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O 
descontentamento é ge-
ral. População e autarcas 
estão desagradados com 
o fecho da Estação de 

Correios de Alvaiázere. O serviço 
passa agora a ser prestado na 
Papelaria Alternativa, na vila, em 
formato de Posto de Correios.

A Estação de Correios, que há 
20 anos atrás foi requalificada e 
melhorada, fechou portas no mês 
de outubro. As razões apontadas, 
pelo Coordenador dos CTT da 
Região Norte, são as mesmas para 
todos os concelhos que, como o de 
Alvaiázere, fazem parte do interior: 
a diminuição dos lucros, a redução 
de serviços prestados e a falta de 
movimento que lhes permitam 
assegurar a continuação do serviço. 

Vítor Joaquim, presidente da 
Junta de Freguesia de Alvaiázere, 
e Célia Marques, presidente da 
Câmara Municipal, são unânimes 
ao mostrarem o seu desconten-
tamento com este encerramento 
e vão mais longe afirmando que 
todo este processo foi feito de 
maneira “pouco clara e pouco 
transparente”.

Quando, em meados de agos-
to, Vítor Joaquim foi contactado 
por um responsável dos CTT que 
lhe comunicou a intenção desta 
empresa encerrar a Estação de Cor-
reios em Alvaiázere, o presidente 
mostrou, desde logo, o seu desa-
grado perante tal situação. “Apesar 
de serem uma empresa privada, 
prestam um serviço público à po-
pulação e toda a comunidade fica 
prejudicada com este encerramen-
to”, afirmou. Na mesma reunião, o 
coordenador dos CTT questionou 
a junta para saber da sua disponi-
bilidade para assegurar o serviço e 
o presidente disse que não poderia 
tomar “essa decisão sem a reunião 
de executivo e de assembleia de 
freguesia que apenas ia ser reali-
zada no final de setembro”.  

Feita essa reunião de executivo 
e assembleia, a 26 de setembro, foi 
enviado um email aos CTT a mos-

trar, de novo, o desagrado com a 
decisão, mas a garantir que “a junta 
se encontrava disponível para ter 
uma reunião com a empresa e afe-
rir em que condições poderiam, a 
partir do fecho, prestar os serviços, 
fosse na junta ou no edifício onde 
se encontravam os CTT”. 

Até à data desta reportagem, 
o presidente da Junta de Fregue-
sia diz não ter obtido “qualquer 
resposta por parte da empresa 
em relação à deliberação, tanto 
mais que estranhámos a abertu-
ra do Posto de Correios no dia 1 
de outubro. Houve uma falta de 
ética por parte dos CTT em não 
aguardar pela nossa decisão final e 
terem entregue este serviço a uma 
entidade privada”. 

Em relação a todo este proces-
so de encerramento da Estação, a 
presidente da Câmara assegurou, 
também, que “nunca o Município 
teve conhecimento das datas de 
fecho, nem do contacto com ou-
tras entidades para criar o Posto 
de Correios. Apenas nos foi comu-
nicada, verbalmente, a intenção 
de fechar. Solicitámos os motivos 
para tal acontecer e até à data ain-
da não recebemos nada”. 

Apesar da continuidade dos ser-
viços que, para o Município “é aquilo 
que mais releva pois não queremos 
que a população fique sem os mes-

mos”, Célia Marques, confessou ao 
jornal que é “com tristeza que vejo 
o fecho da Estação porque o espaço 
era emblemático para a população e 
faz falta”. Sendo um serviço público, 
o mesmo poderia ter sido assegu-
rado pela Junta de Freguesia ou até 
pela Loja do Cidadão - que abrirá 
em breve - mas a autarca diz que 
“faltou proximidade e colaboração 
com o Município”. 

Já depois da abertura do novo 
Posto de Correios, tanto a Junta de 
Freguesia como a CMA, tentaram 
entrar em contacto com responsá-
veis dos CTT para saber o porquê 
da decisão da empresa, mas conti-
nuam sem obter respostas. “Conti-
nuamos contra o encerramento da 
estação, mas recetivos a receber o 
serviço, caso a empresa o decida”, 
concluiu o presidente da junta. 

A autarca do Município re-
matou dizendo que “dificilmente 
poderemos reverter esta situação, 
contudo vamos entrar em contacto 
com o presidente da administração 
dos CTT e manifestar o nosso de-
sagrado. Além disso, tenho inten-
ção de levar este assunto a reunião 
de Câmara e à Comunidade Inter 
Municipal para perceber se há 
outros Municípios da região norte 
do distrito de Leiria com o mesmo 
problema porque, se assim for, 
julgo que será pertinente unirmo-
nos e tomarmos uma posição em 
defesa dos nossos interesses”.

O jornal “O Alvaiazerense” con-
tactou os CTT que, em comunicado 
pouco esclarecedor sobre o assunto, 
responderam que “os CTT têm vindo 
a reforçar os pontos de acesso por 
todo o país tendo mais 75 pontos 
CTT do que em 2014, ano da pri-
vatização (…). Visam proporcionar 
sempre uma melhor qualidade 
global nos serviços dos CTT (…), 
muitas vezes com vantagens de 
conveniência devido a horários de 
abertura mais extensos, muitas 
vezes em horários mais alargados e 
convenientes para as populações”.7

Ana Catarina de Oliveira

atualidade
Em Alvaiázere

Fecho da Estação dos CTT provoca 
descontentamento no Concelho

Alvaiázere
Assaltos durante o 
Festival do Chícharo

Durante o fim de semana da maior festa do Conce-
lho, Alvaiázere sofreu vários assaltos, nomeadamente 
nas localidades de Alvaiázere, Pussos, S. Pedro e 
Maçãs de D. Maria. O Posto Territorial de Alvaiázere 
registou, durante este período, cinco crimes de furto. 

O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacio-
nal Republicana adiantou ao jornal “O Alvaiazerense”, 
através de comunicado, que os crimes aconteceram a 
“residências e a uma empresa de comércio e indústria de 
carnes” e foram “perpetrados por desconhecidos através 
de arrombamento, escalamento e/ou chaves falsas”. O 
Ministério Público de Figueiró dos Vinhos tomou co-
nhecimento dos factos e a GNR continua a levar a cabo 
as investigações para descobrir quem foi o autor/es.7

Dono de oficina e 
sucateira condenado

O dono de uma oficina e sucateira no concelho de 
Alvaiázere, foi condenado a sete anos e seis meses de 
prisão efetiva pelo Tribunal de Leiria, na sexta-feira 
dia 19 de outubro. O acórdão, lido pelo Juízo Central 
Criminal de Leiria, refere que ficaram provados, para o 
arguido José Gomes, “cinco crimes de recetação, sete de 
falsificação de documento, um crime de furto simples e 
outro de posse de arma proibida”. O filho do sucateiro, 
que trabalhava na oficina juntamente com o pai, tam-
bém foi condenado a uma pena de um ano e nove me-
ses, “suspensa na sua execução por igual período, com 
regime de prova”. No mesmo acórdão dá-se ainda como 
assente que estes crimes aconteceram entre o ano de 
2014 e março de 2017 e que, durante este tempo foi 
efetuada pelos arguidos a “alteração de elementos de 
identificação de veículos, a fim de (…) os revenderem 
(…), assim como (…) a venda a terceiros de peças e 
componentes de viaturas. Tais veículos eram obtidos 
através da subtração contra a vontade dos respetivos 
proprietários (…), que os desmantelavam, viciavam e 
comercializavam. (…) Mais se deu como provado que 
os arguidos, contra a vontade dos seus proprietários, 
retiravam outros bens (…), tais como berbequins, mo-
tosserras, rebarbadoras, balanças e pneus”.

A investigação foi efetuada pelo Departamento de 
Investigação e Ação Penal de Leiria, com a coadjuvação 
no Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Pombal, 
que em março de 2017 levou a cabo uma megaope-
ração, em seis distritos do Centro, e que resultou na 
detenção de 15 pessoas, três das quais sucateiros.  
Dos 16 arguidos deste processo, apenas 11 foram 
condenados e desses apenas cinco vão cumprir pena 
efetiva de prisão.7

Ana Catarina de Oliveira
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  CONTRASTES!

há 20 anos

editorial

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

atualidade

Rui Oliveira

O que acha do fecho da Estação dos Correios de Alvaiázere?

Maria Graça 
Pussos S. Pedro

inquérito

Edite Brás
Carvalha
Pussos S. Pedro

Jacinto Santos
Alvaiázere

Acho muito mal e para mim 
isto assim não vai resultar. Está 
a acabar tudo em Alvaiázere. As 
pessoas iam lá fazer pagamen-
tos, levantar as reformas, entre 
muitas outras coisas essenciais.

No antigo local as pessoas 
sentiam-se mais seguras ao le-
vantar o dinheiro, agora naquele 
local estão sempre a entrar e sair 
pessoas.7

Acho uma decisão péssima 
porque assim Alvaiázere está a 
ficar sem nada, vai tudo fechan-
do aos poucos. Mesmo abrindo 
o posto na papelaria não faz os 
mesmos serviços.

A estação dos CTT vai fazer 
falta a todas as pessoas, mas 
principalmente aos idosos que 
iam lá levantar o seu dinheiro e 
sentiam-se mais seguros do que 
agora no posto.7

Para mim foi uma novidade, 
não concordo com esta resolu-
ção e acho mal porque o edifício 
já pertencia aos CTT há muitos 
anos, naquele local, e as pes-
soas estavam habituadas a ir lá 
levantar dinheiro, fazer registos e 
outras coisas.

Eu moro perto da antiga 
estação e agora tenho que me 
deslocar até à papelaria.7

A minha opinião é que agora 
ao pé do novo posto dos CTT 
não há estacionamento, uma 
pessoa quer encostar e não o 
pode fazer porque pode apa-
nhar uma multa, antes no outro 
local havia onde estacionar. 
E mesmo pelo facto de que o 
posto não irá ter as mesmas 
funcionalidades que a estação 
disponibilizava.7

Daniel Pedro
Maçãs de Caminho

A 31 de Outubro de 1998, na página 5 do jornal 
“O Alvaiazerense”, realce para o título CTT INAUGURA 
NOVA ESTAÇÃO DE CORREIOS, que nos dá conta: «Os 
Correios de Portugal inauguraram no dia 27 de Outu-
bro, às 11h30m, a estação de Alvaiázere em cerimónia 
que contou com a presença das edilidades e do presi-
dente do conselho de Administração dos CTT, Norberto 
Pilar. As novas instalações de Al-
vaiázere representam um investi-
mento de 24 mil contos, ocupando 
uma àrea total de 200 metros qua-
drados, com três balcões e duas 
cabines telefónicas. As obras de 
reinstalação e remodelação desta 
estação insere-se num plano de 
investimentos dirigido à criação, 
modernização e informatização da 

rede de estações de correio e do sistema de transporte. 
Nos últimos dois anos foram investidos cerca de 14 
milhões de contos, tendo sido modernizadas mais de 
cem estações em 1996 e perto de 70 em 1997. Estive-
ram presentes o Dr. Acácio Rosado, da àrea comercial, 
Dr. Álvaro Simões, presidente da Câmara Municipal, Dr. 
Norberto Pilar, Presidente do Conselho de Adminstração 

e José António Santos, chefe dos 
CTT de Alvaiázere».

Assim se escrevia, com pom-
pa e circunstância há vinte anos! 
Curiosamente, passado duas 
décadas, sem aparatos e muito 
discretamente, fecha essa mesma 
ESTAÇÃO DOS CORREIOS. Sinais 
(péssimos) dos tempos!7

Era elevada a expectativa. Os astros “ali-
nharam-se” e foi um sucesso. A conjugação 
surgiu com uma escolha feliz e acertada 
do cartaz, as empresas do Concelho, e não 
só, mobilizaram-se, o sol brilhou, as noites 
suportaram-se e o mês estava no início. 
Assim com a tenda das tasquinhas sempre 
a abarrotar, as enchentes nos espectáculos 
e a visibilidade da TV, fica a sensação de 
um dos melhores anos de Fafipa e Chícharo. 

Curiosamente, no mesmo mês, uma das 
piores notícias para Alvaiázere dos últimos 
tempos, o encerramento da sua estação 
de correios. Não pela falta dos serviços, 
que continuam a ser garantidos, porque 
há sempre uma Alternativa, mas pelo sim-
bolismo do fecho da estação, na (nossa) 
sede do Concelho. Uma forte machadada, 
num Concelho que se quer empreendedor. 
Tudo muito “soft” sem estrebuchar. O povo 
é sereno!

Em vésperas de um ano sobre os trági-
cos incêndios de Outubro, em contraste, 
tivemos o registo do ciclone Leslie, o ter-
ceiro verificado no nosso País e o mais forte 
desde 1846. A estação do IPMA da Figueira 
da Foz terá registado uma rajada de vento 
de 176Km/h, a mais elevada que foi regis-
tada em estações meteorológicas nacionais 
até ao momento.

Mesmo a finalizar o mês de Outubro a 
Sociedade Filarmónica Alvaiazerense feste-
jou os 95 anos, e apesar da idade avançada, 
a mostrar muita juvenilidade, o que é de 
louvar e felicitar.

Memorize a data de 18 de Novembro, 
para estar presente na iniciativa do Grupo 
Desportivo de Alvaiázere, em parceria com 
antigos atletas e ex-directores, num grande 
encontro de antigos jogadores, directores e 
adeptos do GDA para recordar 40 anos de 
história e estimular o futuro. Será aberto a 
todos, mas com inscrição necessária por 
uma questão de logística. Uma oportuni-
dade única para se conviver com várias 
gerações que passaram pelo GDA, bem 
como relembrar os tempos em que Alvaiá-
zere acompanhava com entusiasmo a sua 
equipa. Recordar é viver!7
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D
ia 1 de outubro assinalou-se o Dia Internacional 
do Idoso e da Música. Em Alvaiázere, a Unidade de 
Cuidados na Comunidade Al-Baiäz organizou um 

peddy-papper cultural - curto, dadas as condições físicas 
e de saúde da população a quem se dirigia - com seis 
pontos de paragem, dentro da vila, e com uma extensão 
de dois quilómetros e duzentos metros. 

Nos diversos pontos de paragem, os cerca de 25 
idosos, tiveram de responder a uma questão relativa a 
cada local, aprofundando assim os seus conhecimentos 
culturais sobre a vila. “Era uma coisa simples. Contudo, 
havia pessoas daqui que não conheciam ou não sabiam 
que existia, por exemplo, a Capela da Nossa Senhora da 
Piedade, a Capela de Santo António, a Fonte do Freixo ou 
não sabiam quem tinha mandado construir o Coreto... 
algumas curiosidades que é importante as pessoas sabe-
rem”, disse Adelaide Santos, Provedora da Santa Casa da 
Misericórdia de Alvaiázere.

O evento teve o seu ponto de partida junto ao Cen-
tro de Saúde onde Sónia Silva, do Sonigym, ajudou os 
idosos a alongar os músculos ao som de várias músicas 
da atualidade. Terminou junto à Igreja Matriz de Alvaiá-
zere, onde os esperava um lanche convívio e animação 
musical ao som do acordeão de Bruno Gomes, um jovem 
acordeonista do concelho de Ferreira do Zêzere.

O objetivo principal passou por comemorar as duas 
festividades, criando uma atividade inter geracional, de 
cariz cultural, que juntasse os idosos e as crianças e no 
qual os mais velhos ensinassem algumas curiosidades 
aos mais novos. “Os mais novos não foram muitos, mas 
ainda assim vieram alguns”, confessou a provedora. 

Foram convidadas todas as instituições do Con-
celho, mas estiveram presentes, em maior número, 
idosos da Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere e 
da Universidade Sénior. Além deles também estiveram 
“presentes pessoas oriundas da comunidade em geral, 
afinal o convite também lhes foi endereçado”. 

O Museu Municipal e a Câmara Municipal foram apoios 
fundamentais na organização deste evento que, segundo 
os feedbacks, se pretende repetir, ajudando os idosos “a 
fugir à rotina e promovendo o convívio saudável que é 
sempre bom para todos eles”, rematou Adelaide Santos.7

Ana Catarina de Oliveira

atualidade
Dia Internacional do Idoso

Comemorado com peddy-papper e 
animação musical ao som do acordeão

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

Rua Colégio Vera Cruz, Lote 8 - Cave 
 3250 Alvaiázere 
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ANABELA
Cabeleireira

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

    3250 - 103 Alvaiázere

Álvaro Clemente Pinto Simões, Presidente da Assem-
bleia Geral da Associação Social, Cultural, Recreativa e Des-
portiva de Maçãs de D. Maria, nos termos do disposto no 
nº 1, alínea c), do artigo 27º dos Estatutos, convoca todos 
os Sócios desta Associação para uma reunião Ordinária 
da Assembleia Geral para o próximo dia 30 de novembro 
de 2018, pelas 20h30m na sede desta Instituição, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

1 - Informação.
2 - Apreciação, discussão e votação da Conta de 

Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos 
e Desinvestimentos para 2019.

Se à hora indicada não estiverem presentes mais de 
metade dos Associados com direito a voto, a Assembleia 
reunirá, trinta minutos depois, com qualquer número de 
sócios presentes – nº 1 do art.º 24º dos Estatutos.

Maçãs de Dona Maria, 09 de Outubro de 2018
O Presidente da Assembleia Geral

(Dr. Álvaro Clemente Pinto Simões)

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL

Associação Social Cultural Recreativa 
e Desportiva de Maçãs de D. Maria

SOCIEDADE FILARMÓNICA 
ALVAIAZERENSE DE SANTA CECÍLIA

CONVOCATÓRIA
Dr. Álvaro Clemente Pinto Simões, Presidente da Mesa 

da Assembleia Geral da Sociedade Filarmónica Alvaiaze-
rense de Santa Cecília, convoca todos os sócios para a 
reunião ordinária da Assembleia Geral,  a realizar às 18:30 
horas do próximo dia 29 de novembro de 2018, na sede 
da instituição, a fim de dar cumprimento do estipulado 
no artº 20º dos estatutos. 

A ordem de trabalhos é a seguinte:
1- Aprovação do Plano de Actividades e do Orça-

mento para o ano de 2019;
2- Outros assuntos.
De acordo com o nº 1 do artº 19º dos estatutos, se à 

hora marcada não estiverem presentes mais de metade 
dos associados com direito a voto, a Assembleia reunirá 
meia hora depois, com qualquer número de sócios 
presentes.

Alvaiázere, 19 de outubro de 2018
O Presidente da Assembleia Geral
Dr. Álvaro Clemente Pinto Simões

Carlos Manuel Rosa Graça, Presidente da Assembleia 
Geral da Associação Casa do Povo de Maçãs Dª Maria, 
nos termos do disposto do nº 1 alínea c) do art.º 27 dos 
Estatutos, convoca todos os associados para uma reunião 
ordinária da Assembleia Geral para o próximo dia 30 de 
Novembro de 2018, pelas 18:00 horas na sede desta Ins-
tituição com a seguinte ordem de trabalhos:

1- Informações.
2- Apreciação e votação do programa de ação e do 

orçamento para o ano de 2018.
3- Outros assuntos.
Se à hora indicada não estiverem presentes mais de 

metade dos associados com direito a voto, a Assembleia 
reunirá, 30 minutos depois, com qualquer número de sócios 
presentes - n.º 1º do art.º 24º dos Estatutos.

