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Município cria maior proximidade com os cidadãos

A 
Junta de Freguesia de Almoster recebeu, no dia 
11 de novembro, a cerimónia de apresentação 
de duas medidas que pretendem reforçar a 
proximidade entre as juntas e os cidadãos: os 

Espaços do Cidadão e os novos acordos de execução. Es-
tiveram presentes na cerimónia os presidentes das cinco 
juntas de freguesia, membros dos respetivos executivos 
e a presidente da Câmara Municipal, Célia Marques, entre 
outros convidados.

Paulo Reis Silva, presidente da Junta de Freguesia de 
Almoster, iniciou os discursos, realçando que o Espaço 
do Cidadão - já a funcionar em pleno na freguesia há al-
gum tempo - é um “serviço que traz até nós, aos nossos 
fregueses, os serviços que o Estado central e o Município 
também prestam, de uma forma mais descentralizada. 
Tem-se revelado uma agradável surpresa, nunca pensei 
que tivesse a adesão que tem tido e isso é sinal que 
era uma necessidade”. Os Espaços do Cidadão foram 
equipados através de um protocolo celebrado com a 
Agência para a Modernização Administrativa, sendo 
que os custos relacionados com as comunicações serão 
suportados pela autarquia. 

Em relação aos acordos de execução que “regulam 
a transferência de competências do Município para as 
freguesias, com o respetivo envelope financeiro”, estes 
contemplam este ano uma novidade: uma verba para 
a aquisição de equipamentos que ajudem as juntas de 
freguesia a conseguir realizar melhor as tarefas contem-

pladas no acordo, entre elas a limpeza, manutenção e 
conservação da rede viária, espaços públicos, ajardi-
nados e gestão corrente dos mercados. O presidente 
da Junta de Freguesia de Almoster referiu com toda a 
certeza que “com estes equipamentos vamos conseguir 
prestar um serviço ainda mais próximo e rápido”. 

Até ao final do mandato (2021) serão transferidos 
para as cinco freguesias do Concelho, aproximadamen-
te, 800 mil euros. “Pretendemos melhorar a prestação 
de serviços de proximidade, um objetivo que para ser 
concretizado tem nas juntas de freguesia um parceiro 
essencial”, referiu Célia Marques adiantando ainda que 
o que se pretende é aproximar os serviços relacionados 

com a administração central das pessoas, nomeadamen-
te daquelas que têm maiores dificuldades em interagir 
com a internet ou em se deslocarem aos centros urbanos 
para esses serviços serem tratados. “Hoje um cidadão 
de Almoster, da Pelmá pode, sem sair da sua freguesia, 
ter acesso a determinados serviços que no passado não 
tinha, como por exemplo, renovar a carta de condução”, 
explicou a presidente do Município.

Pretende-se tornar o território mais atrativo, seja para 
quem cá vive, seja para aqueles que possam ser seduzidos 
a vir para Alvaiázere. “Todos nós trabalhamos para que 
este desígnio seja cumprido na sua plenitude e para que 
consigamos, através do nosso esforço diário, dar res-
posta às necessidades de todos”, realçou a presidente da 
Câmara Municipal. Acerca do problema da desertificação 
humana, que se sente nos territórios do interior, Célia 
Marques acrescentou que é importante “não transformar 
pessoas em números ou pessoas em euros, senão qual-
quer dia corremos o risco de não ter pessoas”. 

Com os Espaços do Cidadão a funcionar em pleno em 
todas as freguesias, os novos acordos de execução vão 
permitir às juntas de freguesia adquirir novos equipa-
mentos para fazerem um trabalho ainda melhor e mais 
rápido. Efetivamente as tarefas que lhes são agora atri-
buídas, já eram por elas efetuadas, de forma voluntária 
e eficiente, mas “através deste acordo passam a receber 
dinheiro e equipamentos para a sua concretização”.7

Ana Catarina de Oliveira
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A 30 de Novembro de 1998, no ALTO DA SERRA, Ja-
cinto Nunes confessava-nos: «Sou um enamorado da ser-
ra. Adoro a serra. Admiro a serra. Gosto de subir à serra. 
Tudo isto, porque a serra é alta, 
comprida, sem agressividade, 
pela sua altitude, nem pela sua 
grandeza nem pelo seu inóspito, 
nem secura produtiva. É acolhedo-
ra, coberta de um manto verde de 
alecrim. É viva, porque nela zum-
bem constantemente as abelhas, 
a quem o alecrim que a cobre, 
oferece as suas flores. Tem caça 
e repteis que a povoam, e que 
ela acolhe. No seu comprimento 
norte-sul, convida a um passeio, 
que não é penoso nem fatigante. 
Proporciona ar puro, carregado de 
iodo, vindo directamente do mar, 
que não lhe fica longe. Por tudo 
isto, e mais que não preciso de 
dizer, gosto da serra. Do seu dor-
so, grande horizonte se desfruta. 
Alarga-se a vista até aos montes 
Hermínios, serras de Condeixa e 
Penela, que caminham para nós, 
pela Sicó. Pinhais de Pombal e Leiria, Serras de Fátima, 
de Minde, por Tomar, que nos ligam com a continuação 
da Serra de Alvaiázere pelos Montes de Chãos e Almo-

gadel. Para nascente oferece-nos a Zona de Pinhal com o 
seu interior e aí vemos Cernache e Figueiró. Não admira, 
que o homem pré-histórico tenha aceite o seu convite, e 

aí tenha vivido. Todo este mundo 
era seu. Podia dominar todo este 
horizonte, podendo precaver-se a 
tempo, das investidas de outros 
povos. Por tudo isto, gosto da 
serra. Gosto de tudo quanto é 
grande. Gosto da imensidade dos 
grandes horizontes, da largueza 
dos espaços e do infinito que 
os céus nos oferecem. Gosto do 
mistério da noite, e do brilho das 
suas luzes. E porque a serra nos 
proporciona ocasião para con-
templar isto tudo, divagarmos no 
espaço na busca do infinito, é esta 
a razão, porque me determino a 
subi-la mensalmente, convidando 
quem me ler a fazê-lo…

Deus é infinito e a alma huma-
na foi criada à sua “imagem e sua 
semelhança” e por isso, também 
é infinita e só a contemplação do 
infinito a pode encher e realizar. 

Em céu limpo, e sem nuvens, o nosso olhar, perde-se no 
azul do infinito, e nós subimos, num voo sem limites»…

Assim se escrevia, há vinte anos!7
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Rui Oliveira

O que acha da abertura do novo serviço Espaços do Cidadão?