Maçãs Dª Maria, 19 de Outubro de 2018
            O Presidente da Assembleia Geral

(Eng.º Carlos Manuel Rosa Graça)

Associação Casa do Povo de
Maçãs de D. Maria
CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL

S
etembro é caracterizado pelo 
início do ano letivo e os idosos 
também retomaram as sessões 

de alfabetização no lar. Orientadas 
pela professora Áurea, estas aulas 
são ricas em partilha de experiências 
de vida e aprendizagem de novos 
conhecimentos, contribuindo assim 
para a sua autoestima e estimulação 
cognitiva, bem como da memória.

No dia 18 realizou-se o XIV En-
contro de Idosos das Instituições 
da Zona Norte do Distrito de Leiria, 
no Pavilhão Gimnodesportivo de Al-
vaiázere. Foi uma tarde preenchida 
por várias apresentações dos idosos 
sobre a temática “Relembrando 
os afazeres de outros tempos…”. 
Alguns Utentes da associação, em 
conjunto com os da Santa Casa 
da Misericórdia de Alvaiázere, da 
ASCRA, Centro de Pussos e Solar 
D. Maria, mostraram os seus dotes 
numa peça de teatro que retratou 
um mercado tradicional com três 
profissões: o sapateiro/engraxador, 
a vendedora de fruta e o cauteleiro. 
Além destes, também intervieram 

os clientes, que iam aparecendo, 
bem como as crianças traquinas que 
passavam no caminho para a escola. 

O Outono chegou, mas acompa-
nhado de temperaturas típicas de 
verão e nada melhor que um refresco 
numa praia fluvial. Assim fizeram 
os utentes que, a 26 de setembro, 
se deslocaram até à praia de Aldeia 
Ana de Aviz, onde aproveitaram para 
molhar os pés. Após o almoço, joga-
ram às cartas e dominó e houve mo-
mentos de animação, com o contar 
de anedotas e muita dança e música, 
que abriram o apetite para o lanche. 

No primeiro fim-de-semana de 
outubro realizou-se a 38ª FAFIPA e 
16º Festival Gastronómico do Chí-

charo. Por mais um ano, no dia 5, 
os idosos do lar de Maçãs D. Maria 
visitaram o certame, as tasquinhas e 
o recinto da festa. Nessa tarde, com 
temperaturas muito agradáveis, ain-
da degustaram as deliciosas farturas 
e beberam sumos variados.

16 de outubro foi um dia cheio 
de fé e devoção para os idosos do 
lar de Maçãs D. Maria uma vez que, 
se concretizou, a tradicional pere-
grinação ao Santuário de Fátima. 
O grupo rezou o terço e assistiu à 
missa na Capelinha das Aparições, 
tendo depois almoçado no Albergue 
dos Peregrinos. Antes do regresso, 
ainda houve tempo para cumprirem 
as suas promessas.7

Associação Casa do Povo de Maçãs D. Maria
Setembro e outubro cheios de atividades
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Foram mais de 130 as pessoas 
que, no domingo dia 30 de 
setembro, se juntaram na Casa 

Municipal da Cultura para um even-
to com uma finalidade solidária. 

O Grupo AMMA em Missão Trevo 
organizou um Encontro de Coros, 
onde participou o Coro Infantil de 
Alvaiázere - CIA -, o Alvacanto e 
o Advocal. Este evento marcou a 
comemoração do Dia Internacional 
do Idoso (celebrado dia 1 de outu-
bro), além de marcar o início das 
atividades deste grupo com vista 
a sensibilizar as pessoas para o 
apadrinhamento de jovens na ilha 
de Soga. 

Estiveram presentes 65 elemen-
tos pertencentes aos três coros 
e cerca de 30 idosos, de várias 
instituições convidadas (ASCRA, 
Santa Casa da Misericórdia de 
Alvaiázere e Lar de S. Jorge). Os 
restantes lugares foram ocupados 
por pessoas, da comunidade em 
geral, que quiseram estar presen-
tes, pelas mais diversas razões.

Ao longo de uma hora e meia, 
os três coros apresentaram al-
gumas canções que fizeram as 
delícias do público, além de os ter 
feito relembrar histórias passadas 

nas suas vidas. Sónia Rodrigues 
- membro do Grupo AMMA em 
Missão Trevo - disse ao “Alvaiaze-
rense” que “o feedback foi muito 
positivo. As pessoas estavam 
muito satisfeitas, manifestando 
interesse em ver repetidas inicia-
tivas deste género em Alvaiázere”. 

O evento superou todas as ex-
petativas pois, além de terem con-
seguido ter sala cheia, conseguiram 
vender 270 lápis solidários - a en-
trada no evento era gratuita, pelo 
que se apelou à compra de um lápis 
para atingir o objetivo, inicialmente 
traçado, de vender 6000 lápis.

“Alvaiázere assume-se como 
uma terra de trevos, símbolo da 
sorte e prosperidade”, referiu Só-
nia Rodrigues, manifestando a sua 
satisfação depois da surpresa feita 
por um dos elementos do coro da 

Advocal que, pertencendo a um 
outro coro musical, se disponibili-
zou para cooperar com este grupo 
de voluntariado alvaiazerense, na 
dinamização de mais um concerto 
solidário.

Os AMMA em Missão Trevo não 
param e exemplo disso é que já es-
tão na agenda vários eventos para 
este ano letivo. O mais próximo 
acontecerá no moinho do “Manuel 
Aferidor”, onde será recriada a 
moagem da farinha e confeção de 
pão, segundo os cânones tradi-
cionais. Além disto, e para quem 
pretenda ajudar, a venda de lápis 
solidários continua a decorrer nas 
escolas parceiras, nomeadamente 
a ETP Sicó, a Escola Rainha Santa 
Isabel de Carreira, a Escola Profis-
sional de Tomar e a Escola Secun-
dária de Ansião.7

atualidade

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

Advogada
Construção de Imóveis

De: Alcides Santos Silva
Tel. 236 655 428   -   Tlm. 914 507 071

Rua das Ribeiras, 57 - Barqueiro -  3250-252 Maçãs de D. Maria

Na Casa Municipal da Cultura

AMMA em Missão Trevo promoveu 
Encontro de Coros que teve casa cheia

Em Relvas - Maçãs de Caminho
Festa em honra de São 
Miguel alegrou população

A localidade de Relvas, em Maçãs de Caminho, esteve em 
festa nos passados dias 29 e 30 de setembro. As festividades 
começaram no sábado com a abertura do bar, pelas 10h30 e 
continuaram com a quermesse e recitação do terço. 

Quando a fome começou a apertar foram servidos peru 
e pernil no espeto, para delícia de todos quantos por ali se 
encontravam e para encorajar à participação na VI Garraiada 
Relvas, que teve início de seguida, às 19h. 

A noite fechou com a atuação do artista Luís Simões, que 
animou novos e graúdos até de madrugada.

No domingo, dia 30, houve missa solene, seguida de pro-
cissão acompanhada pela Filarmónica Alvaiazerense de Santa 
Cecília, reabriu a quermesse pelas 15h30 e o tradicional jogo 
“Solta a Rata” entreteve as pessoas até à atuação do Rancho 
Folclórico Flores da Serra, da Lagoa Parada.

 Pelo segundo ano consecutivo realizou-se a Grande Cor-
rida de Carros de Mão e o Grupo Musical Nova Onda fechou 
as festividades com a sua atuação. Durante a atuação houve 
tempo para sortear as rifas da festa, dando a conhecer os 
grandes vencedores dos prémios. 

De salientar que, ao longo dos dois dias de festa, houve 
sempre serviço de frango assado para fora.7

Ana Catarina de Oliveira

ANA PAULA ALVES FERREIRA, PRESIDENTE DA MESA 
DA ASSEMBLEIA GERAL DA SANTA CASA DA MISERICÓR-
DIA DE ALVAIÁZERE:

Faço saber que, de harmonia com o que determina o 
Art.º 21, número 2, alínea c) do COMPROMISSO da Santa 
Casa da Misericórdia de Alvaiázere, ficam convocados 
os Irmãos, no pleno gozo dos seus direitos estatutários, 
para uma REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL, a 
realizar no Hospital Santa Cecília/Unidade de Cuidados 
Continuados, no dia 30 de novembro de 2018, pelas 
19H00 com a seguinte, ORDEM DE TRABALHOS

1 – Apreciação e votação do Plano de Atividades e 
Orçamento para o ano de 2019.

Se à hora marcada não estiver presente o número legal 
de Irmãos, a reunião realizar-se-á, no mesmo local, 30 
minutos depois, em segunda convocatória, com qualquer 
número de Irmãos, conforme o número 1 do Art.º 23. 

Para conhecimento de todos, mandei emitir este e 
outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
públicos do costume.

Alvaiázere e Secretaria da Misericórdia, aos 22 de 
outubro de 2018 

A Presidente da Assembleia Geral,
Ana Paula Alves Ferreira

CONVOCATÓRIA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de JUSTI-

FICAÇÃO NOTARIAL, hoje exarada, de folhas 71 a folhas 72 verso, do 

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

Jorge Manuel Lopes, e mulher Isabel Maria Silva Gaudêncio Lopes, 

casados sob o regime da comunhão adquiridos, naturais ela da fre-

guesia de Paialvo, concelho de Tomar e ele da freguesia de Maçãs 

de Dona Maria, concelho de Alvaiázere, onde residem no Bêco das 

Assenhas nº 21, no lugar de Vale do Mendo, declaram:

Que, são donos e legítimos possuidores com exclusão de 

outrem do seguinte prédio situado na freguesia de Maçãs de Dona 

Maria, concelho de Alvaiázere e não descrito na Conservatória de 

Registo Predial de Alvaiázere:

Prédio Rústico, sito em Valdomendo, composto de cultura, 

laranjeiras, pastagem, oliveira, árvore de fruto e pinhal, com a 

área de mil setecentos e dez metros quadrados, a confrontar do 

norte com estrada; sul com Eugénio Dias Franco, do nascente com 

Luís Pires e outros e poente com Emídio António e outros, inscrito 

na respectiva matriz, em nome da antepossuidora Ilda do Carmo 

Ferreira, sob o artigo 15570, da freguesia de Maçãs de Dona Maria, 

concelho de Alvaiázere, com o valor patrimonial e atribuído de 

quinhentos e doze euros e onze cêntimos;

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

casados, por compra meramente verbal e Ilda do Carmo Ferreira, 

solteira maior, residente no lugar de Vale do Mendo, Maçãs de 

Dona Maria, Alvaiázere, no ano mil novecentos e noventa e cinco; 

pelo que não ficaram a dispôr de título formal que lhes permita 

fazer o respectivo registo na Conservatória do Registo Predial de 

Alvaiázere, mas desde logo entraram na posse e fruição do refe-

rido prédio em nome próprio, posse que assim detêm há mais de 

vinte anos, sem interrupção ou ocultação de quem quer que seja;

Que esta posse foi adquirida e mantida sem violência e sem 

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

em nome próprio e com aproveitamento de todas as utilidades do 

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

nomeadamente, plantando e cortando árvores, limpando e roçando 

o referido terreno, agindo sempre por forma correspondente ao 

exercício do direito de propriedade, quer usufruindo como tal o 

imóvel, quer suportando os respectivos encargos.

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

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

nado prédio por usucapião, que aqui expressamente invocam, 

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

dado que esta forma de aquisição não pode ser comprovada por 

qualquer outro título formal extrajudicial.

Está conforme, Alvaiázere, 4 de outubro 2018.

Adjunta de Conservador em Substituição legal e em funções 

notariais, Maria Manuel Botelho Martins da Silva

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 436 de 31/10/2018

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE
A CARgO dA AdJUNTA dE CONSERVAdOR EM SUBSTITUIÇÃO LEgAL E EM 

FUNÇõES NOTARIAIS, MARIA MANUEL BOTELHO MARTINS dA SILVA

ASCRA
Esteve presente no 
Festival do Chícharo

Entre os dias 5 e 8 de outubro, a Associação 
Social Cultural e Recreativa de Almoster (ASCRA) 
marcou presença na mostra gastronómica do Fes-
tival do Chícharo - 38º FAFIPA, com uma tasquinha 
de comes e bebes, cuja ementa foi: bacalhau ensal-
sado com chícharo, bacalhau assado com migas de 
chícharo e batata a murro; sopa de caldo verde; e 
as sobremesas, pudim de chícharo e doce da casa 
com farinha de chícharo.

Foi com grande empenho e dedicação que a 
direção, funcionárias e voluntários trabalharam 
arduamente nestes dias e a isso se deve o sucesso 
que obteve, mas também houve algumas dificul-
dades que foram ultrapassadas. Mesmo assim 
todos os visitantes foram servidos com simpatia 
e dedicação.

Uma palavra de apreço aos utentes e funcio-
nárias da instituição que contribuíram para a de-
coração da tasquinha e que a ajudaram a ganhar 
o segundo prémio da tasquinha melhor decorada. 
Os utentes tiveram a oportunidade de fazer uma 
visita no dia 6 de outubro ao Festival e degustar 
algumas iguarias de chícharo.7
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O 
mês começou com a celebra-
ção do Dia Internacional do 
Idoso, no dia 2 de outubro. A 

Santa Casa da Misericórdia de Alvaiá-
zere (SCMA) convidou as instituições 
do Concelho para um torneiro de 
Boccia. O Pavilhão Gimnodesportivo 
de Alvaiázere, cedido pela autarquia, 
foi o lugar escolhido. As equipas da 
Associação Social, Cultural e Recrea-
tiva de Almoster, a Associação da 
Casa do Povo de Maçãs de D. Maria 
e SCMA competiram entre si, com o 
desportivismo e habitual amizade. No 

final, realizou-se um lanche convívio, 
onde não faltou a boa disposição e 
a alegria. Cumprindo a tradição, no 
dia 19 de outubro os utentes foram 
a Tomar visitar a Feira de Santa Iria. 

No dia 19 de outubro, a Creche 
Santa Cecília recebeu pais e crian-
ças numa atividade alusiva ao Dia 
Mundial da Alimentação. Tratou-se 
de um lanche, com degustação de 
várias opções saudáveis, que in-
cluíam mousse de abacate e cacau, 
pão de banana, bolachas de aveia e 
banana, pipocas, gomas de gelatina 

e panquecas de aveia, que serviram 
de mote para a introdução de uma 
alimentação nutricionalmente equili-
brada. Esta atividade teve como obje-
tivo apresentar, aos pais e crianças, 
receitas saudáveis e deliciosas que 
podem ser confecionadas de forma 
divertida e que podem substituir os 
tradicionais snacks ricos em açúcar 
e gordura saturada. Crianças e pais 
aderiram de forma entusiasmada e 
animada e partilharam um momento 
bem-disposto, engraçado e muito 
saboroso.7

atualidade

Em Lisboa, na CCA

Eleitos Corpos Sociais para 2019/20

ÓPTICA CÂNDIDO
RELOJOARIA - OURIVESARIA

de Manuel Joaquim Cândido Atafona

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

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

Filial: Caxarias - Ourém                                                                          Tel. 249 574 601

Rua Conselheiro Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

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

ALMOÇO - CONVÍVIO
freguesIA de PussOs s. PedrO

dia 24 de novembro pelas 13h00 na CCA
fAÇA JÁ A suA INsCrIÇÃO!
Tels. 213 549 637 - 213 542 256 (sede)

Tlms. 936 232 795 / 938 210 519 - JF: 236 631 717

casaconcelhoalvaiazere@gmail.com

Rua Eça de Queirós, 13 - R/C Lisboa (Junto Marquês Pombal)

CASA DO CONCELHO 
DE ALVAIÁZERE
Um cantinho da nossa terra em Lisboa

JANTAr e NOITe de fAdOs
fAdOs de LIsBOA e COIMBrA

Grupo Fado do Tejo ao Mondego 
dia 30 de novembro pelas 20H00 na CCA
Tels. 213 549 637 - 213 542 256 - Tlms. 936 232 795/938 210 519

917 385 537 - casaconcelhoalvaiazere@gmail.com

fAÇA JÁ A suA INsCrIÇÃO!

CASA DO CONCELHO 
DE ALVAIÁZERE
Um cantinho da nossa terra em Lisboa

VeNHA CeLeBrAr O 
sÃO MArTINHO!!!

dia 10 de novembro pelas 15H00 na CCA
Temos uma surpresa!

APAREÇA. VENHA DIVERTIR-SE!

CASA DO CONCELHO 
DE ALVAIÁZERE
Um cantinho da nossa terra em Lisboa

Certifico, para fins de publicação, que no Livro de Notas para escri-

turas diversas número 25 – B, deste Cartório, a folhas 90 e seguintes, foi 

lavrada escritura de Justificação Notarial, no dia vinte e seis de outubro 

de dois mil e dezoito, na qual ANTÓNIO MENDES MARQUES e mulher 

ISABEL MARIA DA GUIA MARQUES, casados sob o regime da comunhão 

geral, naturais ele da freguesia de Pussos,  concelho de Alvaiázere, ela 

da freguesia de Santa Maria, concelho de Torres Novas, residentes na 

Rua Joaquim Domingues, nº 1 , Boavista, Marinha Grande, declararam 

que são donos de uma quarta parte do prédio rústico composto por terra 

com nogueiras, fruteiras e vinha, sito em Feteiras, freguesia de Pussos 

São Pedro, concelho de Alvaiázere, inscrito na matriz sob o artigo 3290, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o número 

dois mil oitocentos e dezoito / Pussos, sem qualquer  registo desta 

parte.Este bem veio à posse dos justificantes por doação meramente 

verbal feita no ano de mil novecentos e oitenta e oito, por Lívio Marques 

, divorciado, residente que foi em Feteiras, Pussos. Desde aquela data 

possuem o referido imóvel, portanto há mais vinte anos, semeando-o, 

colhendo os seus frutos, dele cuidando, usufruindo do mesmo, tendo 

cumprido sempre as suas obrigações fiscais, à vista de toda a gente do 

lugar e de outros circunvizinhos, sempre na convicção de exercerem 

um direito próprio sobre coisa própria.  Esta posse assim exercida, 

deve - se reputar de pública, pacífica e contínua.  Por tal motivo e muito 

embora não possam exibir o respetivo título de aquisição, o certo é 

que adquiriram o mencionado bem para seu património próprio, por 

USUCAPIÃO, que aqui invocam, por não lhes ser possível provar pelos 

meios extrajudiciais normais. Está conforme. Marinha Grande, vinte e 

seis de outubro de dois mil e dezoito A Notária,

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 436 de 31/10/2018

CARTÓRIO NOTARIAL DA MARINHA GRANDE – NOTÁRIA
AnA LUíSA CAbRAL dE MELO PEREIRA GUERREIRO

Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere
Outubro recheado de animação e passeio

C.O.L.S.A.C., C.R.L. 
COOPERATIVA DOS OLIVICULTORES 

DO LAGAR DE SANTA CRUZ
COnVOCATÓRIA dE ASSEMbLEIA GERAL

Carlos Freire Ribeiro, Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral da COLSAC, convoca, nos termos do disposto 
nos estatutos da COLSAC, da alínea a) do nº. 2 do art.º 
35º e art.º 36º, ambos do Código Cooperativo, todos os 
cooperantes para a Assembleia Geral Ordinária a realizar 
no próximo dia 11 de novembro de 2018, pelas 14H30 
a ter lugar na sede, lagar de Santa Cruz, em cumprimento 
do disposto no artigo 19º dos estatutos, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

Ponto 1 - Apreciação e votação do Orçamento e Pla-
no de Atividades da COLSAC, para o exercício de 2019,

Ponto 2 - Eleição dos Órgãos Sociais da Cooperativa 
para o quadriénio 2019/2022,

Ponto 3 - Alteração dos Estatutos,
Ponto 4 - Outros assuntos de interesse geral para 

a cooperativa.
Nos termos do disposto na alínea a) do nº. 1 do artº. 

17º dos estatutos da COLSAC, as listas candidatas deverão 
ser remetidas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
até ao dia 28/10/2018, cumprindo o disposto na alínea 
b) do mesmo artigo.

De acordo com a Deliberação da Assembleia Geral 
datada de 13 de outubro de 2013, se à hora marcada não 
estiverem presentes mais de metade dos cooperantes, 
com direito de voto, a Assembleia Geral reunirá, com 
qualquer número, meia hora depois.

Santa Cruz, 18 de outubro de 2018 
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Carlos Freire Ribeiro

N
a sua sede, em Lisboa, no dia 
27 de outubro, decorreram as 
duas reuniões da Assembleia-

geral da Casa do Concelho de Alvaiá-
zere (CCA) conforme convocatórias, 
e ambas em horário de segunda 
chamada de acordo com os estatutos.

Presididas por António Júlio Vaz, 
pelas 15h00 realizou-se a primeira 
reunião, cujo ponto único versava a 
alteração da morada da sede da CCA 
para a Rua Eça de Queirós, 13 – R/C, 
1050-095 Lisboa, e configurava um 
formalismo necessário à atualização 
de dados em entidades oficiais, sen-
do que a mesma foi deliberada por 
unanimidade.

Depois, pelas 15h30, realizou-
se a segunda reunião, com dois 
assuntos na ordem de trabalhos, a 
eleição dos corpos diretivos da CCA 
e do jornal “O Alvaiazerense” para o 
biénio 2019/2020 e informações e 
assuntos de interesse geral. 

O presidente da Mesa da Assem-
bleia, António Júlio Vaz, expondo 
à Assembleia os formalismos elei-
torais, informou a inexistência de 
listas candidatas para a CCA e a exis-
tência de uma lista para o jornal “O 
Alvaiazerense”. Em análise e debate, 
com várias e ilustres intervenções, a 

Assembleia-geral deliberou por una-
nimidade a manutenção dos atuais 
corpos diretivos da CCA em plenas 
funções e com poderes estatutaria-
mente consagrados até a realização 
de próximas eleições e, relativa-
mente ao jornal “O Alvaiazerense”, 
aprovou por unanimidade a eleição 
da lista apresentada a sufrágio, para 
o biénio 2019/2020.

Das intervenções no segundo 
ponto, pela CCA, Sandra Nunes, 
presidente da direção, apresentou 
algumas informações de iniciativas 
recentes e projetos e Carlos Simões, 
diretor de “O Alvaiazerense”, reafir-
mou a imparcialidade na missão de 
informar, aproveitando a hora de 

despedidas para endereçar agradeci-
mentos a todos os que o acompanha-
ram e ajudaram no exercício daque-
las funções, apelando à contribuição 
de todos para a melhoria contínua.

Dos sócios, regista-se a aprova-
ção por unanimidade de uma reco-
mendação para início do processo 
de atribuição da condição de Sócio 
Honorário, título póstumo, ao fale-
cido senhor José Maria.7

Órgãos Sociais para o biénio 
2019/2020

Diretor: 
Maria Teodora Freire Gonçalves Cardo
Diretor-adjunto: Carlos Freire Ribeiro
Diretor Comercial e Tesoureiro:
Rui Manuel Esteves de Oliveira
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A 
ETP Sicó comemorou a 16 de 
outubro o seu dia. Esta data 
foi assinalada tanto na sede 

como nos polos, com programas 
semelhantes, sendo que, nos três 
locais, a festa ficou marcada pela 
entrega de prémios aos alunos. 

Inicialmente procedeu-se à en-
trega de prémios aos alunos que, 
reconhecendo a qualidade de ensino 
a que têm acesso nesta escola, an-
gariaram novos alunos. Seguiu-se a 
entrega de prémios de mérito, por 
empenho e por aproveitamento, aos 
alunos que se destacaram no ano 
letivo de 2017/2018. Estes alunos 
receberam uma medalha personali-
zada - no caso dos que integram o 
quadro de mérito por empenho - e 
um diploma e, também, uma meda-
lha personalizada - no caso dos que 
integram o quadro de mérito por 
aproveitamento. 

Na sede, foram ainda entregues 
prémios monetários, patrocinados 
pelo Município de Ansião, que deu 
continuidade à prática outrora ins-
tituída pelo Ministério da Educação 
em que era atribuído um prémio 

monetário de 500€ ao melhor aluno 
de cada escola. No caso da ETP Sicó, 
o valor foi dividido pelos melhores 
alunos de cada um dos cursos do 
ciclo formativo 2015/2018, atri-
buindo-se assim 70,00€ ao melhor 
aluno de cada curso. Foram galar-
doados: Pedro Morais, do Curso 
PT de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos; Telmo Mar-
ques, do Curso PT de Informática de 
Gestão; Cátia Cristóvão, do Curso PT 
de Turismo; Luís Farinha, do Curso 
PT de Manutenção IndustriaI - Me-
catrónica; Beatriz Gomes, do Curso 

PT de Gestão. Foi ainda atribuída 
uma bonificação no valor de 150€ 
ao aluno Diogo Teixeira Gomes, do 
Curso PT de Eletrónica, Automação 
e Comando, que alcançou a melhor 
das médias. 

De seguida, num momento de 
convívio entre todos quantos dão 
corpo a este projeto educativo, toda 
a comunidade educativa se reuniu e, 
acompanhados pela direção e pelos 
respetivos presidentes de câmara, 
cantaram-se os parabéns à ETP Sicó, 
partilhando uma fatia de bolo pelo 
seu 27º aniversário.7

educação
ETP Sicó

Comemorou o seu 27º aniversário 

Biblioteca Escolar
Outubro foi o mês das 
Bibliotecas Escolares

“Eu gosto da Biblioteca Escolar” foi o lema adotado 
para o ano de 2018 e permitiu que o Agrupamento 
de Escolas de Alvaiázere e as suas bibliotecas plani-
ficassem atividades muito diversificadas para todos 
os anos de escolaridade, de modo a que os alunos 
usufruissem do espaço e dos novos recursos tecno-
lógicos adquiridos. 

Por isso, ao longo do mês, em articulação com as 
disciplinas de português e ciências naturais, e no âm-
bito da comemoração do Dia Mundial da Alimentação, 
realizaram-se, nas turmas de 6º ano, pesquisas sobre 
o tema “Fome vs Desperdício no Mundo” e produzi-
ram-se notícias, alertando para esta problemática com 
recurso aos novos equipamentos digitais.

A partilha de leituras de livros e contos da litera-
tura juvenil de autores contemporâneos e clássicos 
ficou a cargo das turmas de 8º ano, enquanto que 
as de 7º se debruçaram sobre a literacia dos media 
numa perspetiva de conhecer e refletir sobre o seu 
uso e influência na opinião pública. As turmas do 5º, 
inteiraram-se de algumas orientações referentes à 
organização e funcionamento da biblioteca escolar.

Também a leitura passou na biblioteca da Escola 
Básica de Alvaiázere, onde a história “Sábios como 
camelos” de José Eduardo Agualusa fez as delícias 
dos pequenos leitores do 1º ciclo, que refletiram e 
comentaram a importância dos livros e das bibliotecas 
na vida das pessoas. Por sua vez, “O Urso e a Casa dos 
Livros” foi a história escolhida para contar às crianças 
do pré-escolar, que muito apreciaram as aventuras de 
quatro bons amigos leitores.

Destaca-se ainda a colaboração de alguns pais e 
encarregados de educação das turmas do 1º ciclo que, 
gentilmente, partilharam a leitura de uma história 
com todas as crianças das turmas dos seus educan-
dos no espaço da Biblioteca Escolar.7

ETP Sicó - Polo de Alvaiázere
Comemorou Dia da 
Alimentação Saudável

A ETP Sicó comemorou o Dia da Alimentação Sau-
dável a 16 de outubro. Esta comemoração é uma data 
importante para consciencializar a opinião pública 
sobre questões relativas à nutrição e à alimentação. A 
edição deste ano é dedicada à relação entre a migração, 
segurança alimentar e agricultura com o tema: “Mude o 
futuro da migração, invista em segurança alimentar e no 
desenvolvimento rural”. Os alunos do 1.º ano do curso 
de Técnico de Cozinha/Pastelaria confecionaram uma 
refeição saudável, baseada numa dieta mediterrânea.

No dia 17 de outubro realizou-se uma palestra 
com uma formadora da DECOJovem Consumer.TALKS 
para tratar questões relacionadas com a alimentação 
saudável e a correta leitura de rótulos.7

Agrupamento de Escolas
Participou no Dia das 
Bandeiras Verdes

No dia 4 de outubro, seis alunos da Escola Básica 
e Secundária Dr. Manuel R. Ferreira participaram entu-
siasticamente, em Pombal, nas atividades do Dia das 
Bandeiras Verdes Eco-Escolas. 

Após a visita à Eco-mostra (exposições/jogos) seguiu-
se a diversão com jogos tradicionais, bowling, andar em 
andas e o visionamento do filme ambiental no Planetário.

Depois de um almoço ao jeito de piquenique, o espe-
táculo do artista Paulo Sousa entreteve os presentes, se-
guindo-se a entrega da Bandeira Verde, o galardão que 
reconhece o trabalho realizado em prol do ambiente, 
no ano transato, por alunos e professores da escola.7

Biblioteca Escolar
Celebrou Dia Mundial 
da Alimentação

No âmbito do projeto de educação para a 
saúde, em parceria com a biblioteca escolar, ce-
lebrou-se, no passado dia 16 outubro, no Agru-
pamento Escolas de Alvaiázere, o Dia Mundial da 
Alimentação com o intuito de consciencializar a 
comunidade escolar para a importância crescente 
de uma alimentação saudável. 

As atividades começaram bem cedo com a 
divulgação da história do livro “Trabalhando Pela 
Fome Zero”, um projeto da FAO – Organização 
das Nações Unidas para a Agricultura e Alimen-
tação. No intervalo da manhã, na sala do aluno, 
os jovens foram surpreendidos com um tabuleiro 
de fruta, do qual puderam usufruir à vontade 
enquanto desenrolavam rifas com dicas para 
uma boa alimentação. À hora do almoço, no re-
feitório, a nutricionista Maria Armanda Marques 
e a enfermeira Adelaide Santos acompanharam 
a refeição dos alunos, aconselharam alguns 
comportamentos mais saudáveis, entre eles o 
consumo de água simples ou aromatizada com 
ingredientes naturais.

À tarde, já na biblioteca da escola sede, decor-
reu a atividade “Joga à Alimentação”, dinamizada 
pelos alunos do 12.º A, numa parceria das disci-
plinas de psicologia B e biologia, e a orientação 
das professoras Célia Rodrigues e Júlia Ponte. Os 
alunos do 6º ano puderam assistir à projeção de 
um pequeno vídeo, à leitura de um poema, a uma 
pequena encenação sobre hábitos alimentares e, 
ainda, participar em diversos jogos didáticos on-
line e um jogo da memória. Os alunos que obtive-
ram os melhores resultados no jogo da memória, 
em cada turma, foram premiados com uma caneca 
e uma mensagem dirigida para a importância do 
consumo de fruta e de leite.7

Alunos recriaram 
tradicional descamisada

A Associação de Pais do Agrupamento de Escolas 
de Alvaiázere promoveu a recriação da descamisada. 
Os alunos do ensino pré-escolar e do 1º ciclo do Ensino 
Básico de Alvaiázere, no espaço do recreio transformado 
em eira improvisada, tiveram a oportunidade de parti-
cipar numa tradição ancestral, inscrita nas vivências e 
hábitos de vida e trabalho dos antepassados, que traduz 
a singularidade enquanto alvaiazerenses.

Para além do objetivo de recuperação e imortali-
zação das tradições, do contacto com trajos e modos 
de vida de época, a iniciativa foi orientada ainda por 
dois nobres objetivos. Primeiro, num tempo em que 
o convívio, nomeadamente entre os mais pequenos, 
nem sempre é marcado pela correção, as crianças 
tiveram a oportunidade de participar num momento 
de trabalho e são convívio na comunidade. Segundo, 
porque foi solicitado aos alunos que trouxessem bens 
alimentares, de época, que depois foram doados à San-
ta Casa da Misericórdia de Alvaiázere, o que se revestiu 
de caráter pedagógico, enquanto alerta para o papel 
de responsabilidade social que cada um deve assumir 
na comunidade em que está inserido. A Associação de 
Pais, por isso, agradece a iniciativa e o envolvimento 
de toda a comunidade educativa.7
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Já são mais de 12, os prémios conquistados pelo 
Licor de Chícharo D’Alvaiázere. O último - conhe-
cido durante o mês de outubro - é um prémio 

internacional, duas estrelas no Great Taste 2018. 
“Não há prémios mais importantes, são todos impor-
tantes, mas naturalmente os prémios internacionais 
e os Great Taste dão maior visibilidade ao produto”, 
referiu Miguel Gonçalves, produtor do licor. 

O prémio “Great Taste” nasceu no Reino Unido 
em 1994 e é responsável pela descoberta de produ-
tos alimentares de qualidade excecional e pela sua 
promoção junto de profissionais e consumidores. Os 
produtos são avaliados em provas cegas por um júri 
de reconhecido mérito, idoneidade e isenção sendo, 
por isso, um dos mais conceituados pelo rigor da 
avaliação que é feita. É considerado um dos mais 
importantes da área alimentar, conferindo maior 
visibilidade ao produto distinguido e acrescendo 
valor à marca, sendo sinónimo de qualidade. Miguel 
Gonçalves disse ao jornal “O Alvaiazerense” que 
“segundo os critérios do concurso, as duas estrelas 
conquistadas este ano revelam que este é um pro-
duto excecional”. 

Na sua página de Facebook, Miguel e Armindo 
Gonçalves dizem que “este prémio é uma motivação 
para continuarmos o nosso trabalho sempre com a 
dedicação e empenho que nos têm guiado com vista 
a disponibilizarmos um produto de excelência aos 

nossos clientes”. Além da motivação, este prémio 
“aumenta também a responsabilidade de manter a 
qualidade” demonstrada até aqui. Fruto de elevados 
padrões, este prémio confirma, ainda, a consistência 
alcançada com este licor, feito da leguminosa que 
pretende ser a âncora de crescimento e visibilidade 
do concelho de Alvaiázere.7

Ana Catarina de Oliveira

A Câmara Municipal de Alvaiázere, em parceria 
com o Museu Municipal, organizou a exposição 
“Joshua Benoliel, Repórter Parlamentar 1906 

–1924”. Inaugurada dia 4 de outubro, está disponível 
para visita até janeiro de 2019. O intuito da exposição 
é explicar ao cidadão comum um pouco da história 
de Portugal desse tempo, pela mão e técnica de 
comunicação de um fotógrafo. Através dos painéis, 
narra-se, também, a evolução dos governos ao longo 
deste período da história de Portugal.

Francisco de Lencastre e Távora, do Museu de 
Assembleia da República, esteve presente na inau-
guração, tendo dado uma breve explicação sobre 
a  exposição aos presentes. São 67 fotografias, de 
um total de 111 negativos, que “foram adquiridos 
por Joaquim Leitão, secretário geral da Assembleia 
Nacional, nos anos 40 do século XX”, explicou. Abor-
dam o período de 1906 a 1924, ou seja, o período 
histórico entre o final do regime Monárquico e o 
advento da República.

Joshua Benoliel nasceu em 1873, numa família ju-
daica. É a ele que se devem os primeiros instantâneos 
da movimentação dos dias 4 e 5 de outubro de 1910. 
O regime republicano serviu-se das suas fotografias 
para divulgar a imagem de um povo tomado de sur-
presa pelos eventos de Lisboa. Desta forma, captou 
e transmitiu as caras do novo regime, em clichés que 
ecoaram por toda a Europa. 

Tirou mais de 60 mil fotos ao longo da sua vida, 
tendo dedicado a sua atenção às convulsões políticas 
- greves, golpes de estado - mas, também, insistiu nas 
cenas do quotidiano e foi com elas que conseguiu 
alguns dos seus melhores trabalhos. Além disto, 
acompanhou, em Portugal e no estrangeiro, as movi-

mentações do Corpo Expedicionário Português, que 
participou nos confrontos bélicos da Primeira Grande 
Guerra, a partir de 1917.

Tal como o nome da exposição indica, estas 67 
fotografias apenas se referem ao seu trabalho realiza-
do em torno do espaço de São Bento, em Lisboa. Esta 
exposição itinerante começou em 2014, na cidade de 
Portalegre. Desde aí que “percorreu cerca de 26 con-
celhos, sempre com o maior êxito. Contribuímos para 
uma expansão e divulgação do ideal parlamentar, que 
constitui a ideia da transformação e da escolha das 
melhores leis pelo diálogo. Procuramos um contato 
direto com as pessoas e auscultamos as suas preocu-
pações e anseios”, rematou o representante do Museu 
da Assembleia da República.7

Ana Catarina de Oliveira

atualidade
Museu Municipal de Alvaiázere
Organizou Jornadas 
Europeias do Património

Com o intuito de “Partilhar Memórias”, as Jornadas 
Europeias do Património foram celebradas no Museu 
Municipal com um fim de semana cheio de atividades.

Dia 28 de setembro os utentes das IPSS do Conce-
lho partilharam e valorizaram as memórias da região, 
contribuindo assim para a preservação da identidade 
cultural alvaiazerense. No dia seguinte, dia 29, uma 
conversa em torno da arte e a sua perceção, com Paiva 
Raposo, ocupou a tarde de todos os presentes. 