Raquel Silva
Maçãs de D. Maria

inquérito

Irene Antunes
Pelmá

Lília Maria Miranda
Pussos S. Pedro

“É uma boa aposta, uma vez 
que vai poupar muito dinheiro às 
pessoas, especialmente aos mais 
idosos porque não têm de pagar  
transportes para se dirigir à vila e 
resolver determinados assuntos. 
Além disso as pessoas sentem 
que a autarquia se preocupa 
com a população e sentem maior 
facilidade em resolver questões 
burocráticas”.7

“Acho que é uma mais valia. 
Assim, qualquer pessoa pode 
tratar dos seus assuntos por este 
meio no local onde vive, sem ter 
que se deslocar à sede de Conce-
lho. É aplaudível esta nova oferta, 
dá-nos uma certa “mordomia” e 
temos esse direito. Será mais có-
modo para todos e evitará ainda 
as filas de espera para podermos 
ser atendidos”.7

“A abertura do serviço irá po-
tenciar a qualidade e privilegiará 
os habitantes das zonas periféri-
cas do Concelho, sobretudo as que 
tenham mais dificuldades físicas, 
financeiras ou de mobilização. Por 
ser um modelo de atendimento 
que se perspetiva mais rápido, 
mais próximo e mais personaliza-
do responderá mais facilmente às 
necessidades das pessoas.”7

“Este serviço veio facilitar a 
vida da população, em geral. 
Agora podem efetuar pagamen-
tos, por exemplo, e que antes só 
podiamos fazer se houvesse uma 
deslocação a Alvaiázere. Acres-
cento ainda o fator proximidade, 
que facilita a vida das pessoas 
que precisem de pedir qualquer 
esclarecimento”.7Sandra Leal

Almoster

Novembro foi um mês que nos revelou 
algumas situações bizarras e infelizes. É 
suposto que a presença de um deputado 
no Parlamento seja registada ao iniciar 
a sessão no seu computador, através de 
uma “password”, pessoal e intransmissível. 
Ficámos a saber que afinal os deputados, 
ou pelo menos alguns, trocam entre si as 
senhas de acesso. Por que sim. Recordamos 
ainda, os subsídios de viagens não feitas, 
deslocações para as ilhas recebidas em du-
plicado e moradas alternativas para receber 
ajudas de custos. Toda uma panóplia de 
manobras, típicas do chico-espertismo e 
que só levam a agravar a descrença pela 
classe política. Ponto final!

O País fica, igualmente incrédulo, como 
é possível existir uma estrada, ladeada por 
profundos abismos, que esteja aberta ao 
trânsito e que ponha em risco permanente 
a segurança e a vida das pessoas. As regras 
existem, como a distância mínima exigível 
para a extracção das pedreiras, tal como 
existia uma distância a cumprir para a plan-
tação de árvores. Legislação há, a vigilância 
da sua aplicação é que falha redondamente. 
Quem falou em república das bananas?!

Por cá, no Encontro do GDA, foi feita a 
homenagem que faltava ao Dr. José Maria 
Aparício, que durante largos anos presidiu 
ao grupo desportivo, contribuindo para as 
épocas mais valiosas, com duas subidas 
à 3ª Divisão Nacional e ainda a presença 
numa final da Taça Distrital. Foram anos de 
entrega, empenho e amor pelo GDA, de bra-
ço dado com a esposa Dra. Hermínia, sem-
pre afectiva e excelente anfitriã, deixando 
ambos fortes marcas na vida alvaiazerense. 

Igualmente, durante o 9º aniversário da 
Casa do Benfica, foi homenageada a Dra. 
Helena Ventura. É graças ao seu entusias-
mo e empenho que se deve a existência da 
Casa, e só motivos de saúde a forçaram a 
afastar-se.

No fim do corrente ano muda a direcção 
do Alvaiazerense, e a responsabilidade 
deste espaço mudará. Agora que entramos 
em mais uma época natalícia, é tempo de 
votos de Boas Festas e Saúde. Até sempre!7
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“Estamos a trabalhar em todas estas frentes, muitas delas não 
são ainda visíveis, mas a nossa expetativa é que o próximo 
ano seja de viragem em muitas matérias”

Passado um ano sobre a tomada de posse dos órgãos autárquicos da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, o jornal “O Alvaiazerense” conversou com a presidente 
Célia Marques que fez um balanço positivo do primeiro ano do atual mandato, 
que se estenderá até 2021. Falou sobre as principais dificuldades que atravessou, 
focou os principais projetos que tem em mão e deixou uma mensagem aos 
alvaiazerenses para os restantes três anos.

O Alvaiazerense (O Alv.): Ao fim de 
um ano de mandato, que balanço faz 
do trabalho desenvolvido pelo atual 
executivo? 

Célia Marques (C.M.): Ao fim de um 
ano deste mandato estamos já a con-
cretizar algumas das metas a que nos 
propusemos e temos muitos projetos 
já iniciados, relacionados com a nossa 
proposta de programa para estes quatro 
anos. Queremos sempre mais, mas acho 
que para primeiro ano já conseguimos 
mostrar e concretizar algumas das me-
didas a que nos propusemos e, por isso, 
estou satisfeita.  

 
O Alv.: Quais os maiores problemas 

e dificuldades que teve de enfrentar, ao 
longo deste primeiro ano? 

C.M.: Das situações que temos em 
mãos e que já deveriam estar a dar resul-
tados, mas que infelizmente ainda não es-
tão, temos dois projetos mais desafiantes. 
A Loja do Cidadão que, derivado a tantas 
etapas que temos de passar até iniciar as 
obras, está a demorar mais tempo que 
o previsto. Temos o parecer do Tribunal 
de Contas, temos a obra adjudicada, 
estamos é com alguns constrangimentos 
na transição dos serviços do Instituto 
dos Registos e Notariado (IRN) para outro 
espaço, durante o período de obras. O 
IRN está a exigir algumas condições no 
espaço físico e isso tem dificultado este 
processo. Outro projeto que se tem reve-
lado exigente tem sido a Zona Industrial 
de Tróia. Vimos o projeto aprovado pela 
Comissão de Coordenação, mas derivado 
à mancha de carvalhal existente naquela 
zona temos tido dificuldades no processo 
negocial com o Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas (ICNF). Estou 
em crer que iremos conseguir resolver 
tudo isto e no próximo ano estes projetos 
irão estar em execução. 

 
O Alv.: Quando tomou posse, em 

outubro de 2017, enunciou que o seu 
projeto passava por “tornar o Concelho 
mais atrativo em três vertentes: inves-
tir, viver e visitar”. O que tem sido feito 
nesse sentido? 

C.M.: Na questão do investimento des-
taco um projeto, do qual já falei, que é a 
Zona Industrial de Tróia. Umas das nossas 
grandes motivações incide no facto de 
termos 13 lotes e, mesmo sem existirem 
fisicamente, já estão todos sinalizados 
para empresas que necessitam de ampliar 
a sua capacidade produtiva. Refiro ainda o 
Regulamento de Apoio ao Investidor e ao 
Empreendedor que já está a dar os seus 

frutos. Temos um conjunto de jovens 
empreendedores que estão a iniciar a sua 
atividade aqui e tem vindo até ao Municí-
pio solicitar apoio ao nível financeiro, ima-
terial e em questões de mentoria. Destaco 
a questão da dinamização da Incubadora 
com um conjunto de iniciativas, algumas 
com jovens empreendedores de Alvaiá-
zere e outras com empresas exteriores 
que têm mostrado o seu interesse em 
aproveitar esta dinâmica para vir buscar 
informação sobre o que o Concelho tem 
para oferecer. A marca “Alvaiázere, Capi-
tal do Chícharo” é uma marca na qual te-
mos vindo a trabalhar.  Esta feira, que tem 
o chícharo como referência identitária dos 
produtos regionais de Alvaiázere, é uma 
forma de alavancar todos os produtos 
associados ao território e que a aprovei-
tam para se darem a conhecer. Estamos 
a trabalhar no investimento para o tecido 
agrícola, numa estratégia de melhoria da 
produção e de qualificação dos produtos 
endógenos, através de parcerias com 
instituições académicas. Temos em anda-
mento um protocolo com a Administração 
Regional de Saúde do Centro, no sentido 
de conseguirmos a utilização do antigo 
edifício do centro de saúde.  Queremos 
tomar posse do edifício para o disponi-
bilizar para o tecido associativo local ou 
acolher serviços da junta de freguesia.  

Na questão do visitar, temos uma 
candidatura em fase de aprovação para a 
Casa do Pai Natal, o Museu de Duas Rodas 
e o Restaurante Pedagógico. São três pro-
jetos que estão elaborados, submetidos 
a candidatura e aguardamos resposta 
por parte do programa “Valorizar” para 
perceber se temos financiamento ou se 
teremos que arranjar outros recursos 
para avançar com estas obras. No que 
respeita à valorização do património 
arqueológico continuamos a trabalhar 
com o Instituto Politécnico de Tomar 
(IPT) na valorização e exploração do nos-
so território no sentido de percebermos 
novas descobertas arqueológicas e de 
que forma essas descobertas podem criar 
novos pontos de visitação no Concelho. 
Temos a questão do Centro BTT, já em 
execução, e estamos a requalificar o 
Parque de Campismo, que pretendemos 
colocar ao dispor de um privado. Temos 
em candidatura um projeto de reformu-
lação do espaço do Museu Municipal, da 
área da arqueologia, criando um espaço 
mais interativo. As escolas primárias que 
o Município intervencionou também eram 
uma prioridade, estavam num período de 
estagnação porque a empresa que adqui-
riu a sua exploração estava num momento 

em que não fazia qualquer investimento 
na promoção destes edifícios. Lançámos 
novo concurso e a empresa que ficou 
com a sua exploração está empenhada. 
Destaco ainda o projeto de valorização da 
mancha de carvalho-cerquinho. O proje-
to está submetido e trata-se de um parque 
intermunicipal entre Alvaiázere e Ansião 
que pretende valorizar essa mancha de 
forma a potenciar a sua visitação pelos 
amantes da natureza, percebendo o por-
quê de a mesma estar classificada como 
a mais pura da Europa. Temos ainda um 
conjunto de projetos conjuntos através 
da Comunidade Intermunicipal da Região 
de Leiria (CIMRL) de valorização e de co-
municação, quer dos produtos turísticos 
do território da CIMRL, quer culturais que 
promovam a visitação deste território, 
através das atividades culturais que estão 
a ser desenvolvidas.  

Na área do viver, destaco as três áreas 
de reabilitação urbana (ARU) que estamos 
a desenvolver. São três projetos de bene-
ficiação e requalificação de zonas urbanas 
(Alvaiázere, Cabaços e Maçãs de D. Maria). 
Alvaiázere já está totalmente consolidada 
e concretizada, divulgada no Diário da 
República. Cabaços e Maçãs de D. Maria 
estamos na fase de delimitação da área 
geográfica de cada uma destas ARU’s e 
no diagnóstico deste território. Gostava, 
ainda, de destacar a estratégia de proximi-
dade ao cidadão. Tivemos duas medidas, 
apresentadas este mês, que têm a ver com 
os apoios que estamos a dar às juntas 
de freguesia, no sentido de lhes darmos 
condições para darem resposta às neces-
sidades básicas da população e também 
o reforço financeiro que foi dado para a 
aquisição de equipamentos que lhes per-
mitam implementar essas competências, 
adstritas através dos acordos de execução. 
Os Espaços do Cidadão são outra medida 
que permite à população ter acesso a de-
terminados serviços, é uma forma de apro-
ximar o cidadão à junta.  Continuamos 
a apoiar o tecido associativo e todos os 
anos temos aumentado o valor de ajuda. 
Consideramos que estas associações têm 
um papel muito importante na comuni-
dade e prestam um conjunto de serviços 
que o Município não tem condições para 
promover. Temos ainda um conjunto de 
intervenções sinalizadas no espaço pú-
blico, que temos vindo a fazer em todo o 
Concelho, em parceria com as juntas de 
freguesia. O apoio na área da educação 
já está implementado, nomeadamente 
a oferta do valor dos manuais até ao 2º 
ciclo. Tínhamos a intenção de atribuir os 
manuais, no entanto como o Governo es-

tendeu essa medida deixamos à liberdade 
das famílias: damos o valor financeiro dos 
manuais, mas as famílias é que escolhem 
se aplicam esse valor na compra de mate-
rial didático ou se adquirem os manuais 
e depois são ressarcidas pelo Município. 
Estamos a comparticipar o valor das re-
feições das crianças do pré-escolar e do 
primeiro ciclo e a oferecer as atividades 
de ocupação dos tempos livres, de forma 
a compatibilizar a vida profissional dos 
pais com o horário dos seus filhos. Para 
futuras famílias está em projeto um lo-
teamento para fornecer terreno a jovens 
casais que queiram vir residir para Alvaiá-
zere, a preços simbólicos.  

 
O Alv.: No final do mês de outubro 

foi aprovado o orçamento para 2019, 
que ascende a cerca de 9 milhões e 500 
mil euros. Em concreto, como poderá 
este valor ajudar a melhorar as condi-
ções de vida dos alvaiazerenses? 

C.M.: Concretizando todos os projetos 
que acabei de enunciar. Assenta tudo 
nestes três eixos: investimento para o 
Concelho, condições para as famílias 
viverem aqui com qualidade e pontos de 
interesse para quem nos quer vir visitar. 
Há poucos Concelhos, a nível nacional, 
que têm todas estas medidas disponíveis 
para a comunidade.  