As atividades terminaram no dia 30, pelas 15h, com 
a atividade intitulada “À tarde no Museu: História(s) de 
memórias em destaque”, com a apresentação multimé-
dia das iniciativas no museu, no âmbito da celebração 
das Jornadas Europeias do Património 2018.7

Ana Catarina de Oliveira

Museu Municipal de Alvaiázere

Inaugurada Exposição Fotográfica 
de Joshua Benoliel

Licor de Chícharo
Ganhou duas estrelas no Great Taste 2018

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta data, 
lavrada de folhas 42 a folhas 43 verso do livro de escrituras diversas 
163-A, RICARDO FERNANDO LOPES INÁCIO, solteiro, maior, natural da 
freguesia de Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázere onde reside 
no lugar da Fonte do Pereiro, na Rua da Faisca nº4, declarou:

Que é dono e legítimo possuidor há mais de vinte anos, com ex-
clusão de outrem, dos imóveis seguintes SITUADOS NA FREGUESIA DE 
MAÇÃS DE DONA MARIA, CONCELHO DE ALVAIÁZERE

NÚMERO UM: Prédio rústico composto por cultura com três oli-
veiras com a área de trezentos e sessenta metros quadrados sito no 
Vale do Mendo a confrontar do Norte com Luís Simões, do Sul com 
Artur Marques, do Nascente com Caminho e do Poente com Herdeiros 
de João Rodrigues Craveiro, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 
15631, com o valor patrimonial de € 58,91, omisso na Conservatória 
do Registo Predial de Alvaiázere.

NÚMERO DOIS: Prédio rústico composto por vinha com oito tan-
chas, pastagem e seis oliveiras com a área de seiscentos e sessenta 
metros quadrados sito no Vale do Mendo, a confrontar do Norte com 
Artur Marques, do Sul com João Rodrigues Craveiro, do Nascente com 
Caminho e do Poente com José dos Reis, inscrito na matriz respectiva 
sob o artigo 15633 com o valor patrimonial de €231,02, omisso na 
Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

NÚMERO TRÊS: Prédio rústico composto por pastagem com nove 
oliveiras e uma fruteira com a área de quatrocentos e cinquenta metros 
quadrados, sito no Vale do Mendo, a confrontar do Norte com João Ro-
drigues Craveiro, do Sul com Artur Marques, do Nascente com Caminho 
e do Poente com Américo Ferreira Marques, inscrito na matriz respectiva 
sob o artigo 15635 com o valor patrimonial de € 87,95, omisso na 
Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

Que os mencionados imóveis, cujo valor patrimonial e atribuído 
se eleva à quantia de trezentos e setenta e sete euros e oitenta e oito 
cêntimos, vieram à sua posse no ano de mil novecentos e noventa e sete, 
quando ainda de menor idade, por lhe terem sido doados por Estefânia 
Ferreira, viúva, residente que foi no lugar e dita freguesia de Maçãs de 
Dona Maria, acto este que nunca chegou a ser formalizado.

Que desde então, porém, (enquanto menor, por intermédio dos seus 
representantes legais e por si a partir do dia quatro de Abril de dois mil 
e seis, data em que atingiu a maioridade) tem possuído os mencionados 
imóveis em nome próprio e sobre eles tem exercido todos os actos mate-
riais que caracterizam a posse, designadamente a defesa e a conservação 
da propriedade plantando e cortando a vinha, as tanchas, as oliveiras e as 
fruteiras, apascentando o gado, roçando o mato, avivando as estremas 
deles retirando todos os rendimentos inerentes à sua natureza e pagando 
pontualmente as contribuições e impostos por eles devidos, sempre à 
vista e com o conhecimento de toda a gente, de uma forma contínua, 
pacífica, pública e de boa fé, sem oposição de quem quer que seja.

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO, que invoca na 
impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse pelos meios 
extrajudiciais normais.

Conferido. Está conforme. 
Ansião, dezassete de Outubro de dois mil e dezoito.
A Notária, Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares
Jornal “O Alvaiazerense” Nº 436 de 31/10/2018

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

A 
aproveitar os “tempos livres” que 
me ficam dos cuidados a ter para 
prolongar a chata mas desejada 

velhice, ainda me dá para ir fazendo um 
pouco do que me dá gosto.

É quase tão velho como as minhas 
mãos o gosto de escrever e, hoje, fica-

me a pena de não 
ser do meu tempo 
o uso da pena; 
pena também por 
não ter comigo 
a volumosa co-
leção de aparos 
com que a minha 
mão se afeiçoou à 
escrita e aprendeu 
a escrever o que 

pensei numa bonita caligrafia, mais um 
dos gostos que nasceu em mim.

A escrever, mesmo que algumas ba-
nalidades, fui-me identificando com o 
aparo nos atos 
de pensar para 
depois ditar. 
Habituei-me a 
trabalhar ho-
nestamente a 
escrita como 
se fosse um trabalho de dois pensantes 
e, a ver se convencia alguém, disse-o aos 
leitores em figura de estilo no título do 
meu último livro.

Sempre a sentir-me salpicado sem 
estar a contar, desta vez não houve exce-

ção e foi assim que me aconteceu, como 
poderia suceder a quem anda na rua com 
os olhos abertos: Estava eu a corrigir e a 
retocar o que venho a escrever como hi-
pótese de novo livro, quando dei comigo 
a reconhecer que, vezes sem conta, me 
pareceu falar com o meu aparo, sentin-
do-o personalizado, fosse ele uma “esfera 
gráfica”, um bico marcador, o bico da ca-
neta permanente, a agulha do ponto cruz 
ou a tecla do computador, tudo na função 
nobre de aparo. Como se verá adiante, 
outra é a visão de Fernando Pessoa

Normalmente não consigo evitar de 
lhe dar as minhas ordens para que es-
creva corretamente o pensamento que 
julgo correto, aquilo que os meus leitores 
amigos merecem. Mas, na azáfama da es-
crita, muitas vezes me parece-me senti-lo 
a falar para mim na minha mão como se 
quisesse fazer-me pensar melhor ou a 
querer ajudar-me com as suas opiniões 
e sugestões.

Se um dia “Um Sonho Estranho” che-
gar a ser livro, ao meu aparo, os dois de 
mãos dadas, se ficarão a dever narrativas 
ajustadas, opiniões refletidas, erros evitá-
veis. E tudo à volta de um sonho mesmo 
estranho, um tal pai Francisco a sonhar 
que Roma tinha eleito papa o seu filho 
Célio, e que, este, uma certa manhã, se 
meteu num avião com o Vaticano lá den-
tro e o desviou para parte incerta e sem se 
saber com que objetivos, logo as polícias 
internacionais na sua procura.

Mas,… não foi para dizer isto que me 
deixei salpicar. Aproveitei o salpico para 
que os meus leitores se lembrem dos seus 
aparos, alguns a honrarem-se pelo que 
de bom eles produziram: os livros como 
melhores amigos.

“O verbo ler não suporta o imperati-
vo”. Esta foi a forma escolhida por Daniel 
Pennac, para iniciar o seu livro COMO UM 
ROMANCE. A falta de gosto pela leitura, 

principalmente por parte dos jovens, 
tem vindo a preocupar professores, pais, 
algum ministro mais atento e também 
o meu aparo, este comigo vaidoso por 
o termos posto nas mãos de quem quis 
colaborar “Na Mochila dos 14”.

Se se escreve, é para que alguém leia. E 
só deveria escrever quem se sentisse pre-
parado para ler, que o mesmo será pensar a 
vida real. E, para esclarecer o que se deverá 
entender por vida real, aqui transcrevo 
sem comentários um excerto do poema de 
Alberto Caeiro (Fernando Pessoa):
A Criança
A criança que pensa em fadas e acre-
dita em fadas
Age como um deus doente, mas como 
um deus
Porque embora afirme que existe o que 
não existe
Sabe como é que as coisas existem, que 
é existindo
Sabe que o existir existe, não se explica
Sabe que não há razão nenhuma para 
nada existir,
Sabe que ser é estar num ponto
Só não sabe que o pensamento não é 
um ponto qualquer.
Só mais um verso; 
Basta existir para se ser completo. 

Apeteceu-me deixar aqui um resumo 
da história dos instrumentos usados ao 
longo dos séculos para escrever. Porque 
o espaço não o consente, e para matar a 

curiosidade, aqui 
fica uma placa da 
escrita suméria em 
terracota datada 
dos milénios quin-
to a terceiro antes 
de Cristo. Todos os 
documentos des-

cobertos acabaram por ser lidos, valendo 
a pena ler, de Samuel Kramer, “A História 
Começa na Suméria”.7

atualidade

Projeto de Investigação

Procura descobrir o melhor Chícharo

Salpico
Pico-Pico

Filipe Antunes dos Santos

B R E V E S
  

Em Golegã
XLIII Feira Nacional 
do Cavalo

A Capital do Cavalo, Golegã, volta a 
receber entre os dias 2 a 11 de novembro 
a XLIII Feira Nacional do Cavalo e a XX 
Feira Internacional do Cavalo Lusitano, 
integradas na Feira de S. Martinho. 

A feira acolhe criadores de cavalos, 
provas desportivas e atividades destina-
das aos profissionais, amadores ou sim-
ples curiosos do mundo equestre. 

Com um cartaz para toda a família e 
com entrada gratuita, os visitantes podem 
contar com tasquinhas, castanhas assa-
das, sopa da pedra, artesanato, desfile de 
cavalos/carruagens.7

Em Figueiró dos Vinhos
XIII Feira de Doçaria 
Conventual

Nos próximos dias 3 e 4 de novembro, 
o Convento do Carmo, em Figueiró dos Vi-
nhos, recebe a XIII de Doçaria Conventual. 
Neste lugar de grande valor patrimonial 
estará representada a doçaria de várias 
regiões de Portugal, colocando também a 
doçaria conventual de Figueiró dos Vinhos 
na rota da doçaria conventual nacional. 

No programa consta uma visita ao 
Convento, símbolo que é património local, 
contando ainda com animação que fará as 
delícias de todos.7

Em Ferreira do Zêzere
Fado Solidário a 
favor dos bombeiros

No dia 4 de novembro, o mercado 
municipal de Ferreira do Zêzere recebe o 
evento “Fado Solidário a favor dos bom-
beiros”, pelas 16h00, organizado pela 
Associação dos Bombeiros Voluntários.

Poderão assistir a vários nomes do 
fado: Dora Maria; Ana Paula Silva; Diogo 
Carapinha; Ana Fernandes e Manuela 
Bravo, sendo cabeça de cartaz o artista 
José Cid. Os bilhetes estarão disponíveis 
no local no próprio dia e antecipadamente 
na secretaria do Quartel dos Bombeiros, 
tendo um custo de 10 capacetes e a entra-
da é gratuita até aos 12 anos, com direito 
a serviço de bar, no intervalo, e oferta de 
caldo verde, no final.

O acontecimento serve para angariar 
fundos para a recuperação das infraestru-
turas dos BVFZZ que foram danificados no 
incêndio do dia 4 de agosto.7

E
stá em desenvolvimento um traba-
lho de campo para apurar o melhor 
chícharo. Este trabalho está a ser 

coordenado pela professora Carlota Vaz 
Pato do Instituto de Tecnologia Química e 
Biológica da Universidade Nova de Lisboa 
e conta com a colaboração da Sense Test, 
do LEAF/ISA - Universidade de Lisboa e 
da Cooking Lab. O objetivo é encontrar 
a melhor variedade desta leguminosa, 
da qual Alvaiázere se tornou a Capital. 

Este projeto é financiado pela Fundação 
para a Ciência e Tecnologia e acontece em 
parceria com Nuno Julião, produtor local e 
dono da empresa “Flor de Chão”. Durante 
o “Alvaiázere, Capital do Chícharo” deste 
ano, esteve presente uma carrinha “Sen-
seBus” onde foi possível experimentar, de 
diversas e inovadoras formas, o chícharo, 

nomeadamente em sopa e bolachas. De-
pois de saboreado, o visitante avaliava, 
numa escala de 0 a 10, o sabor. 

O chícharo é oriundo de áreas com 
solos mais pobres e, em tempos, fez 
parte da alimentação das populações de 

alguns Concelhos da região, nomeada-
mente o de Alvaiázere. O seu consumo 
e produção decresceu com o consecutivo 
abandono das terras e o aparecimento de 
novos produtos. 

Atualmente, e depois do início, em 
2003, do Festival Gastronómico do 
Chícharo (que já vai na 16º edição) no 
Concelho, a sua produção e consumo 
têm vindo a aumentar. Esta leguminosa, 
que se assemelha a um tremoço, tem 
características muito nutritivas e pode 
comer-se de diversas formas, como 
por exemplo em migas ou feijoada. Há 
quem faça também farinha de chícharo, 
podendo ser depois utilizada para fazer 
pão. É, ainda, muito utilizado em doçaria 
para fazer queijadas, tartes e licores.7

Ana Catarina de Oliveira

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.
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O dia 5 de outubro marcou a abertura 
do “Alvaiázere, Capital do Chícharo” e, de-
vido a esse evento, a distrital e concelhia 
do CDS-PP convidou o deputado António 
Monteiro a deslocar-se ao Concelho e 
a degustar essa leguminosa que “não é 
assim tão conhecida”, disse. 

Conhece, sobretudo, a gastronomia 
alvaiazerense, confessando que é “aquilo 
que a nossa estrutura local mais me tem 
dado a conhecer”. Quanto aos problemas 
concretos do Concelho, pouco diz saber.

Os territórios do Interior sofrem de 
diversos problemas, entre os quais, baixa 
densidade, fracos recursos e uma popula-
ção cada vez mais envelhecida. Segundo 
António Monteiro e, segundo a linha po-
lítica do partido ao qual pertence, este “é 
um problema do país” e não apenas dos 
territórios, no qual se inclui o concelho de 
Alvaiázere. Durante este mês de outubro, 
o CDS-PP teve oportunidade de debater 
os problemas do interior, na Assembleia 
da República, durante um agendamento 
potestativo, o qual o partido marcou. Apre-

sentou várias propostas, nomeadamente 
o da criação do Estatuto Fiscal do Interior. 
António Monteiro disse que “é importante 
que se criem condições para que o interior 
seja mais atrativo para a instalação de pes-
soas e empresas”. O CDS-PP defende que 
é preciso uma lógica mais abrangente que 
inclua desde o IRS ao IRC, afinal “nenhuma 
empresa se vai instalar num local onde não 
tenha trabalhadores. Precisamos de colar 
àquilo que são os incentivos às empresas 
incentivos para as pessoas e para os tra-
balhadores”, afirmou o deputado.

Alvaiázere já perdeu o Tribunal e a 
Estação de Correios dos CTT. O deputa-
do do CDS-PP disse que “o país tem que 
olhar para o seu território como um todo e 
perceber se aquilo que tem sido a política 
seguida até agora, especialmente nestas 
zonas, está ou não a resultar”. 

O interior do país ganhou atenção 
aquando das tragédias dos incêndios do 
ano passado, mas é preciso olhar para 
os problemas desta região todo o ano e 
com uma visão mais abrangente. António 

Monteiro referiu que o CDS-PP tem vindo 
a apresentar um conjunto de propostas 
– na sequência dos incêndios de 2017 – 
que procuram contribuir para uma visão 
mais alargada daquilo que devem ser as 
soluções. “É importante para nós perceber 
qual é o contributo que os outros partidos 
têm para dar e se é possível formarmos 
consensos que tornem estas opções 
estáveis e previsíveis, de forma a que 
possam ter efeitos a médio-longo prazo. 
Nenhum destes problemas se resolve com 
soluções de curto prazo”, referiu. 

O CDS-PP governou, a última vez, 
numa situação de emergência, estando o 
país sobre intervenção externa. Quando 
questionado sobre as medidas tomadas 
pelo seu partido, enquanto parte do 
Governo, António Monteiro referiu que 
aquilo que o CDS-PP fez foi “procurar mo-
derar algumas soluções que constavam 
do memorando de entendimento com a 
Troika. Naquela altura (e em relação a 
problemas que afetam o interior) propôs-
se fechar as repartições de finanças das 

localidades mais pequenas e o CDS-PP 
opôs-se”. Numa altura em que vários 
serviços públicos encerraram por todo 
o país, o deputado diz que não entende 
como é que a “página da austeridade” 
foi voltada. “Aquilo que nós verificamos 
é que há menos investimento público, 
agora com o Governo de esquerda, do 
que havia no tempo da Troika”, referiu. 

Neste momento há problemas graves 
nos serviços públicos do interior do país 
e Alvaiázere é exemplo disso. Estão em 
rutura ou acabam por fechar. O deputado 
fez duras críticas, reconhecendo todas 
estas dificuldades e remata dizendo: “A 
população destas zonas acaba por ser a 
mais prejudicada porque o dinheiro que 
era preciso gastar nestes serviços públi-
cos, que são prestados à população - nos 
centros de saúde, escolas, hospitais - 
acaba por ser usado noutros fins e são as 
pessoas daqui as únicas sacrificadas”.7

Ana Catarina de Oliveira

Por ocasião da abertura da 38º FAFIPA e 16º Festival Gastronómico do Chícharo, 
o CDS-PP fez um convite a António Carlos Monteiro, deputado na Assembleia 
da República. O jornal “O Alvaiazerense” conversou com o deputado sobre a 
razão da sua visita a Alvaiázere, mas também sobre alguns dos problemas que 
assolam as regiões do Interior, nomeadamente do concelho de Alvaiázere. De 
seguida, visitou, acompanhado por alguns militantes e amigos, o certame do 
“Alvaiázere, Capital do Chícharo”.
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D
urante o evento Alvaiázere, Capital do Chícharo 
- FAFIPA, a Associação de Desenvolvimento Inte-
grado do Concelho de Alvaiázere, promoveu dois 

concursos distintos.
O primeiro para todos os expositores (empresas, pro-

dutores e artesanato) presentes no evento, que não carecia 
de inscrição prévia e um segundo concurso para as montras 
do Concelho. O objetivo primordial deste tipo de iniciativas 
é sempre a divulgação de Alvaiázere, valorizando e esti-
mulando a participação de todos aqueles que dão corpo 
ao evento, sem nunca esquecer o ícone e marco cultural, 
o chícharo, levando-o assim também, este ano, ao maior 
número de espaços do Concelho (concurso de montras).

Para o efeito a ADECA contou com a prestimosa cola-
boração dos júris dos dois concursos que prontamente 
acederam ao convite e assim avaliaram os concorrentes.

O concurso de expositores foi dividido por três áreas 
de atividade: empresas, produtores e artesanato e os 
vencedores foram: 1º Prémio de Empresas - Serração 
Henrimadeiras, Lda; 1º Prémio Produtores - Catarina 
Rodrigues; 1º Prémio Artesanato - Joaquim Carvalho.