 
O Alv.: Então o que nos falta? Em-

presas para criar emprego? 
C.M.: Exatamente e daí a nossa aposta 

na Zona Industrial de Tróia. Neste mo-
mento, temos apenas um lote disponível 
com 600 metros quadrados. Se não ti-
vermos a capacidade de criar uma zona 
industrial, como atraimos investimento 
para o Concelho? Quais são as famílias 
que vêm para aqui residir sem terem em-
prego? Precisamos de criar condições e é 
isso que estamos a fazer. 

 
O Alv.: O que podem os alvaiaze-

renses esperar dos três anos restantes, 
deste mandato? Cumprirá tudo aquilo 
que se propôs a fazer? 

C.M.: Continuidade nesta estraté-
gia. Tenho consciência que são projetos 
que não têm resultado já ou daqui a 
três, quatro anos. São projetos que vão 
demorar anos, mas é este o caminho. Te-
mos de conseguir criar condições físicas 
para termos empresas que possam trazer 
pessoas, pois não temos capital humano 
para dar resposta às empresas. Mas isto 
não é um problema de Alvaiázere, é um 
problema nacional.7

Ana Catarina de Oliveira
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“Se Alvaiázere é resistente, também nós o seremos, 
persistentes e de novas mentalidades, a defender os 
superiores interesses desta nossa terra”

Passado um ano sobre a tomada de posse dos órgãos autárquicos da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, o jornal “O Alvaiazerense” conversou com Carlos 
Simões, vereador do Partido Socialista, que fez um balanço do trabalho realizado 
neste primeiro ano de mandato. Falou sobre as principais contribuições dos 
dois vereadores do PS, das razões que os levaram a votar contra o Orçamento 
de 2019 e garantiu continuar a lutar pelos interesses dos alvaiazerenses.

O Alvaiazerense (O Alv.): Qual o ba-
lanço que faz do trabalho desenvolvido 
pelo atual executivo, neste primeiro ano 
do atual mandato?

Carlos Simões (C.S.): Respondo em 
duas perspetivas. A interna, da nossa (eu e 
a Anabela Simões) participação na formali-
dade das reuniões, em que consideramos 
que o trabalho desenvolvido decorreu 
neste primeiro ano do mandato dentro das 
normais expectativas. Houve afirmação do 
poder e da oposição, com cordialidade no 
trato entre todos e assumindo-se algumas 
divergências. Um balanço positivo, em 
consciência de que em cada momento o 
pensamento era o de estar ao serviço da 
defesa do interesse coletivo da comunida-
de. Deste ponto de vista estamos satisfeitos 
com o nosso trabalho, lamentando apenas 
a componente de “impossibilidade física” de 
maior dedicação à pro-atividade e presença.

Por outro lado, na perspetiva externa, 
observámos que o trabalho e atuação do 
executivo camarário permanente tem de-
corrido dentro da normalidade do que é o 
contexto de exercício do poder autárquico 
vencedor e na tentativa de aplicação do 
respetivo programa. Diríamos, uma gestão 
corrente que, no caso de Alvaiázere, é de 
continuidade de um poder conservador 
muito enraizado.

O Alv.: Ao longo deste primeiro ano, 
quais foram as contribuições dos ve-
readores do PS para o desenvolvimento 
de Alvaiázere? Sentem que as vossas 
opiniões são ouvidas e tidas em conta?

C.S.: Contribuições, desde logo, temos 
sempre presente o nosso programa eleito-
ral. O projeto que encabecei, em equipas 
diversificadas mas unidas, em candidatura 
pelo Partido Socialista, foi vencido no ato 
eleitoral, todavia com um resultado digno 
de representação por dois vereadores em 
cinco elementos que constituem o execu-
tivo camarário. Situação que nos acarreta 
responsabilidades acrescidas e para as 
quais nos empenhamos dia-a-dia, e assu-
mimo-las de corpo e alma.

Naturalmente, neste modelo de go-
vernação autárquica, a tarefa e função 
dos vereadores não permanentes e sem 
pelouros é difícil, e diria, ingrata. 

A nossa postura é a de discussão dos 
assuntos com frontalidade, pedindo ex-

plicações, emitindo opinião, procurando 
consensos, resultando que em muitos 
assuntos, medidas e ações, as delibera-
ções são por unanimidade. Assumimos a 
divergência em alguns projetos estratégi-
cos, numa efetiva diferença política, e aqui 
as tomadas de posição nas votações não 
são em consonância. Concluindo, opiniões 
ouvidas sim, em cordialidade, mas muito 
ténue o tidas em conta. Dou um exemplo: 
aquando do primeiro orçamento (para 
2018), logo em outubro de 2017, propu-
semos a diminuição da taxa de IMI para 
o valor mínimo como sinal de verdadeira 
intenção para todo o mandato, sendo que 
foi liminarmente rejeitada. Todavia, no or-
çamento para 2019, essa medida foi agora 
apresentada, e claro, nós congratulámo-
nos independentemente de já vir proposta 
pelo poder. Era, à data, um sinal de política 
fiscal autárquica que preconizámos no 
nosso programa.

Quando a matéria é de manifesto 
benefício das populações, com economia 
de recursos e busca de maior eficiência, 
o executivo permanente tem contado 
com a nossa postura séria de apoio. In-
clusivamente para a tomada de “posições 
comuns”, como é o caso mais recente do 
encerramento da estação dos CTT (espaço 
físico) e o caso do abandono do Crédito 
Agrícola em Maçãs Dª Maria, com dívidas 
de rendas à autarquia.

Assim como um conjunto de medidas  
programáticas e coincidentes em que as 
deliberações têm sido por unanimidade, 
temos como exemplo os protocolos finan-
ceiros de apoio às juntas de freguesia, os 
protocolos com o agrupamento escolar ou 
o sistema de apoio ao associativismo, ou 
a criação de um Gabinete de Ação Social. 
Outro exemplo são os projetos integrado-
res e abrangentes, intermunicipais.

O Alv.: Aquando da tomada de posse, 
a presidente definiu a “dinamização do 
ecossistema empreendedor e empresa-
rial como linha programática. De que 
modo pode, o Concelho lutar contra esta 
tendência de falta de trabalho e pessoas? 

C.S.: Começo pelo fim. De facto, a 
questão demográfica e o ciclo infernal da 
desertificação e da não atratividade de 
investimento pelo território alvaiazerense 
é plasmada, como argumentativo, em 

muitas das informações que o executivo 
permanente leva às reuniões. E portanto, 
este reconhecimento releva o vazio do 
“encher do olho” da política dominante em 
Alvaiázere no passado. 

Sim, dizem todos, a característica 
é comum ao interior e aos territórios 
de baixa densidade. Mas, para além do 
comparativo adequado e ponderado com 
outras realidades próximas, desfavorável 
a Alvaiázere, haja a coragem de assumir 
que no passado, e em contextos ainda pro-
pícios a vários níveis, aqui não se atuou. 
Porém, os “entraves” por condicionamento 
de Rede Natura 2000, REN e RAN, fortes 
devem ser virados e potenciados a favor de 
Alvaiázere. E esse atraso é limitativo, mas 
as possibilidades existem sempre, sendo 
que são inúmeros os fatores intervenien-
tes e com a sua eficácia dependendo da 
junção de sinergias. 