No concurso de montras, na temática “Chícharo e 
Tradição” venceu a montra da loja Ferragens dos Santos. 
Neste concurso, embora se tenham inscrito mais mon-
tras, apenas foi possível considerar uma inscrição dado 
que o júri decidiu, por unanimidade, que as restantes 
não cumpriam o regulamento.7

ADECA

Promoveu Concurso de Montras e Expositores
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“Queremos continuar a crescer e a assumirmo-nos 
como a Capital do Chícharo” 

O 
evento “Alvaiázere, Capital do 
Chícharo” resulta da integra-
ção de outros dois de gran-
de importância na história e 

promoção do Concelho: A FAFIPA (Feira 
Agrícola, Florestal, Industrial, Pecuária 
e de Artesanato), nascida em 1980, e o 
Festival Gastronómico do Chícharo, que 
teve origem em 2003.

Este ano, e pela primeira vez, o evento 
realizou-se em outubro, de 5 a 7, tendo 
sido notório o aumento de expositores. 
Foram cerca de 60 as empresas presentes 
na tenda empresarial, 65 produtores e 
artesãos, espaço de colecionadores, ve-
lharias, empresários agrícolas e do setor 
automóvel. Além destes, também esteve 
presente a Confraria do Chícharo e a Esco-
la Profissional de Sicó, pólo de Alvaiázere.

A cerimónia de abertura do evento 
realizou-se no dia 5, na Casa Municipal 
da Cultura, pelas 11h e contou com as 
intervenções do presidente da Assem-
bleia Municipal, Álvaro Pinto Simões e da 
presidente da Câmara Municipal (CMA), 
Célia Marques. 

Perante uma sala bem composta, Ál-
varo Simões, foi o primeiro a discursar. 
Falou sobre a mudança da data do evento, 
referindo o seu agrado por este conseguir 
ter um “cartaz muito variado e com nomes 
de topo”. O presidente da Assembleia 
Municipal continuou referindo que este 
certame tem como finalidade mostrar o 
que de bom se faz no Concelho, nomea-
damente através das associações que 
“sabem dignificar o nome de Alvaiázere”. 

Entre felicitações à câmara municipal 

e à pessoa da presidente, Célia Marques, 
pelo trabalho que tem sido feito em prol 
do Concelho e da divulgação deste produto 
endógeno, Álvaro Pinto Simões disse que 
“os fundadores do Festival do Chícharo” 
não podem ser esquecidos, afinal é a eles 
que tudo isto se deve. Terminou a sua in-
tervenção dizendo que o chícharo é “marca 
registada do concelho de Alvaiázere”.

A presidente da CMA fez a segunda, e 
última intervenção. Começou por se diri-
gir, individualmente, a todas as entidades 
presentes, felicitando-os por terem vindo 
à inauguração daquele que é o “principal 
evento do Concelho”. 

Numa altura em que já não fazia 
sentido a realização destes dois eventos 
separadamente, Célia Marques, referiu 
que um dos motivos que levou à junção 
dos mesmos foi o facto de, ao longo dos 
anos, se ter percebido que era preciso 
“conciliar tradição e inovação para cor-
responder ao novo perfil de feira ambicio-
nado pelos participantes e visitantes”. A 
FAFIPA, que vai na 38º edição, assume-se 
como uma montra do Concelho que, ao 
longo dos anos, tem vindo a crescer e a 
rejuvenescer. “Hoje em dia, as feiras são 
muito mais do que espaços para vender 
produtos, são importantes motores de 
atividade económica e comercial, não só 
para os setores que intervêm diretamente 
na dinâmica do certame, como para seto-
res que beneficiam indiretamente com a 
sua realização”, explicou a presidente da 
CMA que pretende, deste modo, combater 
a desertificação humana , também sentida 
em Alvaiázere.

Ao longo dos últimos anos, têm-se 
vindo a perceber, um pouco por todo 
o país, que as “políticas de promoção e 
valorização de produtos agro-alimentares 
tradicionais de qualidade” têm tido muito 
sucesso e são “apontados como uma das 
alternativas ao desenvolvimento do meio 
rural”. É importante a potenciação dos 
produtos agrícolas tradicionais locais 
no desenvolvimento de regiões rurais 
mais frágeis, aliando-se a cultura e o 
património, como meio impulsionador 
deste território.

Célia Marques continuou o seu dis-
curso, fazendo referência à melhoria no 
programa do certame que contou com um 
cartaz “mais diversificado, com concursos 
que estimularam a participação e a criativi-
dade e com a envolvência das associações 
e de toda a comunidade alvaiazerense”. 

Acerca da mudança de data para ou-
tubro, a presidente do Município, referiu 
que todos concordam que “esta é a me-
lhor época para promover o chícharo pois 
podemos degustar o produto da época da 
colheita deste ano, o que não acontecia 
em junho”. Este ano celebrou-se o 16º 
Festival Gastronómico e para assinalar 
essa mudança foram recuperadas algu-
mas experiências do modelo original e 
inicial do festival, nomeadamente “as 
visitas ao património, as exposições em 
vários espaços municipais, as montras 
dos espaços comerciais engalanadas para 
receber os visitantes e um estilo musical 
não tão comercial e pop alternativo”, em 
três palcos com sonoridades diferentes.

Célia Marques lançou um repto a pro-

dutores e setor da restauração. Além de 
ser necessário aumentar a produção, com 
mais jovens produtores a apostar nesta le-
guminosa e no seu potencial, é necessário 
que os restaurantes locais apresentem, à 
semelhança do que acontece em locais 
fora do Concelho, o chícharo ao longo de 
todo o ano nas suas ementas. “Precisamos 
de mudar mentalidades e acreditar em 
nós… o desafio está em cada um de nós!”, 
incentivou a presidente. 

Frisou, de novo, a importância desta 
leguminosa para a estratégia de marke-
ting territorial do Concelho, adjetivando 
o chícharo como “produto âncora de 
Alvaiázere”, referindo que “através desta 
leguminosa, que tem enquanto planta 
várias características que vão ao encontro 
do caráter resiliente do povo alvaiaze-
rense, vamos conseguir criar vantagens 
competitivas”. 

Alvaiázere é terra de produtos ex-
traordinários e de elevada qualidade, 
como o mel, o vinho, o azeite, o queijo 
e o cabrito. Célia Marques terminou a 
sua intervenção apelando a todos os 
presentes para disfrutarem de Alvaiázere. 
“Provem Alvaiázere e o nosso património, 
comprem muito, levem um pouco desta 
terra para os vossos lares, mas acima de 
tudo, levem Alvaiázere nos vossos cora-
ções”, concluiu. 

Depois de terminadas as interven-
ções, seguiram todos para o recinto do 
parque multiusos para visitar a mostra 
de produtos regionais, económica e de 
artesanato.7

Ana Catarina de Oliveira
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Alvaiázere, Capital do Chícharo em fotografias

Célia Marques discursou na inauguração oficial do evento Oito Tasquinhas serviram almoço e jantar durante os três dias do Festival Gastronómico do Chícharo

Autarcas provaram e deliciaram-se com os vários produtos do Concelho Torneio Al-Bayazira contou com 40 equipas, num total de 500 atletas

II Trail do Chícharo passou pela serra de Alvaiázere Corrida de Touros registou pouca afluência

Rancho de Pussos recriou animação de época ETP Sicó confeccionou novos pratos com chícharo Animação com Palhaço Marko Jarrinho e Le Animateur



1331 OUTUBRO 2018destaque

Festival de Acordeão contou com nomes internacionais Programa “Somos Portugal” da TVI  mostrou o Concelho aos quatro cantos do mundo

XIII edição do Passeio de Clássicos percorreu o Concelho IX Passeio de Tratores juntou cerca de 50 veiculos

Mesas Redondas, promovidas pela ADECA, juntaram vários empresários da regiãoValor do Passeio de Charretes reverteu a favor dos BVA

Passeio de Bicicletas Antigas marcado pelo convívio e animação Orquestra Ligeira da Filarmónica de Alvaiázere actuou pela primeira vez neste evento
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ADECA
Interior do País foi o tema de conversa das Mesas Redondas

A 
Associação de Desenvolvimen-
to Integrado do Concelho de 
Alvaiázere (ADECA) promoveu 
duas mesas redondas, no 

espaço empresas, durante o evento 
“Alvaiázere, Capital do Chícharo”. O 
estado do interior e a viabilização de 
empresas no Concelho foram os temas 
predominantes destas duas conversas 
que pretenderam, através do testemu-
nho de empresários locais e da região, 
incentivar a que outros seguissem o seu 
exemplo.

“Do interior para o mercado nacio-
nal e internacional” foi o título dado à 
conversa de sábado, dia 6 de outubro, e 
onde participaram João Orvalho, profes-
sor, Pedro Gonçalves, Rigoberto Almeida 
e Anabela Alves, da empresa Projectsys, 
ligada à engenharia e instalada na In-
cubadora de Negócios de Alvaiázere. 
Todos eles concordaram na ideia de que 
é possível “fixar empresas no Concelho 
e ter sucesso”. 

Rigoberto Almeida afirmou que, hoje 
em dia, é fácil trabalhar em qualquer 
ponto do país, para qualquer outro pon-
to de Portugal e do mundo. “No centro 
conseguimos deslocarmo-nos tanto para 
o sul, como para o norte”, disse. Outra 
vantagem, referida por Pedro Gonçalves, 
é o facto de “aqui não termos trânsito, 
não perdemos tempo em filas, todos 
os dias”. João Orvalho referiu a grande 
importância das pequenas e médias 
empresas familiares na dinamização dos 

negócios do interior, dizendo que estas 
“têm grandes pontos fortes que outras, 
como as start up, não têm”, incentivan-
do apenas à sua atualização. 

Atualmente as “grandes metrópoles 
estão a crescer, mas vão acabar por 
estagnar”. Quem o diz é João Orvalho, 
repetindo a ideia de que o interior tem 
potencial para ser atrativo, mas tem que 
inovar, marcar pela diferença, criando 
condições para empresas e pessoas 
se mudarem para lá. Pedro Gonçalves 
incentivou a que se “acredite em Alvaiá-
zere”, tal como eles os três fizeram, re-
ferindo ainda a grande importância que 
o Município teve, na ajuda que lhes deu.

Bruno Furtado Sousa, da ADECA, 
agradeceu a presença dos convidados, 
afirmando também ele que “Alvaiázere 
tem excelentes condições, principal-
mente geográficas”. Referiu ainda que 
o Estatuto Fiscal para o interior - tema 
em discussão na Assembleia da Repú-
blica - seria algo “muito benéfico para 
as empresas pensarem em vir para cá”.

Célia Marques, presidente da Câmara 
Municipal, encerrou a conversa, questio-
nando os convidados sobre a existência, 
ainda, do estigma da “interioridade” e de 
que maneira isso influencia a decisão da 
escolha dos empresários pelo interior. 
Segundo a própria, “essa dicotomia 
ainda existe e, nós mesmos, não o con-
seguimos inverter. Mas somos todos nós 
que temos que inverter esse cenário”.

“O Rural dá que falar” foi o título 

dado à conversa de domingo, dia 7. Esti-
veram presentes Teresa Preta - sendo ela 
a moderadora -, dos Territórios Criati-
vos, António Bonito da Agrothink, Telma 
Santos, da Casel e Frederico Lucas, dos 
Novos Povoadores. Pegando no exemplo 
destes três empresários que apostam na 
agricultura, têm empresas no interior ou 
ajudam na implementação/transferência 
de projetos empresariais para territórios 
rurais, cimentou-se a ideia de que o in-
terior tem futuro. 

António Bonito começou por dizer 
que “o setor agrícola precisa de ser 
desenvolvido, agregando-se todas as 
forças para criar mais valor e maior 
internacionalização” e que acha que 
não faz sentido falar-se em interior em 
Portugal, quando “é um país com 200 
kms da costa ao outro lado”.  António 
Bonito reiterou ainda a ideia de que os 
governantes deste país “não conseguem 
perceber as necessidades do povo e das 
entidades. As pessoas de cá têm ideias 
muito válidas e prontas a desenvolver”. 

Telma Santos faz parte de uma 
empresa familiar de produção animal 
e talhos na Sertã. Diz que consegue le-
var produtos regionais para o resto do 
mundo, o importante é “não ficar quieto, 
tem que se palmilhar e muito”. O único 
senão de estar instalada no interior do 
país, refere, é o facto de “gastar uma 
pipa de massa ao mandar maranhos 
para Lisboa”, pois fica caro o transporte.

Frederico Lucas faz parte de uma em-

presa que faz “captação de investimento 
privado, trazendo dinheiro e clientes 
para Portugal”. Com sede no Luxembur-
go, Frederico refere que o “programa de 
repovoamento rural Novos Povoadores 
visa facilitar a implementação ou trans-
ferência de projetos empresariais para 
os territórios rurais”.  

Segundo ele, é atrativo investir em 
Portugal, afinal “está barato, tem mão de 
obra qualificada e tem um clima fantásti-
co. Oportunidades existem, quanto aos 
investimentos, esses aparecem”. 

No que respeita, mais propriamen-
te, ao concelho de Alvaiázere, António 
Bonito referiu que “Alvaiázere tem feito 
um bom percurso na atração de inves-
timentos e criação de oportunidades”. 
O mercado é quem manda e António 
Bonito afirmou que “temos que fazer 
produtos que o mercado queira, as em-
presas têm que procurar esse caminho. 
Os produtos têm qualidade porque 
sabemos fazer e estamos lá em todos 
os processos, contudo temos que nos 
adaptar às necessidades do mercado”.

“A promoção de Alvaiázere passa 
pelas pessoas. Cada um, à sua maneira, 
tem que saber promover o Concelho. 
Cada alvaiazerense deve potenciar o 
seu produto”. Foi com este repto que 
Célia Marques encerrou a mesa redonda 
deste dia, mas o qual se pretende que 
seja usado todos os dias, por todos os 
alvaiazerenses.7 

Ana Catarina de Oliveira
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Alvaiázere, Capital do Chícharo

Concelho afirmou-se como Capital do Chícharo

O 
chícharo venceu e convenceu. 
O evento “Alvaiázere, Capital do 
Chícharo” foi um êxito, tendo 
superado todas as expetativas. 

Alvaiázere recebeu, ao longo dos três 
dias de mostra económica, de artesanato e 
de produtos regionais milhares de pessoas 
que encheram as ruas da vila e trouxeram 
o movimento e a animação ambicionada, 
tendo este evento fechado a época de 
festas do Concelho com chave de ouro.

O vasto programa prometia e não 
desiludiu nem os alvaiazerenses nem os 
visitantes, que teceram rasgados elogios 
ao Município por ter arrojado e conseguido 
um cartaz com artistas de grande qualida-
de, abrangendo um conjunto variado de 
públicos, além de ter conseguido recupe-
rar, de alguma forma, alguns dos traços 
originais do Festival do Chícharo.

Recorde-se que este evento é uma con-
jugação de outros dois que foram, durante 
muitos anos, feitos isoladamente, mas que 
se viu que fazia todo o sentido juntar num 
só. Depois de se ter experienciado fazê-lo 
em junho, este ano, pela primeira vez, 
mudou-se para outubro. Com opiniões a 
favor e outras contra, a verdade é que há 
muitos anos que não se via Alvaiázere com 
tanta afluência de pessoas.  

O certame, realizado de 5 a 7 de ou-
tubro, começou no feriado de instauração 
da República com um evento desportivo de 
topo. O Estádio Municipal abriu portas ao 
“Al-Bayazira Youth Cup”, organizado pela 
Benfica Escola de Futebol de Alvaiázere e 
pelo Grupo Desportivo de Alvaiázere. Este 
torneio juntou doze escolas de futebol, 
nomeadamente as Escolas Benfica de Pe-
drogão Grande, Lousã, Coimbra e Golegã. 
Foram 40 equipas, num total de cerca de 
500 atletas que, ao longo de dois dias, 
promoveram o desporto e interagiram 
entre si. Tiveram ainda a visita especial 
da mascote do Sport Lisboa e Benfica, a 
águia Vitória.

A parte cultural também não foi esque-
cida e, ao longo dos três dias, não faltaram 
exposições, animação de rua e visitas 
guiadas ao património local.

A Orquestra Ligeira da Sociedade Fi-
larmónica Alvaiazerense de Santa Cecília 
inaugurou, dia 5, a animação musical no 
palco três, num concerto inédito, tendo 
sido esta a primeira vez que participaram 
nesta iniciativa. Uma das novidades deste 
ano passou pela existência de três palcos 
diferentes e direcionados para públicos, 
também eles, diferentes. Pelo palco um 
passaram grandes nomes do panorama 
musical português, enquanto o palco dois 
recebeu artistas/bandas mais ao estilo de 

“músicas do mundo”, numa tentativa de 
recuperar as origens do Festival Gastronó-
mico do Chícharo e que se haviam perdido 
ao longo dos anos.  A noite do feriado na-
cional ficou ainda marcada pelo concerto 
dos Whales, no palco dois, a anteceder um 
dos momentos musicais mais esperados 
do cartaz, a atuação do artista Agir. Ber-
nardo Correia Ribeiro de Carvalho Costa, 
mais conhecido por Agir, é um cantor e 
músico português, filho de Paulo de Carva-
lho e de Helena Isabel. O recinto do parque 
multiusos ficou repleto de gente que, ao 
longo de uma hora, cantou em conjunto 
com Agir alguns dos seus grandes êxitos, 
como por exemplo “Tempo é dinheiro” e 
“Ela parte-me o pescoço”. A noite só aca-
bou ao som do grupo NKZ que pôs os pés 
e corpos de toda a gente a mexer até altas 
horas da madrugada.

O sábado, dia 6, começou com a conti-
nuação do torneio “Al- Bayazira”. O Museu 
Municipal de Alvaiázere promoveu uma 
Maratona Fotográfica onde o objetivo era 
capturar momentos do “Alvaiázere, Capital 
do Chícharo”, de modo a reunir diversos e 
diferentes olhares sobre o certame. A con-
centração foi feita no museu e, ao longo 
de 24 horas, dez participantes andaram 
pelo Concelho a fotografar. Haverá lugar 
a prémios, mas apenas serão conhecidos 
em dezembro. Ao longo da tarde de sá-
bado, os visitantes puderam conhecer a 
vila de uma forma diferente, usufruindo 
de um passeio de charretes que tinha um 
custo simbólico e que reverteu a favor dos 
Bombeiros Voluntários de Alvaiázere. Além 
desta forma de conhecer a vila, houve ain-
da espaço para conhecer o resto do Con-
celho, através das visitas ao património. 
O percurso foi acompanhado por técnicos 
devidamente credenciados e tinha para-
gens em diversos locais de interesse, como 
por exemplo, a Capela de N.ª Senhora dos 
Covões e as Antas do Ramalhal.

Quando se fala em “Alvaiázere, Capital 
do Chícharo” pensa-se logo em passeios. 
O primeiro a acontecer foi o de bicicletas 
antigas. O ponto de partida foi o museu 
municipal, pelas 14h30, onde cerca de 
duas dezenas de pessoas reviveram um 
pouco da história alvaiazerense e onde 
se puderam vislumbrar modelos únicos. 
Depois de um percurso pela vila, o pas-
seio terminou com um lanche na Mata do 
Carrascal. Ainda nessa tarde se realizou 
uma Corrida de Touros, com animais da 
ganadaria de Nuno Casquinha. A praça 
portátil, montada junto ao parque de 
campismo, acolheu os cavaleiros Luís 
Rouxinol, David Gomes e Cláudia e o 
Grupo de Forcados Amadores de Riachos 

e Académicos de Coimbra. Apesar do car-
tel de luxo, a falta de público foi um dos 
aspetos negativos desta iniciativa. A ani-
mação, no recinto do parque multiusos, 
nunca faltou com os Côdeas do Diabo e 
o Palhaço Marko Jarrinho e Le Animateur. 

Promovida pela ADECA, pelas 19h30, 
uma mesa redonda abordou o tema “Do 
interior para o mercado nacional e in-
ternacional” que juntou empresários da 
região e um professor e investigador de 
Coimbra.

A animação musical do dia 6 começou 
com o concerto dos Les Crazy Coconuts, 
pelas 22h30, seguindo-se o concerto 
dos Amor Electro. À semelhança do dia 
anterior, também nesta noite se encheu o 
recinto do parque multiusos com milhares 
de pessoas a quererem ver de perto a ban-
da e, principalmente, a vocalista Marisa 
Lis. A jurada do programa da RTP1, The 
Voice, é a voz deste grupo desde a sua 
estreia em 2011. Tocaram, entre outras, 
as músicas “Procura por mim” e “Rosa San-
gue”.  Como a noite era de festa, a banda 
K’Preta arrasou pela madrugada dentro, 
dando oportunidade a todos quantos qui-
seram dar um pézinho de dança.

Domingo, dia 7, foi dia de mais pas-
seios. Junto ao arruamento a sul do está-
dio, desde as 08h30 que se começavam 
a concentrar tratores de diferentes tama-
nhos, feitios e condutores. Este passeio 
pitoresco é já uma marca deste certame 
e este ano juntou perto de 50 tratores, 
oriundos das várias freguesias do Con-
celho. Ao mesmo tempo, nos Paços do 
Concelho, perfilavam-se automóveis clás-
sicos para mais uma edição do passeio 
“Na Rota do Chícharo”. Foram cerca de 
40 os participantes deste passeio que se 
assume, ano após ano, como um sucesso. 
Ao mesmo tempo, centenas de pessoas 
participaram no II Trail do Chícharo, seja 
correndo 13 ou 28 kms, ou ainda numa 
caminhada que teve a extensão de 10 
kms. Ao longo de ambos os percursos os 
participantes puderam deliciar-se com as 
belas paisagens do Concelho.

Enquanto tudo isto acontecia, no 
parque multiusos, já se havia efetuado 
a abertura da mostra gastronómica que 
este ano contou com cerca de 60 empre-
sas na tenda empresarial, 65 produtores 
e 46 artesãos.

A hora de almoço chegava e o cheiro 
da boa comida da região começava a 
tomar conta dos olfatos de todos os pre-
sentes. As oito tasquinhas - de diferentes 
associações do Concelho - proporciona-
ram diversos pratos, onde o chícharo foi 
rei, fazendo as delícias de toda a gente. 

De notar que o recinto das refeições es-
teve quase sempre lotado, tendo mesmo 
havido gente que teve de esperar por um 
lugar para se sentar e assim poder sabo-
rear o belo do chícharo.

Também pela hora de almoço, 12h30, 
começou o programa “Somos Portugal” da 
TVI que foi transmitido para o resto do 
país e do mundo, em direto do recinto 
do evento, até perto das 20h. Como é 
habitual, e em Alvaiázere não foi exceção, 
são milhares as pessoas que acorrem a 
assistir a este programa que tem como 
objetivo promover o que de melhor se 
faz por cada sítio onde passa. O parque 
multiusos voltou a encher-se até porque 
o tempo soalheiro que se fazia sentir no 
domingo a isso convidava. 

Ao mesmo tempo, no museu munici-
pal, aconteceu uma animação de época 
na exposição de ofícios tradicionais, 
proporcionada pelo Rancho Folclórico de 
Pussos. Às 18h00, a Escola Tecnológica 
e Profissional de Sicó realizou um show-
cooking onde mostrou e deu a provar 
alguns pratos com chícharo, além de uma 
bebida exclusivamente feita com produ-
tos da região.

O dia estava quase no fim, mas houve 
tempo ainda para discutir o rural e as suas 
oportunidades, na segunda mesa redonda 
organizada pela ADECA. 

O palco um ganhou vida ao som dos 
acordeões e acolheu o Festival Interna-
cional de Acordeão, tendo-se enchido o 
recinto com centenas de pessoas para 
ver e ouvir grandes nomes internacionais 
e ainda Bruno Gomes, de Ferreira do 
Zêzere.

Último dia de festa, mas nem por isso 
menos importante. O último concerto  
ficou a cargo do artista Toy que está em 
grande devido à sua mais recente música 
“Coração não tem idade” e em que parte 
do  refrão “Toda a noite, toda a noite” 
fica a entoar na cabeça de toda a gente. 
A encerrar a animação musical esteve a 
Banda Sense.

O programa do “Alvaiázere, Capital 
do Chícharo” foi desenhado de modo a 
mostrar o empenho que o Município está 
a fazer em promover um evento que é 
muito mais do que entretenimento. É 
acima de tudo um meio de promoção 
do território, das suas gentes e dos seus 
recursos endógenos. Pretende-se poten-
ciar o surgimento de oportunidades de 
negócio, o crescimento da economia local 
e o reforço da notoriedade nacional e 
internacional do Concelho que se afirma, 
ano após ano, Capital do Chícharo.7 

Ana Catarina de Oliveira

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
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Outubro chegou e, 
como tem vindo a acon-
tecer, o 1º sábado deste 
mês foi o escolhido 
para o encontro anual 
da família Freire, que 
este ano calhou a 6 de 
outubro.

Logo de manhã as 
pessoas foram chegan-
do e, depois dos cum-
primentos feitos, cada 
qual, de acordo com as ordens da orga-
nização, foi colaborando na preparação 
da refeição.

É à mesa que toda a família se 
reuniu para degustar uma farta e de-
morada refeição, confeccionada com 
produtos da região e da época.

A organização do encontro não cabe 
sempre aos mesmos, cada ano há uma 
equipa diferente. Este ano coube às 
manas Ana Maria Freire, Mª Cremilde 
Freire e seus familiares mais próximos. 
E estão de parabéns pelo empenho 
que puseram na organização, pelos 
contactos antecipadamente feitos a 
todos os familiares, pela divulgação, 
pela ementa escolhida e pelo esforço 
posto na preparação e apresentação da 
refeição. Tudo correu muito bem. Não 
faltou comida, diálogo, tranquilidade e 
boa disposição ao longo da tarde.

É sempre um grande dia, um dia 
muito bem passado!

atualidade

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 Emília Pereira Antunes que completou no dia 
5 de outubro, 85 primaveras, Rosa Gomes Cristóvão que completou no dia 
7 de outubro, 82 primaveras, Maria Alice Nunes que completou no dia 19 de 
outubro, 83 primaveras e a Mário Brás que completou no dia 25 de outubro, 87 
primaveras. Para todos, muitos parabéns e muitas felicidades.7

No passado dia 29 de outubro, 
Adriano Simões de Oliveira, residente 
no lugar de Aldeia Nova, freguesia de 
Almoster, comemorou a bonita idade 
de 54 lindos outonos.

“Parabéns, pai! Hoje tens um bom 
motivo para comemorar, mais um ano 
de vida e pensamento positivo, afinal 
ainda não estás tão velhote como no 
ano que vem. A tua filha, Catarina!”.

Sua esposa, filhos e genro desejam-
lhe as maiores felicidades e que esta co-
memoração se repita por muitos anos!7 

DESASSOSSEGO
Aniversários

Especialidades
Variedade de petiscos:

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

- Ameijoa à bulhão pato
- Gambas ao alhinho

- Choco frito

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

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

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

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

(Todos os dias recebemos peixe fresco)

No passado dia 16 de outubro, em 
Maçãs de D. Maria, os Bombeiros Volun-
tários de Alvaiázere salvaram um gato, 
o “Pantufa“.

A estes Heróis, muito obrigada!
Bem hajam!7

Cidália Godinho

Almoço da Família Freire

BVA salvam gato

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.

G.D.A.
Hoje vamos falar de coisas boas… Como disse no último número vamos 

festejar o GDA.
Nesta terra também há coisas boas, e o Grupo Desportivo é uma das grandes 

associações desta terra. Tem quarenta anos… bem me lembro.
No próximo dia 18 de novembro de 2018, vamos todos festejar os seus 

quarenta anos… Eis o programa:
GRUPO DESPORTIVO DE ALVAIÁZERE 
VAMOS VIVER:
O PASSADO, O PRESENTE E O FUTURO
- “Convívio, entre atletas, ex-atletas, directores, ex-directores, sócios, 

ex-sócios, autarcas, ex-autarcas, simpatizantes amigos do clube e cidadãos 
Alvaiazerenses”

DIA 18 DE NOVEMBRO
9H00 – Encontro de todos os participantes junto ao Estádio Municipal. 
10H00 – Mini-jogo de futebol: Entre uma equipa composta por ex-atletas 

que representaram o GDA até 2000 e outra composta por ex-atletas que re-
presentaram o GDA até 2018, para disputa da taça “ALBERTO SANTOS RIBEIRO”

11H30 – Missa por intenção dos ex-directores, ex-sócios e ex-atletas, já 
falecidos.

12H30 – Almoço convívio entre todos os participantes.
15H00 – Jogo oficial da equipa sénior no Campeonato Distrital da 1ª Divisão. 
17h30 – Sessão de encerramento alusiva ao acto e à história do GDA e ani-

mação cultural e musical.
Inscreve-te previamente até 8 de novembro e vem participar neste convívio.
Contactos:
1 – Presidente da direção – Carlos Trindade – 963829352
E-mail: gdalvaiazere@sapo.pt
2 - Fernando Simões – 917 222 780 
 E-mail: fernando-simoes-pessoal@iol.pt 
    VAMOS DAR FORÇA AO NOSSO CLUBE.
      Tenho dito.7   

J.S. 

À noite, os que puderam voltaram a 
juntar-se para o jantar, pois a comida 
chega sempre para outra refeição.

Este ano estiveram presentes 56 
pessoas, familiares e alguns amigos. 
Foi um dos anos com maior número de 
participantes. O tempo estava bom, o fe-
riado de 5 de Outubro à 6ª feira ajudou 
e o Festival Gastronómico - Alvaiázere 
Capital do Chícharo, que este ano foi um 
êxito, permitiram a vinda de um maior 
número de familiares.

O local do convívio foi, mais uma vez, 
o salão da Capela da Venda do Preto, pelo 
que fica o agradecimento à comissão de 
festas, pela cedência do mesmo.

A foto que ilustra o texto mostra os 
seis irmãos Freire, dois deles infeliz-
mente já falecidos. São os filhos, netos 
e bisnetos destes seis irmãos que todos 
os anos fazem festa, juntando-se para 
matar saudades.7

Fernanda Freire
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Viva o Chícharo!
Mário Bruno Gomes

Apontamentos
José Baptista

Não está certo
Alberto Jesus Ferreira

É 
com pouca vontade que escrevo 
estas minhas opiniões, porque por 
vezes são muito mal interpretadas 

por algumas pessoas que com elas não 
concordam. Mas enfim. 

Mas podem crer que elas são verda-
deiras e credíveis. Para alguns não o são. 
Mas enfim.

Ora bem, desta vez vou referir-me a 
um panfleto que me chegou às mãos há 
uns anos a esta parte e que guardei, por-
que entendi que nele constava a verdade.

Estou a escrever no dia a seguir à 
nova remodelação ministerial que ocor-
reu neste mês de Outubro de 2018. O 
panfleto foi escrito por um político, cujo 
corpo já está debaixo da terra e que 
depois de ter falecido foi sepultado num 
País estrangeiro por vontade própria, 
porque ele dizia que não queria vir mais 
para Portugal, nem vivo nem morto, por-
que os Portugueses o tinham traído. Isto 
dito por ele num livro que tenho escrito 
pelo próprio. O panfleto diz o seguinte:

“Em poucas décadas estaremos redu-
zidos à indigência, ou seja, à caridade de 
outras nações, pelo que é ridículo conti-
nuar a falar de independência nacional. 

Para uma Nação que estava a caminho 
de se transformar numa Suíça, o golpe de 
estado foi o princípio do fim.

Resta o Sol, o Turismo e o servilismo 
de bandeja, a pobreza crónica e a emi-
gração em massa.”

“Veremos alçados ao poder, analfabe-
tos, meninos mimados, escropes de toda 
a espécie que conhecemos de longa data.

A maioria não servia para criados 
de quarto e chegam a presidentes de 

Câmara, deputados, administradores, mi-
nistros e até presidentes de República.”

Analisando bem, tudo isto tem acon-
tecido. Se lermos com atenção os jornais 
diários postos à venda pelo nosso Portu-
gal, de Norte a Sul, verifica-se que é plena 
verdade, doa a quem doer.

Para tal vejam-se já magistrados ju-
diciais acusados de certas vicissitudes 
quando eles dizem procurar aplicar a 
justiça, pois viciam-na.

Certos ministros metidos na cadeia, 
como já aconteceu e ainda talvez venha a 
acontecer daqui por diante. Não se sabe, 
para mais não dizer. Como já aconteceu 
um candidato a Presidente da República, 
lugar de responsabilidade para represen-
tar Portugal diante de qualquer Nação e 
ser um calceteiro, pode ser muito inteli-
gente e culto, mas falta alguma coisa que 
não digo, segundo ouvi dizer, pois que 
nem o conheço senão através da televi-
são. Falou-se em emigração… quando é 
que se viu tanto emigrante, uma vez em 
Portugal não há trabalho, tendo em conta 
tanto licenciado que por aí há e a saírem 
das faculdades e não têm emprego.

À parte de tudo isto informo que no 
dia 1 de Outubro de 1948 faleceu o Santo 
Padre Cruz, grande apóstolo da caridade. 
Em 11 de Outubro fez anos que faleceu 
o Papa João XIII, já canonizado Santo. Em 
23 de Outubro de 1887 nasceu o Padre 
Américo, fundador da Casa do Gaiato 
(Obra da Rua).

Ora bem: a continuar assim Portugal 
sem rumo, como tem acontecido, sem 
direcção, parece-me bem que NÃO ESTÁ 
CERTO.7

O espaço do cidadão é um local 
onde o povo pode tratar um vas-
to leque de serviços prestados 

pela administração pública. Segundo o 
respetivo portal, existem cinco espaços 
do cidadão no concelho. Estão localiza-
dos em Almoster, Alvaiázere, Maçãs de 
D. Maria, Pelmá e Pussos S. Pedro. Estes 
espaços nasceram para facilitar o aces-
so dos cidadãos a diferentes serviços, 
de diversas entidades do Estado.  Mas 
para que esta rede de serviços públicos 
sirva, de facto, os munícipes é neces-
sário publicitar os múltiplos serviços 
aí prestados, usando, por exemplo, o 
mobiliário público urbano existente no 
território. 

Em qualquer um destes centros 
agregadores de serviços, os cidadãos 
podem resolver assuntos em áreas da 
competência da administração local, 
central e de organismos privados que 
prestam serviços de manifesto interes-
se público. Num universo de cerca de 
200 serviços, os utentes podem, por 

exemplo, revalidar a carta de condução 
(IMT), alterar a morada do cartão do 
cidadão (Agência para a Modernização 
Administrativa), fazer a marcação de 
renovação da autorização de residência 
(Serviço de Estrangeiros e Fronteiras), 
efetuar o registo de contrato de tra-
balhadores estrangeiros, queixas e 
denúncia (ACT), realizar a marcação e/
ou cancelamento de consultas e che-
que dentista (serviços partilhados do 
Ministério da Saúde), obter cadernetas 
prediais e certidões de dívida e de não 
dívida (Autoridade Tributária e Aduanei-
ra), solicitar o cartão europeu de seguro 
de doença (ADSE), requerer a pensão 
de sobrevivência, pedir o subsidio de 
morte/funeral (Caixa Geral de Aposen-
tações), entre muitos outros. 

Trata-se de um serviço de proxi-
midade, que se for do conhecimento 
público facilita a vida dos cidadãos e 
evita gastos desnecessários.7

Carlos Lopes  
Maçãs de D. Maria

fórum ...um espaço aberto à 
participação dos leitores

(os textos publicados nesta rúbrica são da inteira responsabilidade dos seus autores)

Espaço do Cidadão

S
egundo vários estudos, a temperatu-
ra média do planeta pode subir 1,5º 
C na próxima década. Se assim for, 

o mundo entrará num estado climático 
sem precedentes. O degelo dos pólos 
e glaciares poderá causar a elevação do 
nível do mar, superior a um metro neste 
século, causando um fluxo migratório de 
milhões das pessoas que vivem em zonas 
costeiras ou em ilhas.

A par disto, eventos extremos, como 
secas, inundações, ondas de calor, tem-
pestades e grandes incêndios passarão 
a ser mais frequentes, quase a nova nor-
malidade. Cumulativamente, o aqueci-
mento global trará mais epidemias (zika, 
malária e outras) às regiões temperadas.

Embora seja maioritariamente aceite 
que o aquecimento global e as conse-
quentes alterações climáticas seja pro-
vocado pelo Homem, há também quem 
negue, ou que seja mínima, a influência 
humana nessas alterações.

Seja como for, um facto é que neces-
sitamos intensificar, se queremos viver 
mais e melhor, a proteção e restauração 
dos ecossistemas naturais, como as 
florestas. Além disso, temos de ser mais 
eficientes energeticamente, seja na pro-
dução ou no consumo. Substituir a ener-
gia baseada em combustíveis fósseis pela 
energia renovável ou outra mais limpa, 
nos transportes e a mudança da dieta, 
mais saudável e equilibrada, são passos 
seguros para contrabalançar as mortes 
prematuras provocadas pela poluição 

ambiental que, segundo alguns estudos, 
é superior ao somatório do número de 
mortes causadas pelo tabagismo, sida, 
malária, guerras ou outras formas de 
violência. 

Está também provado que esta situa-
ção será mais grave nos países pobres, 
por falta de recursos, como é o caso de 
Portugal.

Quando algumas cidades proíbem a 
circulação de veículos ou, indiretamente, 
desincentivam o seu uso, “oferecendo” 
passes para transportes públicos, pare-
cem ser medidas de aplaudir, embora 
sejam uma forma de encobrimento e 
manipulação da realidade.