Sobre a Zona Industrial de Troia, a nova 
Plataforma Empresarial Local, sabemos do 
início de processos burocráticos e o assun-
to teve, pelas razões apontadas de única 
possibilidade territorial atual, o nosso 
apoio nas medidas e ações trazidas a deli-
beração. É uma necessidade urgente agora 
por desleixo da estratégia do passado.

O Alv.: O PS votou contra o orçamen-
to para 2019. Porquê? 

C.S.: Neste tema e oportunidade, não 
podemos deixar de apresentar os para-
béns ao Departamento Financeiro do Mu-
nicípio pelo formalismo da apresentação 
técnica do Orçamento 2019.

O Orçamento e as grandes opções do 
Plano são os documentos que espelham 
a intenção estratégica do poder. Este 
orçamento apresentado pelo PSD não 
corresponde à nossa posição e/ou aos 
meios, medidas e instrumentos progra-
mados a usar para atingir os fins, estes 
sim comuns, naturalmente, o bem-estar 
e melhoria geral das condições de vida e 
desenvolvimento do nosso território.

Para além de um conjunto de projetos 
de obras de continuidade de estratégias an-
teriores, já iniciadas, suspensas ou a iniciar, 
há outros projetos de requalificação no cen-
tro de Alvaiázere, em planeamento, obras 
em espaço público que representarão, 
algumas delas, na nossa opinião, apenas 
despesismo, ou seja, trará nada de novo.

E há outras situações que marcaram 
negativamente a nossa posição. Em 
termos de política fiscal autárquica, a 
posição do PSD é a de sobrecarregar o 
rendimento do trabalho e isentar total-
mente o rendimento de capital. Veja-se a 
medida de “participação variável até 5% no 
IRS dos sujeitos passivos com domicílio 
fiscal na respetiva circunscrição territo-
rial”, que configura efetivamente uma 
sobretaxa, um imposto adicional ao IRS já 
suportado. Em contrapartida, a Derrama, 
que é também uma sobretaxa sobre os 
lucros das empresas, é sistematicamente 
anulado pelo PSD em Alvaiázere. Se foi 
apresentada valorização dos efeitos em 
sede do primeiro, sobre os efeitos e va-
lorização da ausência de Derrama não se 
sabe absolutamente nada. Assim, enten-
demos que a política fiscal da autarquia 
se torna injusta neste aspecto. Pelo lado 
positivo, como já referi anteriormente, 
neste orçamento congratulámo-nos pela 
opção da taxa mínima no IMI (0,30%), por 
nós proposta no primeiro ano. Também 
pelo lado positivo, todas as medidas no 
âmbito da ação social e saúde são por nós 
valorizadas e apoiadas, estando todavia 
estas medidas com pouco peso estrutural 
no orçamento. A melhorar com certeza.

Pela estrutura, consideramos ser 
um orçamento de gestão corrente, de 
continuidade e de estratégia, e projetos, 
diferente da por nós preconizada e não 
mereceu a nossa aprovação geral.

O Alv.: O que podem os alvaiazeren-
ses esperar do vosso trabalho para os 
próximos três anos?

C.S.: Do nosso trabalho, da confiança, 
só poderão esperar coisas boas, por todos 
e para todos.

Esperamos, toda a equipa, do execu-
tivo, da assembleia, das assembleias de 
freguesia, concretizar o programado, uma 
nova fase de ação, mais intensa, não só 
em sede dos formalismos mas essencial-
mente na proximidade da população.

Se Alvaiázere é resistente, também 
nós o seremos, persistentes e de novas 
mentalidades, a defender os superiores 
interesses desta nossa terra.

Nesta oportunidade, um abraço fra-
terno.7

Ana Catarina de Oliveira

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

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

Rua Colégio Vera Cruz, Lote 8 - Cave 
 3250 Alvaiázere 

Tel./Fax 236 656 344Serviços Informáticos, Lda.
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No dia 1 de novembro, dia de Todos os Santos, 
realizou-se a tradicional festa em honra de N.ª 
Senhora do Amparo, no lugar de Marzuguei-

ra. Este ano os mordomos foram Armindo da Silva 
Santos, a Maria Emilia Marques Mendes e os jovens 
Carlos Manuel Mendes e Carla Sofia Marques da Silva.

A festa teve um programa simples, mas muito 
divertido e muito solenizado. Como não podia deixar 
de ser, teve como momento alto a missa e procissão 
celebradas pelo Pe. André Sequeira e solenizadas 
por alguns elementos do grupo coral da paróquia de 
Alvaiázere.

A seguir ao momento religioso, começou a parte 
recreativa com o habitual magusto das castanhas, 
porco no espeto e outras iguarias. Foi notória a pre-
sença de alguns devotos a N.ª Senhora do Amparo 
que se deslocaram de Lisboa, e de outros lugares 
relativamente longe, para assistir a esta celebração. 
Fez-se o habitual leilão das oferendas, das quais mel, 
azeite e os tradicionais bolos tipo ferradura. 

A música esteve a cargo do grupo de Concertinas 

do Mondego, que este ano assim como nos anterio-
res, tem vindo gratuitamente abrilhantar a festa com 
as suas músicas e cantares. O Pe. André Sequeira, não 
pertencendo ao grupo, participou como vocalista e 
também ajudou na venda das oferendas.

A comissão da festa está de parabéns e todos 
quantos colaboraram e nela participaram.7

Joaquim Carvalho

Decorreu no dia 24 de novembro, o almoço de 
confraternização dos naturais da freguesia de 
Pussos S. Pedro, na sede da Casa do Concelho 

de Alvaiázere (CCA), em Lisboa, representados na 
pessoa da presidente da junta, Clara Pacheco e tesou-
reiro, José Simões Lopes, bem como pelo vice presi-
dente do Município de Alvaiázere, Agostinho Gomes. 

Um almoço convívio que continua a promover 
o encontro e o estreitamento de amizade entre as 
freguesias do concelho de Alvaiázere e a Casa do 
Concelho, como bem o evidenciou no seu discurso,  
a presidente da direção da Casa do Concelho, Sandra 
Nunes e o conterrâneo, e igualmente membro da 
direção, António Júlio.

O grupo visitou ainda a Casa dos Patudos em 
Alpiarça, que surpreendeu e encantou a todos pela ri-
queza do espólio desta Casa Museu, desde o mobiliário 
às porcelanas, pinturas e tapeçarias, que constituem o 
núcleo principal das obras de arte da coleção de José 
Relvas, seu proprietário, ilustre político, diplomata, 
estadista, lavrador, colecionador de arte e músico 
amador mas com uma história de vida muito sofrida e 
marcada pela perda de todos os seus três filhos.