Curiosamente, isto nunca é dito e é 
invisível nas estatísticas oficiais, é que a 
poluição provocada pelos navios que pas-
sam na nossa costa é quase equiparável à 
poluição terrestre, pois o combustível uti-
lizado pelos navios de cruzeiro, e não só, 
é cerca de 3500 vezes mais poluente do 
que o gasóleo usado por camiões e carros.

A mesma situação pode ser conside-
rada em relação aos aviões comerciais 
que são considerados uma das maiores 
fontes de emissão de gases de estufa, 
contribuindo assim para o acréscimo do 
risco ambiental e de saúde pública.

O aumento exponencial do turismo 
sendo considerado, neste momento, a ga-
linha dos ovos de oiro da nossa economia, 
poder-se-á revelar, a longo prazo, pelas 
razões atrás evocadas, “chumbo” que nos 
empurrará mais cedo para a cova.7

E
m cheio! Alvaiázere viveu este ano, o 
melhor Festival Gastronómico desde 
a sua criação. E não sou só eu a par-

tilhar esta opinião. Alvaiazerenses, pro-
dutores, visitantes, todos eles dizem que 
este foi porventura o melhor certame.

E para isto, não é estranho o facto de 
o Festival Gastronómico da nossa legu-
minosa ter sido realizado na sua melhor 
altura (como vinha aqui a referenciar em 
artigos anteriores), ou seja no primeiro 
fim de semana de outubro.

Foram milhares de pessoas que pas-
saram por Alvaiázere nestes dias. Tudo 
correu bem, muito bem mesmo. Até S. 
Pedro ajudou.

Excelente cartaz, dinâmica, organi-
zação, certame a decorrer somente no 
espaço do parque multiusos o que lhe 
confere um aspeto de maior enchente, 
transmissão televisão, tudo isto a con-
tribuir para o sucesso.

Está de parabéns a autarquia, em 
especial a sua presidente Arq. Célia 
Marques, porque soube dar ouvidos às 
“reclamações” dos alvaiazerenses, dos 
produtores e empresários, porque teve 
o bom senso de corrigir um erro que po-
deria matar de vez este festival que já ga-
nhou um espaço de eleição em todos nós.

Dá-me razão este sucesso. Há muito 
que vinha a defender este figurino e o 
resultado está à vista. Agora penso que 
se deverá separar a FAFIPA do Chícharo 
e potenciar a nossa FAFIPA.

Há lugar para os dois eventos. Disso 
não tenho dúvida. Alvaiázere sairia a 
lucrar, bem como todas as associações 
envolvidas.

E quanto aos orçamentos? Sincera-
mente é uma questão que não me preo-
cupa nada se o sucesso dos certames 
estiver garantido. Alvaiázere sai a lucrar 
em todos os vectores, quer sociais, as-
sociativos, económicos, territoriais, etc.

Se forem falar com as associações 
que dinamizaram as tasquinhas e os 
bares do Festival Gastronómico, ouvirão 
que faturaram como nunca e que o di-
nheiro angariado servirá para dar cumpri-
mento aos planos de atividades das res-
petivas associações, melhorando assim 
os serviços inerentes aos seus objetos 
sociais. Se assim é, a autarquia também 
lucra já que poderá aliviar os subsídios 
das associações no seu orçamento.

Parabéns a todos os que organizaram 
e dinamizaram o Festival Gastronómico. 
Alvaiázere agradece.

Viva Alvaiázere… Viva o Chícharo.7
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Nasceu a 20 de novembro de 1930, na Venda dos 
Olivais, freguesia de Pussos S. Pedro, concelho de 
Alvaiázere, onde iniciou o ensino secundário com os 
ilustres alvaiazerenses Dr. António Vaz de Morais, Dr. 
Fausto Vaz de Morais e Dr. Alfredo Vaz de Morais.

Dr. Lopes Dias licenciou-se em medicina pela 
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
em 1959. Foi médico da Associação Casa do Povo de 
Maçãs de D. Maria e no Hospital da Universidade de 
Coimbra, sendo que em 1965 concorreu a vaga de 
médico no Hospital da Misericórdia da Golegã e até 
1986 foi o único médico da Misericórdia. Nesse ano 
tomou posse como presidente da direção do Centro 
de Saúde da Golegã, cargo que desempenhou até à 
sua aposentação, em maio de 1995.

A partir dessa data assumiu-se como médico vo-
luntário do Hospital da Misericórdia da Golegã pelo 
que, a 27 de julho de 2013, o provedor e a mesa admi-
nistrativa da Santa Casa da Misericórdia deliberaram 

justamente homenageá-lo 
com a inauguração de um 
busto por sua excelência, 
Dr. Pedro Mota Soares, 
ministro da solidariedade e 
da Segurança Social, o qual 
foi benzido por sua exa. 
reverendíssima, D. Manuel 
Pelino Domingues, Bispo 
da Diocese de Santarém.

Faleceu na segunda-
feira, dia 8 de outubro de 
2018, com 87 anos, exemplo de humildade, huma-
nidade e consciência cívica que inspirou diversas 
gerações, nomeadamente os seus filhos, netos e 
sobrinhos.

Obrigado, tio.
Descansa em Paz!7

Fernando Dias Gomes da Graça

atualidade

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: 343/18.7T8FVN          Interdição/Inabilitação          Referência: 89202020

Data: 02-10-2018

Requerente: José da Graça Tiago e outro(s)...

Interdito: Rosa Maria Trindade Tiago

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

Inabilitação em que é requerido Rosa Maria Trindade Tiago, sol-

teira, filho(a) de José da Graça Tiago e de Maria Emília da Conceição 

Trindade Tiago, nascido em 25-02-1990, natural de Alvaiázere, 

Maçãs de D. Maria, nacional de Portugal, com domicílio na Estrada 

Via Lusitânia, Nº 527, Alvaiázere, 3250-294 ALVAIÁZERE, para 

efeito de ser decretada a sua interdição por Anomalia Psíquica.

O Juiz de Direito,

Dr(a). João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Alexandre Fernandes

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 436 de 31/10/2018

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

DECLARAção

Eu, Francisco Miguel Amaral de 
Castro Fernandes peço perdão a 
Deus e à Igreja.

Declaro também que a Igreja 
nada tem a ver com os aconteci-
mentos recentes (19, 20 set.).

Francisco Fernandes

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

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: 353/18.4T8FVN          Interdição/Inabilitação          Referência: 89260727

Data: 09-10-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Abilio Borges das Neves

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

ção/Inabilitação em que é requerido Abilio Borges das Neves, 

filho(a) de Octávio Garcia Antunes das Neves e de Maria Graciosa 

Fonseca Borges das Neves, nascido em 10-08-1980, nacional de 

Portugal, com residência em Charneca, Maçãs de D.ª Maria, 

3250 Alvaiázere, para efeito de ser decretada a sua interdição 

por anomalia psíquica.

O Juiz de Direito,

Dr(a). João Ladeiro

(com assinatura digital)

O Oficial de Justiça,

Alexandre Fernandes

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 436 de 31/10/2018

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: 354/18.2T8FVN          Interdição/Inabilitação          Referência: 89274422

Data: 10-10-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Augusto Manuel Borges das Neves

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

dição/Inabilitação em que é requerido Augusto Manuel Borges 

das Neves, estado civil: Solteiro, filho de Octávio Garcia Antunes 

das Neves e de Maria Graciosa Fonseca Borges das Neves, nascido 

em 05-11-1985, natural de: Maçãs de D. Maria [Alvaiázere], com 

residência em Beco da Quinta - Charneca, 3250-264 Maçãs de 

Dona Maria, 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 436 de 31/10/2018

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: 355/18.0T8FVN          Interdição/Inabilitação          Referência: 89274097

Data: 10-10-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Donzília da Conceição Deniz

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

Inabilitação em que é requerido Donzília da Conceição Deniz, 

Casada, filho(a) de Artur Henriques Deniz e de Deolinda da Con-

ceição, nascido em 15-08-1941, natural de Vila Facaia [Pedrógão 

Grande], portadora do BI nº 4291044, com residência na Rua dos 

Cantoneiros, 295, Pinheiro do Bolim, 3270-217 Vila Facaia, para 

efeito de ser decretada a sua interdição por anomalia psíquica.

O Juiz de Direito,

Dr(a). João Ladeiro

(com assinatura digital)

O Oficial de Justiça,

Alexandre Fernandes

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 436 de 31/10/2018

VENDE-SE
Moradia com anexos e terreno de 
6000 m2, totalmente equipado com 

rega automática, com oliveiras, 
videiras e árvores de fruto

Óptima oportunidade
Situada na Estrada Via Lusitânia, 882 a 886 

Vendas de Maria - Maçãs de D. Maria

Contactar: 91 660 36 71 / 91 651 46 51

Freguesia de Pussos S. Pedro
Faleceu o médico Henrique Lopes Dias
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Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era o seu desejo vêm por este meio 

agradecer, reconhecidamente, a todos quantos acompa-

nharam este seu ente querido à sua última morada, ou 

que de qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar 

nesta hora de dor marcada pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

AGRADECIMENTO
JOSÉ ALVES PERALTA

(91 anos)
N. 26/05/1927
F. 12/08/2018

JORDÕES
PUSSOS S. PEDRO

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

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
HILáRIO CARMO SIMÕES 

Da Gama (78 anos)
N. 11/10/1939
F. 06/10/2018

BARRO BRANCO
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.

MARIA ROSA DA CONCEIçãO 
(92 anos)

N. 15/08/1926 - F. 17/10/2018
NATURAL: CARVALHAL DE S. BENTO
RESIDENTE: PaSSaL - PUSSOS S. PEDRO

JACINTO MANUEL DOS 
SANTOS SIMÕES MENDES

N. 17/02/1958
F. 05/10/1988

A saudade é o que fica daquilo que partiu, daquilo 

que já não é mais. 

Saudade é ausência, é o sentimento de vazio que 

fica daquilo que se foi. 

Sua mãe, irmã e sobrinhos recordam-no com gran-

de amor e muita saudade.

TRINTA ANOS DE SAUDADE

amORa - SEIXaL

UM ANO DE SAUDADE

Seu marido, filhos, nora, neta e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.       

AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
ALMERINDA MARQUES 

FaRINha (74 anos)
N. 09/05/1944
F. 13/10/2018

ALMOSTER

ALDA SILVEIRA MARQUES
N. 27/11/1933
F. 09/10/2017

Mãe,

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

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

Mãe, és o meu Anjo da Guarda, a estrela que guia 

o meu caminho.

Eterna saudade. 

A sua filha Fernanda e família

UM ANO DE SAUDADE

ALVAIáZERE

Seu filho, nora, netos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MARIA MENDES DA 

GRaça (99 anos)
N. 24/03/1919
F. 15/10/2018

RELVAS
MAçãS DE D. MARIA

Seus pais, irmã, cunhado, sobrinho e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
JOSÉ CARLOS GOMES 

LOPES (47 anos)
N. 22/01/1971
F. 17/10/2018

VENDAS DE MARIA
MAçãS DE D. MARIA

Sua filha, familiares e amigos, na impossibilidade de 

o fazerem pessoalmente, como era o 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.

Que a sua alma descanse em paz.

AGRADECIMENTO
HENRIQUE FERNANDES

(100 anos)
N. 31/12/1917
F. 29/09/2018

NATURAL: AREIAS - FERREIRA DO ZÊZERE

RESIDENTE: RELVAS - PUSSOS S. PEDRO

UM ANO DE SAUDADE

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

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.       

AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
MANUEL JESUS ALVES

(81 anos)
N. 07/06/1937
F. 29/09/2018

PECHINS
ALMOSTER

Sua esposa, filho e restante família, na impossibilidade 

de o fazerem pessoalmente, como era seu desejo, vêm 

por este meio agradecer, reconhecidamente, a todos 

quantos acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
ANTÓNIO DUARTE 
FERREIRa (57 anos)

N. 26/12/1960
F. 22/09/2018

SUIçA
VENDAS DE MARIA - MAçãS DE D. MARIA
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Combatentes 
do concelho de 
Alvaiázere na 
Grande Guerra

Entre 1914 e 1918, mormente nos 
anos 1917 e 1918, mais de cem mil 
portugueses participaram na 1.ª Guerra 
Mundial – sugestivamente designada 
como «a Grande Guerra» –, arriscando 
as suas vidas em combates terrestres 
no norte de França, na Flandres, em An-
gola e em Moçambique, e em combates 
navais no Atlântico.

Fizeram-no em defesa dos interes-
ses estratégicos de Portugal, principal-
mente para salvaguarda das colónias 
portuguesas, que eram cobiçadas pela 
Alemanha, e no cumprimento das obri-
gações da Aliança Luso Britânica.

Uma centena e meia destes comba-
tentes nasceu em terras do concelho de 
Alvaiázere. Mais de uma dezena morreu 
durante o conflito: em combate ou por 
doença. Alguns dos sobreviventes ad-
quiriram na guerra graves enfermidades 
que os atormentaram durante o resto das 
suas vidas.

Após minuciosas e demoradas 
investigações, Manuel Augusto Dias 
conseguiu realizar um inventário destes 
homens, e recolher sobre eles diversas 
informações biográficas.

Ao encerrar-se o centenário da 
Grande Guerra, que teve no Armistício, 
de 11 de novembro de 1918, o seu epí-
logo, publicamos a lista, o mais com-
pleta que foi possível realizar, desses 
combatentes que, servindo Portugal, se 
enobreceram a si próprios e honraram a 
sua terra natal. No presente momento, 
o elenco compulsado restringe-se aos 
combatentes que foram mobilizados 
para a França.

As seguintes palavras de Manuel 
Augusto Dias merecem um especial 
destaque: «A grande maioria dos com-
batentes alvaiazerenses integrou o Re-
gimento de Infantaria n.º 15, com sede 
em Tomar. Ora o “R.I. 15” destacou-se 
de tal forma na Batalha de La Lys que 
recebeu a honra de passar a formar à 
direita de todas as outras unidades em 
formaturas militares e foi condecora-
do com a “Medalha de Ouro de Valor 
Militar” e com a “Comenda da Ordem 
Militar da Torre e Espada do Valor, 
Lealdade e Mérito”.

O “R.I. 15” para além de ser uma das 
mais tradicionais unidades militares 
de Portugal (herdeira dos Templários) 
é, também, a mais condecorada do 
Exército Português. É uma grande hon-
ra saber que os nossos combatentes 
e antepassados ajudaram a granjear 
este prestígio ao aquartelamento da 
sua região militar (Tomar), batendo-se 
pela pátria e pelos valores da paz e da 
liberdade».7

Mário Rui Simões Rodrigues

Quadro I – Combatentes de Almoster que foram mobilizados 
para a Grande Guerra (França)

Quadro II – Combatentes da freguesia de Alvaiázere que foram 
mobilizados para a Grande Guerra (França)

Quadro III – Combatentes de Maçãs de Caminho que foram 
mobilizados para a Grande Guerra (França)

Quadro V – Combatentes de Pelmá que foram mobilizados 
para a Grande Guerra (França)

Quadro VI – Combatentes de Pussos que foram mobilizados 
para a Grande Guerra (França)

Quadro VII – Combatentes de Rego da Murta que foram 
mobilizados para a Grande Guerra (França)

Quadro IV – Combatentes de Maçãs de D. Maria que foram 
mobilizados para a Grande Guerra (França)

Al-Baiäz
Notas de 

História e Património, n.º 5

Lista dos Combatentes por Freguesia  
na I Grande Guerra Mundial
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de terça a sexta: 10h00 - 17h00
sábado e domingo: 10h00 - 13h00 / 14h00 - 17h00
 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
   "“Arte contemporânea 1 e alguns Surrealistas" 
 - Exposição temporária de pintura de vários artistas
   “Joshua Benoliel – Repórter Parlamentar (1906 – 1924)   
 - Exposição de Fotografia do fotógrafo Joshua Benoliel

de terça a sexta:
	   Biblioteca “Juiz Conselheiro Dr. Francisco Rodrigues Pardal”*  
 no Centro de Documentação do Museu
 * Aos fins de semana só por marcação

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

PAVILHÃO DESPORTIVO
Horário ao público
Segunda a sexta - 17h30 - 21h00
Sábados e domingos – através de marcação – 915 698 733

PISCINA MUNICIPAL COBERTA
Horário ao público
Segunda: 14h às 15:30h e das 17:30 às 19h
Quarta: 14h às 15:30h e das 17:30 às 21h
Quinta: 17:30 às 21h
Sexta: 14h às 15:30h

dia 1: 09h00 - 13h00
- COLHEITA DE SANGUE
Local: Pavilhão Desportivo de Alvaiázere

 (Org.: Bombeiros Voluntários de Alvaiázere)

AGENDA CULTURAL - NOVEMBRO
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 4 e 18

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel� 236 636 258

Dias 11 e 25

NOVEMBRO

dia 1:
- FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO AMPARO
Local: Marzugueira - Alvaiázere

 (Org.: Comissão de Festas)

dia 3: 15h00
- XVII LÉGUA (XIX GRANDE PRÉMIO) DE MARCHA ATLÉTICA  

 Local: Junto à Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira - Alvaiázere
 (Org.: Jornal “O Alvaiazerense” e GACV)

dia 10: 10h00 - 18h00
- FORMAÇÃO TERAPIA SNOEzELEN
Local: Museu Municipal de Alvaiázere
(Org.: ZenSenses)

dia 11: 15h00
- INAUGURAÇÃO DO MONUMENTO EM MEMÓRIA DOS
COMBATENTES DE MAÇÃS DE D. MARIA NA I GUERRA 
MUNDIAL 1914-1918
Local: Auditório da Junta de Freguesia e no Jardim anexo

 (Org.: Al-Baiäz e Junta de Freguesia de Maçãs de D. Maria)

dia 18: 09h00
- “VAMOS VIVER O PASSADO, O PRESENTE, O FUTURO”

 Inscrições até ao dia 8 de novembro 
 Local: Estádio Municipal de Alvaiázere

 (Org.: Grupo Desportivo de Alvaiázere)

dia 24:
- 10º ANIVERSÁRIO DA CASA DO BENFICA DE ALVAIÁzERE
Local: Restaurante “O Brás”
Inscrições na Casa do Benfica ou no Restaurante “O Brás”

 (Org.: Casa do Benfica de Alvaiázere)

dias 24 e 25: 10h00 - 18h00
- DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA 
“TORNAR VISíVEL A APRENDIzAGEM”
Inscrições até ao dia 3 de novembro
Local: Museu Municipal de Alvaiázere
(Org.: Museu Municipal de Alvaiázere)

CARTÓRIO NOTARIAL DE ANSIÃO
DA notáriA LiC. MAriA DA GrAÇA DAMASCEno PASSoS CoELHo tAVArES

EXTRATO

CERTIFICO, para fins de publicação e em con-

formidade com o seu original, que por escritura 

de justificação lavrada neste Cartório, no dia oito 

de outubro de dois mil e dezoito, de folhas treze a 

folhas catorze verso do respectivo Livro e de Notas 

para Escrituras Diversas número TREZENTOS E DOZE, 

Fernando Simões Godinho, NIF 109.915.941 e 

mulher Conceição Ferreira, NIF 109.915.933, 

casados no regime da comunhão geral, naturais 

da freguesia e concelho de Figueiró dos Vinhos, 

residentes na Rua Jane Pais, n.º 41, Maçãs de Dona 

Maria, Alvaiázere, declararam: 

Que são donos e legítimos possuidores de 

um prédio rústico, composto por terra de cultura 

com laranjeiras, pastagem com tanchas, videiras, 

pinhal e mato, com um poço, com a área de seis 

mil quinhentos e oitenta metros quadrados, sito em 

Cabecinho, freguesia de Maçãs de D. Maria, concelho 

de Alvaiázere, a confrontar do norte com caminho e 

Maria Augusta Ribeiro, do sul com Almerindo da Silva 

Ferreira e outros, do nascente com Manuel Ferreira 

Lopes e Idalina da Silva Ferreira e do poente com 

Manuel Lopes Dias e outro, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Alvaiázere sob o número mil 

seiscentos e trinta e quatro da freguesia de Maçãs 

de Dona Maria, registado a favor de Albertina da 

Conceição Urbana e marido António da Conceição 

Simões, pela Ap. dois de mil novecentos e noventa 

e um/zero oito/vinte e sete e inscrito na respectiva 

matriz sob o artigo 10453, com o valor patrimonial 

de € 59,21 e a que atribuem igual valor.