De regresso, foi ainda possível apreciar as ilumi-
nações de Natal nas ruas da capital. Um dia cheio de 
emoções para a freguesia de Pussos S. Pedro e para 
a Casa do Concelho, que tão bem continua a receber 
os seus conterrâneos.7

Teresa Furtado

atualidade
Em Marzugueira - Alvaiázere

Festa em honra de N.ª Sra. do Amparo

Casa do Concelho de Alvaiázere
Almoço da freguesia de Pussos S. Pedro

CASA DO CONCELHO DE ALVAIÁZERE
  Associação Regionalista
  INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

CONVOCATÓRIA
Nos termos do artigo 17º, n.º 1 e para efeito do disposto 

no artigo 14º, alíneas b) e c) dos Estatutos da Casa do Con-

celho de Alvaiázere convoco os senhores associados para 

reunião ordinária da Assembleia Geral, a realizar no dia 15 

(quinze) de dezembro de 2018, às 10:30 horas, na sede da 

Associação, na Rua Eça de Queirós, n.º 13, R/C, em Lisboa, 

com a seguinte: ORDEM DE TRABALHOS

1. Apresentação, discussão e votação dos Orçamentos 

da Casa do Concelho de Alvaiázere e do Jornal “O Alvaia-

zerense” referentes ao exercício de 2019.

2. Informações e assuntos de interesse geral da Casa 

do Concelho de Alvaiázere e do Jornal “O Alvaiazerense”.

Todos os sócios no uso pleno dos seus direitos podem 

participar na Assembleia Geral, apresentar propostas, moções 

e sugestões, discutir e votar os assuntos nela apresentados.

Nos termos do artigo 17º n.º 3, alínea a) dos Estatutos da 

Casa do Concelho de Alvaiázere, se às 10:30 não estiverem 

presentes cinquenta por cento dos sócios com direito a voto, 

a Assembleia Geral funcionará com os sócios presentes trinta 

minutos após a hora marcada.

Lisboa, 19 de novembro de 2018

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Dr. António Júlio da Graça Vaz)

Freguesia de Pelmá
Organizou Magusto

Apesar do S. Martinho este ano ter chegado 
um pouco atrasado, os paroquianos de Pelmá não 
quiseram deixar passar a data em branco sem o 
festejar. 

Assim, no dia 18 de novembro, fez-se o tradi-
cional magusto e prova do vinho novo.

Este evento teve lugar no adro da igreja de Pelmá 
e juntou um grande grupo de pessoas, proporcio-
nando-lhes um convívio muito animado.7

Joaquim Carvalho

Em Cabaços

Estabelecimento 
comercial assaltado

O café “Flor de Cabaços”, nos Cabaços, foi alvo 
do crime de furto em interior de estabelecimento 
comercial, no passado dia 22 de novembro, 

Em comunicado, emitido pelo Comando Territo-
rial de Leiria da Guarda Nacional Republicana (GNR), 
confirma-se o “recebimento de uma queixa no Posto 
Territorial da Alvaiázere devido a este crime, que 
terá acontecido pelas 05h40 do dia 22”.  

Os autores do assalto terão entrado no café 
através do escalamento de uma janela, onde furta-
ram tabaco variado avulso e algumas garrafas de 
bebidas alcoólicas. 

A GNR continua a encetar diligências no sentido 
de identificar o(s) autor(es).7

Ana Catarina de Oliveira

ALMOÇO do CHÍCHARO
Dia 15 de dezembro pelas 13h00

Caros Sócios e Amigos,
A Casa do Concelho de Alvaiázere vem convidar 

todos os Sócios e Amigos a participar neste almoço de 
confraternização e convívio, onde se pretende também 
homenagear o Chícharo. 

Sendo Alvaiázere, a Capital do Chícharo, associamo-
nos mais uma vez na divulgação e degustação desta 
leguminosa, cada vez mais apreciada por todos!

Reserve já o seu Lugar! Contamos consigo!
Local: Sede C.C.A. em Lisboa

INSCRIÇÕES: até dia 13/12/2018. Preço: 15,00€
Telm.: 938210519 – 917385537 - 919905971

casaconcelhoalvaiazere@gmail.com

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

Associação Humanitária Bombeiros    
Voluntários de Alvaiázere

Ao abrigo dos estatutos que regem esta Associação, 

convoco por solicitação da Direção, ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA, a reunir no edifício Sede pelas 18:30 horas 

do dia 21 de Dezembro de 2018, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

1- Apreciação e votação do programa de ação para 2019

2- Apreciação e votação do orçamento para 2019

3- Outros assuntos de interesse para a Associação

Conforme preceituado no nº 1 do artigo 37.º dos esta-

tutos, se não comparecerem à hora marcada, pelo menos, 

metade dos associados com direito a voto, a Assembleia  

reunirá em segunda convocatória, meia hora depois, com 

qualquer número de associados presente.

Alvaiázere, 23 de Novembro de 2018.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

João Paulo Carvalho Guerreiro

CONVOCATÓRIA
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A 
Casa Municipal da Cultura de 
Alvaiázere acolheu, no dia 10 
de novembro, a cerimónia de 

entrega de diplomas aos alunos da 
Escola Tecnológica e Profissional da 
Sicó (ETP Sicó) que terminaram os 
seus Cursos Profissionais e o Curso 
de Educação e Formação, em 2018.

Esta cerimónia contou com a 
presença da direção da ETP Sicó, 
elementos do Conselho de Admi-
nistração da Sicó Formação, S.A., 
ADECA, a presidente da Câmara Mu-
nicipal de Alvaiázere, Célia Marques, 
presidente da Câmara Municipal de 
Ansião, António José Domingues e 
presidente da Câmara Municipal de 
Penela, Luís Matias. 

O ano de 2018 somou perto de 
120 diplomados, entre os Cursos 
Profissionais de Técnico de Análise 
Laboratorial (polo de Penela); Res-
tauração - Variante Cozinha/Paste-
laria (polo de Alvaiázere); Eletrónica, 
Automação e Comando; Informática 
de Gestão; Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos; Manutenção 
Industrial - Variante Mecatrónica; 
Gestão e Turismo (sede - Avelar). So-
mam-se ainda 15 alunos que concluí-
ram o Curso de Educação e Formação 
de Assistente Administrativo, o qual 
funcionou no polo de Penela. 

Para além do momento da entre-
ga de diplomas, a cerimónia contou 
com outros momentos repletos de 
alegria e emoção, nomeadamente 
uma apresentação em vídeo que 
convidou os diplomados a viajarem 
nas suas memórias e onde lhes 
foi apresentado um pouco do seu 
percurso pela ETP Sicó, bem como 
vários momentos musicais asse-
gurados pela Orquestra Ligeira da 
Sociedade Filarmónica Alvaiazerense 
de Santa Cecília. 

No leque de testemunhos, nas 
palavras da diplomada Susana An-
tunes (Curso PT de Restauração - 
Cozinha/Pastelaria), foi evidente o 
orgulho desta aluna em ter confiado 

à ETP Sicó o seu percurso formati-
vo, não só pelo que aprendeu, mas 
também pelo que viveu ao longo 
dos três anos em que esta escola foi 
também a sua família. O pai e encar-
regado de educação, Mário Ribeiro, 
discursou de seguida, e foi notória 
a sua gratidão para com a equipa de 
profissionais que ajudam a formar 
os jovens de hoje e que são o futuro. 

Foi um momento de celebração 
para diplomados e respetivas fa-
mílias, aos quais a ETP Sicó reitera 
votos de sucesso, esperando que 
“continuem a apostar na sua forma-
ção e na sua valorização pessoal e 
profissional, contando sempre com 
a sua escola”.7

educação
ETP Sicó

Alvaiázere recebeu cerimónia de 
entrega de diplomas aos finalistas 

Um saltinho à Biblioteca
No dia 8 de novembro, integrado na comemoração 

do mês internacional das Bibliotecas Escolares, a Biblio-
teca da Escola Básica de Alvaiázere recebeu a escritora 
Isabel Zambujal, que se deslocou ao Agrupamento de 
Escolas, para ter uma conversa com as crianças do 
pré-escolar e alunos do 1º ciclo. 

Ao longo do dia realizaram-se várias sessões dedi-
cadas aos vários anos de escolaridade, onde a escritora 
convidada falou da criação das suas histórias, leu 
contos, fez jogos, conversou com alunos e escreveu 
dedicatórias nos livros escolhidos por eles. A escritora 
apreciou também os trabalhos realizados pelos alunos 
do 1º ciclo na Biblioteca Escolar, a propósito do livro 
“101 palavras e 1/2 para saber antes de crescer”. 

Isabel Zambujal, que começou por trabalhar em 
publicidade, dedica-se hoje a escrever livros para crian-
ças, dos quais se destacam a coleção “Os Saltinhos”, 
“A menina que sorria a dormir”, “O Pai Natal que não 
comia queijo”, “Dia Bom ou Dia Mau “.

A atividade teve o apoio dos professores titulares 
de turma que, nas semanas anteriores, lerem nas aulas 
obras da escritora e a parceria da editora Leya que pro-
moveu a deslocação da escritora ao agrupamento.7

ETP Sicó - Polo de Alvaiázere
Concurso Jovem Talento 
da Gastronomia

Hugo Antunes e Cristiana Inácio, alunos do curso 
Profissional de Técnico de Restaurante/Bar da Escola 
Tecnológica e Profissional da Sicó, sob a coordena-
ção do professor da área técnica, Adérito Gomes, 
participaram, nos dias 7 e 8 de novembro, na 3ª e 
última etapa regional do concurso Jovem Talento 
da Gastronomia 2018, que decorreu na Escola de 
Hotelaria e Turismo do Oeste, nas Caldas da Rainha. 

Este concurso compõe-se por três etapas regionais 
e culmina na final nacional onde o talento é revelado 
em cada uma das áreas a concurso: Artes da Mesa; 
Barman Inter Magazine; Petiscos com Super Bock 
1927; Cozinha Makro; Cozinha com legumes Bon-
duelle; Cozinha com Polvo Nacional Brasmar; Tradição 
com Arroz Bom Sucesso e Pastelaria Espiga. Cristiana 
Inácio concorreu na categoria Barman Inter Magazine 
e Hugo Antunes concorreu e venceu a categoria Artes 
da Mesa.

Hugo Antunes foi apurado para a Final Nacional, 
a qual, em conjunto com o fórum “Que Futuro para a 
Gastronomia de Portugal”, decorrerá nos dias 4 e 5 de 
dezembro, na Escola de Hotelaria de Fátima.

Participaram nesta etapa 32 concorrentes, estu-
dantes e profissionais, que mostraram as suas com-
petências nas categorias em prova. 

O concurso traduz-se numa mostra de talentos 
nas áreas da Cozinha, Pastelaria, Artes da Mesa e 
Bar, sendo totalmente dedicado a quem ambicione 
um futuro profissional promissor na área da res-
tauração.7

Biblioteca Escolar
Debateu diversos temas

No dia 12 de novembro a Escola Básica e Secundá-
ria Dr. Manuel Ribeiro Ferreira recebeu uma delegação 
do Instituto de Apoio à Criança de Coimbra (com a qual 
estabeleceu uma parceria) e que realizou, no espaço 
da Biblioteca Escolar (BE), uma palestra para os alunos 
do 6º ano, subordinada ao tema “Comportamento gera 
bom relacionamento”. 

Esta palestra integra-se no plano de trabalho do 
projeto de Educação para a Saúde do Agrupamento 
(PES) e pretendeu valorizar o conceito da criança como 
catalisador de valores pessoais, interpessoais e rela-
cionais. Os alunos participaram com agrado, tendo a 
mensagem chegado ao destinatário.

No dia 15 de novembro, comemorou-se, na escola 
sede do Agrupamento de Escolas de Alvaiázere, o Dia 
Mundial da Filosofia.

A atividade foi dinamizada pelos alunos do 10º e 
11.º anos, que protagonizaram uma pequena aula de 
filosofia para os colegas de 2.º e 3.º ciclos em que, a 
partir do visionamento e interpretação de imagens, 
foram convidados a desenvolver a reflexão, argumen-
tação, espírito crítico e autonomia do pensamento, que 
se constituem como pilares essenciais na formação de 
cidadãos ativos e proativos.7

Agrupamento de Escolas
Organizou Corta-Mato 
Escolar 2018-2019

A atividade do corta-mato decorreu, no dia 7 de 
novembro, na escola sede do Agrupamento, e consistiu 
na realização de provas, para os alunos do 1.º ao 12.º 
ano de escolaridade, estando estes divididos por escalão 
etário e sexo. 

Participaram 238 alunos de todas as escolas do Agru-
pamento e da Escola Profissional e Tecnológica da Sicó. 
Os seis primeiros classificados de cada escalão etário/
sexo ficaram apurados para o corta-mato distrital do 
Desporto Escolar, que se realizará no dia 24 de janeiro 
de 2019, na Marinha Grande.

O corta-mato é já uma referência no Agrupamento 
de Escolas de Alvaiázere, não só pela sua tradição, mas 
principalmente, pela massiva adesão e participação dos 
alunos. Integrado nas atividades do Desporto Escolar,  
esta atividade pretende proporcionar a toda a popula-
ção escolar o gosto pela prática desportiva e o convívio 
sócio desportivo; desenvolver relações de camaradagem 
e respeito entre os alunos da escola, contribuindo para 
a formação de hábitos e atitudes de cooperação, en-
treajuda, autodomínio, solidariedade e ética desportiva; 
promover o espírito desportivo, cívico e o fairplay; criar 
hábitos saudáveis e sensibilizar os alunos para uma 
prática regular de atividade física.