Que adquiriram o prédio acima identificado por 

compra verbal aos referidos Albertina da Conceição 

Urbana e marido António da Conceição Simões, re-

sidentes em Cabeças, Figueiro dos Vinhos, em mil 

novecentos e noventa e sete.

Que pretendendo efectuar o registo de aquisição a 

seu favor, não dispõem de todos os títulos suficientes 

e formais que lhes permitam fazer o respectivo registo.

Que, possuem o prédio em nome próprio, há 

mais de vinte anos, sem a menor oposição de quem 

quer que seja, desde o seu início, posse que sempre 

exerceram, sem interrupção e ostensivamente, com o 

conhecimento de toda a gente da freguesia de Maçãs 

de D. Maria, lugares e freguesias vizinhas, traduzida 

em actos materiais de fruição, conservação e defesa, 

nomeadamente usufruindo dos seus rendimentos, cul-

tivando e recolhendo os respectivos frutos, limpando-o 

de mato, pagando os respectivos impostos e contri-

buições, agindo sempre pela forma correspondente ao 

exercício do direito de propriedade, sendo por isso uma 

posse pública, pacífica, continua e de boa fé, pelo que 

adquiriram o referido prédio por USUCAPIÃO. 

Cartório Notarial de Ourém, a cargo da Notária 

Alexandra Heleno Ferreira, oito de outubro de dois 

mil e dezoito.

A Colaboradora autorizada pela Notária em 

12/08/2016, Cláudia Vieira Arrabaça, n.º 260/8

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 436 de 31/10/2018

CARTÓRIO NOTARIAL DE OURÉM 
A CARGO DA NOTÁRIA ALEXANDRA HELENO FERREIRA

Certifico para efeitos de publicação, que 

por escritura desta data, lavrada de folhas 46 

a folhas 48 do livro de escrituras diversas 163-

A, LíDIA DA SILVA NEVES, divorciada, natural 

da freguesia de Maçãs de Dona Maria, conce-

lho de Alvaiázere, onde reside no lugar do 

Outeiro, na Estrada das Relvas nº18, declarou:

Que é dona e legítima possuidora há mais 

de vinte anos, com exclusão de outrem, dos 

imóveis seguintes SITUADOS NA FREGUESIA 

DE MAÇÃS DE DONA MARIA, CONCELHO DE 

ALVAIÁZERE

NÚMERO UM: Prédio urbano composto 

por casa de habitação de rés-do-chão amplo 

e primeiro andar com quatro divisões com 

a área coberta de quarenta e seis metros 

quadrados sito na referida Estrada das Relvas 

nº88, no dito lugar de Relvas, a confrontar do 

Poente com Estrada e dos restantes lados com 

Alexandre da Silva, inscrito na matriz respecti-

va sob o artigo 1286, com o valor patrimonial 

de €11.430,00, omisso na Conservatória do 

Registo Predial de Alvaiázere.

NÚMERO DOIS: Prédio rústico composto 

por pinhal, pastagem e oito oliveiras com a 

área de novecentos e dez metros quadrados 

sito no mesmo lugar de Relvas, a confrontar 

do Norte com João Gonçalves, do Sul e do 

Poente com Elvira Conceição e do Nascente 

com José Maria Lopes e outros, inscrito na 

matriz respectiva sob o artigo 11453, com o 

valor patrimonial de €79,95, omisso na Con-

servatória do Registo Predial de Alvaiázere.

Que os mencionados imóveis, cujo valor 

patrimonial e atribuído se eleva à quantia de 

onze mil quinhentos e nove euros e noventa 

e cinco cêntimos, vieram à sua posse no ano 

de mil novecentos e setenta, ainda no estado 

de solteira, maior, (tendo entretanto casado 

com Arlindo da Silva Silveira sob o regime da 

comunhão de adquiridos, do qual se encontra 

actualmente divorciada) por lhe terem sido 

doados por seus Pais, Alberto das Neves Coe-

lho e mulher Ermelinda da Conceição Silva, 

residentes que foram no mencionado lugar 

de Relvas, acto este que nunca chegou a ser 

formalizado.

Que desde então, porém, tem possuído os 

mencionados imóveis em nome próprio e so-

bre eles tem exercido todos os actos materiais 

que caracterizam a posse, designadamente 

a defesa e a conservação da propriedade, 

arrendando o urbano, nele efectuando obras 

de manutenção e beneficiação, limpando as 

caleiras e substituindo as telhas e os vidros 

partidos, plantando os pinheiros e as olivei-

ras existentes no prédio rústico, colhendo a 

azeitona, nele apascentando gado, roçando o 

mato, avivando as estremas, deles retirando 

todos os rendimentos inerentes à sua nature-

za e pagando pontualmente as contribuições 

e impostos por eles devidos, sempre à vista e 

com o conhecimento de toda a gente, de uma 

forma contínua, pacífica pública e de boa fé 

sem oposição de quem quer que seja.

Tais factos integram a figura jurídica da 

USUCAPIÃO, que invoca na impossibilidade de 

comprovar o referido domínio e posse pelos 

meios extrajudiciais normais.

Conferido. Está conforme.

Ansião, dezanove de Outubro de dois mil 

e dezoito.

A Notária, Maria da Graça Damasceno 

Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 436 de 

31/10/2018
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O início da época desportiva de futebol para o 
Grupo Desportivo de Alvaiázere (GDA) tem, 
até agora um saldo positivo. Os Infantis rea-

lizaram, este mês, apenas um jogo, contra o ACD 
Almagreira, tendo saído com uma derrota por quatro 
bolas a duas.

A equipa de Iniciados do GDA também começou a 
época com uma derrota por três a dois contra o clu-
be vizinho de Ansião. Contudo, na jornada seguinte 
mostraram toda a sua garra e venceram, com um 
resultado expressivo, por seis bolas a zero, a equipa 
dos ACD Caseirinhos.

Os Juvenis realizaram três jogos – primeiro contra 
o ACD Caseirinhos, depois contra o R Pedroguense 
e, por fim, contra o Castanheira de Pera e Benfica – 
tendo vencido os três. A primeira vitória foi bastante 
expressiva e mostrou a superioridade dos jogadores 
do clube que venceram o adversário por seis bolas 
a duas. O jogo seguinte também foi feliz para o clu-
be alvaiazerense que derrotou o Pedroguense por 
dois a zero. O jogo contra o Castanheira de Pera e 
Benfica, efetuado no último fim de semana do mês 
de outubro, também trouxe alegria para a equipa 
alvaiazerense que venceu por três bolas a zero a 
equipa adversária.  

A equipa Sénior do Grupo Desportivo de Alvaiáze-
re iniciou a época a folgar, na segunda jornada perdeu 
por três a um contra a equipa do AD Moita do Boi e, 
no jogo do último fim de semana do mês, também 
perdeu o jogo, contra o Grupo Alegre Unido, por três 
bolas a uma. Em relação à Taça Distrital, o primeiro 
jogo disputado contra o GDR Bidoeirense foi de 
emoções fortes. A perder quase até aos 80 minutos, 
a partir desta marca, os jogadores ganharam novo 
ânimo e deram a volta ao resultado, tendo o GDA 
marcado ainda três golos e assim vencido a partida.

Já pode ver alguns dos jogos do GDA on-line. Basta 
aceder https://gd-alvaiazere.webnode.pt/direto/7

O Grupo Desportivo de Alvaiá-
zere é muito mais do que 
futebol e prova disso é que 

já se iniciaram várias modalidades 
para todos os gostos e idades.

O karaté foi a primeira a come-
çar, dia 3 de setembro, e as aulas 
decorrem às segundas e quartas 
às 18h45. Dia 1 de outubro inicia-
ram-se as aulas de GAP (exercícios 
para glúteos, abdómen e pernas) 
e decorrem às segundas e quintas 
das 19h às 20h. Para os amantes 

do ballet, que teve início a 2 de 
outubro, há várias aulas: ballet de 
iniciação das 18h às 19h; ballet 
contemporâneo das 19h às 20h, 
aula de ballet clássico das 20h às 
21h e, por fim, o ballet/dança fit-
ness para adultos das 21h às 22h.

Para os amantes da água, a aula 
de hidroginástica, que começou a 
15 de outubro, realiza-se às segun-
das e quintas das 20h às 21h. Em 
relação à natação, há aulas todos os 
dias da semana e aqui as crianças 

são avaliadas, numa primeira fase, 
pelo coordenador para assim perce-
ber em que turma as pode integrar. 
Além da natação para crianças, há 
ainda para bebés e adultos. 

Quem se quiser inscrever em 
alguma atividade basta dirigir-se 
à aula pretendida, no devido ho-
rário. Além disso, pode ainda des-
locar-se ao pavilhão  das piscinas 
cobertas, entre o dia 1 e o dia 8 de 
cada mês, para outras questões e 
pagamentos.7

desporto

NUTRI
 SAÚDE

Ulrich Cassiano

Grupo Desportivo 
de Alvaiázere

JoGos Do mês De NoVemBRo

04/11 - GDA vs AC CARNIDe

11/11 - R PeDRoGUeNse vs GDA

18/11 - GDA vs ACD CAseIRINHos

25/11 - AC AVeLAReNse vs GDA

Grupo Desportivo de Alvaiázere
Saldo positivo neste mês de outubro

Grupo Desportivo de Alvaiázere

Já iniciaram várias modalidades

GACV

Atletas participaram em duas provas

Diarreia - o que comer 
e o que evitar

 
A diarreia aguda traduz o esforço do organis-

mo para se libertar de toxinas, agentes irritantes 
ou infeção no trato intestinal. A diarreia pode ser 
especialmente grave nas crianças pequenas, uma 
vez que provoca rapidamente níveis de desidratação 
perigosos. 

Para ajudar a controlar uma crise de diarreia, 
rale uma maçã descascada para um prato, deixe-a 
oxidar até ficar castanha e coma. A pectina das 
maçãs ajuda a solidificar as fezes líquidas. Beba 
cerca de 2L de água por dia com pH superior a 7. 
Experimente beber 250ml de sumo de maçã diluído 
em 500ml de água - ajuda a repor o potássio per-
dido e é facilmente absorvido.

As bananas e a alfarroba são ricas em pectina, 
um componente que solidifica as fezes líquidas. 
Coma uma banana esmagada com uma ou duas 
colheres de sopa de farinha de alfarroba e um 
iogurte com lactobacillus acidophilus vivo, para 
restabelecer a flora intestinal saudável. Uma dose 
pode acabar com o problema, mas pode precisar de 
mais. É um bom remédio para as crianças. 

Os chás de ervas também podem ser uma boa 
opção. A erva-dos-gatos ajuda a aliviar as cólicas ab-
dominais e a tensão emocional que possa contribuir 
para uma crise de diarreia. A hortelã-pimenta ajuda 
a expelir os gases e acalma os espasmos intesti-
nais. A folha de framboesa contém componentes 
adstringentes chamados taninos que acalmam a 
inflamação intestinal. 

Deve evitar ao máximo alimentos com muitas 
fibras, como cereais integrais, vegetais de folhas 
verdes e frutas com casca, alimentos de difícil 
digestão como fritos, leite e derivados, chocolates 
e bolos, bebidas alcoólicas, bebidas com cafeína e 
refrigerantes.

Se viajar para países em que as condições de hi-
giene não são as mais favoráveis, beba unicamente 
água engarrafada, coma alimentos bem cozinhados, 
lave as mãos antes de comer e coma alimentos crus 
apenas se os puder descascar. 

Se a diarreia persistir mais de 3 dias consulte 
imediatamente um médico.7

O Grupo de Amigos dos Casais do Vento parti-
cipou na prova “Nazaré a Marchar”, no dia 20 
de outubro, e na 15º Légua Atlética de Loures 

(organizada pelo Grupo Desportivo de S. Domingos) 
no dia 27 de outubro.

Na primeira prova, Catarina Costa subiu ao pódio 
tendo vencido na distânciade três quilómetros, ca-
tegoria de juvenis femininos, com um tempo de 17 
minutos e 44 segundos. Eduardo Martins estreou-se 
como atleta marchador em desporto adaptado, na 
categoria de juvenis, acabando em sexto lugar na 
distância de três quilómetros, com o tempo de 24 
minutos e 14 segundos. Ricardo Marques também se 

estreou como atleta marchador, tendo-se classificado  
em sexto lugar, na categoria de infantis, na distância  
de um quilómetro, com o tempo de seis minutos e 
42 segundos.

Na segunda prova, realizada no último fim de 
semana de outubro, Catarina Costa ficou em terceiro 
lugar na distância de três quilómetros, em juvenis 
femininos. Já Eduardo Martins ficou em terceiro lugar 
na prova de dois quilómetros, em desporto adapta-
do e Andreia Carvalho classificou-se em segundo 
lugar, na prova de dois quilómetros para iniciados 
femininos.7

Ana Catarina de Oliveira

ARLINDO CASTELÃO
Despachante Oficial SP, Unipessoal, Lda.

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

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

Carlos & Célia
Caixilharia de Alumínio, Lda.

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

CARVALHAL DE PUSSOS  -  3250-368 Pussos  -  Alvaiázere

C
C &

CHURRASCARIA
TAkE-AWAy e SELf SERViCE

Tel. 236 656 185
Tlm. 968 067 903

Rua Acúrcio Lopes, 10
3250-102 Alvaiázere

VENDA DE PÃO
AGENTE JOGOS SANTA CASA

Tel. 236 107 520
Rua Juiz Conselheiro 
Furtado santos, 113
3250-182 Alvaiázere
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Empresa do Ramo Automóvel em Leiria
para reforçar a sua equipa com vista à expansão da 

empresa, pretende admitir para os seus quadros:

MECÂNICOS
2 Mecânicos de 1ª

2 Ajudantes de Mecânica

Caso esteja interessado envie a sua candidatura, 
preferencilmente com Curriculum Vitae, para 

o e-mail: rhrecruitment@sapo.pt
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N
o último domingo do mês 
de outubro, dia 28, feste-
jou-se mais um aniversário 
da Sociedade Filarmónica 

Alvaiazerense de Santa Cecília 
(SFASC). Fundada a 11 de outubro de 
1923, assinalou 95 anos que provam 
a sua “vitalidade e o excelente traba-
lho que tem sido feito até aos dias de 
hoje”, sublinhou o professor Manuel 
Francisco, presidente da direção.

As comemorações começaram 
com a celebração da Eucaristia na 
Igreja Matriz de Alvaiázere e segui-
ram com a habitual romaria, ao ce-
mitério, para se prestar homenagem 
a todos as pessoas falecidas que 
fizeram, ao longo destes 95 anos, 
parte da Sociedade Filarmónica. 

O restaurante “O Brás”, como 
tem vindo a ser habitual, foi o local 
escolhido para o almoço-convívio 
que juntou, além de familiares e 
amigos dos músicos e dirigentes, a 
presidente da Câmara Municipal de 
Alvaiázere, Célia Marques, e alguns 
presidentes das juntas de freguesia.

Depois de um almoço onde rei-
nou a confraternização e o convívio 
entre todos, o professor Manuel 
Francisco fez uma pequena inter-

venção onde sublinhou o “empe-
nho, espírito de sacrifício e amor à 
terra” destes jovens, e não só, que 
fazem parte da banda, afinal “sem 
banda, não tínhamos filarmónica”. 
Continuou o seu discurso fazendo 
referência a “todos quantos nos pre-
cederam” e agradecendo a “todos os 
que nos ajudam”.

Célia Marques, presidente da 
Câmara Municipal, discursou de 
seguida, fazendo referência às 19 
atuações, em apenas três meses, da 
SFASC que são “sinal do excelente tra-
balho que estão a fazer”. Apesar des-
tes 95 anos, a Sociedade Filarmónica 
mantém-se “com muita vitalidade e 
por isso estão de parabéns”. Agrade-
ceu ainda por conseguirem levar “o 

nome de Alvaiázere tão longe e por 
representarem Alvaiázere com um 
grupo tão jovem, ao contrário daquilo 
que seria de esperar num território 
mais envelhecido”. Terminou o seu 
discurso lançando um desafio aos 
jovens músicos, fazerem um hino a 
Alvaiázere. “Espero, para o ano, ouvir 
essa música que represente o nosso 
Concelho. O desafio está lançado”.

Discursos e desafios lançados, os 
músicos da banda aproximaram-se 
do bolo, cantaram-se os parabéns e 
foram distribuídos pedaços de bolo 
e champanhe para todos juntos brin-
darem à continuidade da Sociedade 
Filarmónica Alvaiazerense de Santa 
Cecília.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

... ao contrário das muitas coisas que têm fim neste Concelho, 
há outras que nunca mais terminam!

Olho Vivo Cuidado com as obras...

Em Alvaiázere
10º Aniversário da Casa do 
Benfica e Reconhecimento 
Benfiquista da ex-diretora 
Dr.ª Helena Ventura Ribeiro

No próximo dia 24 de novembro, a Casa do Benfi-
ca de Alvaiázere vai comemorar o seu 10º aniversário 
com um jantar comemorativo no restaurante “O Brás”.

Simultaneamente será prestada uma simples ho-
menagem à ex-diretora Dr.ª Helena Ventura Ribeiro, 
em reconhecimento do trabalho e empenho que sem-
pre demonstrou durante os nove anos em que esteve 
à frente dos destinos da Casa do Benfica.

As inscrições poderão ser feitas na Casa do Benfica 
ou no restaurante “O Brás”.7

Sociedade Filarmónica Alvaiazerense de Santa Cecília

Comemorou o seu 95º Aniversário
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