Pela forma como decorreu, pela satisfação manifesta-
da pelos alunos, pelo bom empenhamento dos mesmos 
nas provas realizadas, os professores de Educação Física 
consideraram que a atividade decorreu muito bem. As 
classificações da prova encontram-se no moodle da es-
cola, no separador do Desporto Escolar.7

Agrupamento de Escolas
Projeto Erasmus+ 
“Everybody matters”

 “Todos contam” ou “Everybody matters” é o tema 
do novo projeto Erasmus+, no qual o Agrupamento de 
Escolas está envolvido. Tem a duração de dois anos, 
desenvolvendo-se entre setembro de 2018 e agosto 
de 2020, sob a coordenação da escola de Orivesi, na 
Finlândia. Os outros parceiros são a escola “Gimnazija i 
strukovna škola Jurja Dobrile” de Pazin, na Croácia e o 
Liceo Classico Statale Pilo Albertelli, de Roma, na Itália. 

O primeiro encontro teve lugar na Finlândia, entre 
os dias 2 e 5 de novembro, e contou com a presença 
dos docentes responsáveis de cada uma das escolas. 
Foi definido o plano de trabalho a desenvolver e foram 
agendados os outros três encontros, que vão contar 
com a participação de alunos.

O último encontro terá lugar em Alvaiázere, em 
março de 2020.  Serão dois anos de grandes expetati-
vas para professores e alunos envolvidos.7
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Decorreu na Incubadora, no dia 15, uma sessão 
de esclarecimento intitulada “Democracia da 
Floresta: capacitar os atores locais para a par-

ticipação no processo de consulta pública dos PROF 
Centro e Centro Interior”.

Rui Barreira, diretor de conservação da Associação 
Natureza Portugal (ANP) - entidade que trabalha em 
associação com a World Wide Fund for Nature (WWF) 
- disse ao jornal “O Alvaiazerense” que o objetivo 
principal desta sessão passou por “dar a conhecer o 
Plano Regional do Ordenamento Florestal (PROF) às 
pessoas da região, incentivá-las e capacitá-las para 
que pudessem participar na consulta pública” que 
decorreu até ao dia 21 de novembro. Recolhendo as 
opiniões das pessoas presentes, o projeto Terra + 
(“que pretende incrementar a capacitação e sensibili-
zação para a biodiversidade e serviços de ecossiste-
mas das zonas florestais, promovendo a valorização 
do território do Pinhal Interior, bem como incentivar à 
participação pública na gestão sustentável das flores-
tas do Pinhal Interior”) pretende dar “voz às pessoas 
que aqui habitam e que, de outra forma, não teriam 
capacidade ou conhecimento suficiente para poder 
participar nesta consulta pública”, referiu o diretor 
de conservação da ANP.

A apresentação e discussão do PROF durou cerca 
de duas horas e, além da vertente de capacitação e 
incentivo à população local na participação da consul-
ta pública, teve uma outra de promoção de empreen-
dedorismo verde e incentivo ao desenvolvimento de 
negócios, na zona do Pinhal Interior. Com base numa 
apresentação bastante sucinta do PROF (que é dema-
siado extenso e confuso), Rui Barreira deu a conhecer 
os aspetos mais importantes, como por exemplo os 
objetivos nele preconizados, apelando à sua discus-
são para averiguar a opinião das pessoas presentes.

Este PROF vê o futuro das florestas onde estas sejam 
“vitais, produtivas e multifuncionais, onde contribuam 
para o desenvolvimento sustentável, por via da pro-
moção e incremento dos bens e serviços providos dos 
ecossistemas, assegurando bem-estar humano, um am-
biente saudável e desenvolvimento económico, onde o 
potencial único das florestas para apoiar uma economia 
verde, providenciar meios de subsistência, mitigação 
das alterações climáticas, conservação da biodiversi-
dade, melhorando a qualidade da água e combate à 
desertificação, é realizado em benefício da sociedade”.

A presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere 
(CMA) foi um dos rostos presentes nesta sessão, 
tendo-a aberto e deixado uma mensagem de agrade-
cimento a todos os presentes pois considera que é 
“sempre positivo termos iniciativas destas no nosso 
território, afinal é uma questão que nos toca a todos, 
Município, Associações Florestais, particulares que 
têm área florestal na sua posse e que, desta forma, 
podem saber como a valorizar”. Ao longo da apresen-
tação foram vários os presentes que argumentaram 
contra alguns aspetos deste plano, nomeadamente 
Célia Marques que reconhecendo a “dificuldade em 
promover e valorizar floresta”, referiu que o PROF 
é “muito extenso e não reflete a realidade dos dias 
de hoje”. Feito com base em dados de 2010 e que, 
atualmente, estão ultrapassados, o plano sugere, 
por exemplo, um aumento de 10% na plantação de 
eucalipto em Alvaiázere. A presidente da CMA refu-
tou esta proposta dizendo que num Concelho onde 
“47% do território é Rede Natura, como podemos 
aumentar esses 10%? Esse valor já foi, com certeza, 
ultrapassado”. O projeto destaca ainda a silvopasto-
rícia (“cultura pastoril” que alia o gado, a árvore e a 
pastagem), incentivando-a nesta zona, tornando o 
mosaico florestal mais sustentável.

Célia Marques contestou ainda este plano, dizendo 
que há falhas no PROF, afinal “depois de uma realida-
de tão difícil com os incêndios do ano passado, como 
podemos ver este documento que não introduz temas 
tão importantes como as faixas de contenção?”.  

A sessão terminou com um pequeno lanche 
convívio, servido por alunos da ETP Sicó, e onde se 
trocaram mais alguns pontos de vista sobre o Plano 
Regional de Ordenamento Florestal.7

Ana Catarina de Oliveira

atualidade
Incubadora de Alvaiázere

Dinamizou workshop sobre 
Ordenamento do Território Florestal

               Convocatória
            Assembleia Geral Ordinária 
              14 de Dezembro de 2018

Dando cumprimento ao artigo 16º, ponto 1 dos Estatu-
tos da Associação de Produtores Florestais do Concelho de 
Alvaiázere, convoco os associados desta Associação para 
uma reunião de Assembleia Geral Ordinária, a realizar no 
dia 14 de Dezembro de 2018, pelas 18:00 horas na Sala 
de Reuniões do Museu Municipal de Alvaiázere, com a 
seguinte ordem de trabalhos:

1. Plano de Actividades e Orçamento para o ano 2019;
2. Outros assuntos.
Se à hora marcada não estiverem presentes a maioria 

dos associados com direito a voto, e em conformidade com 
os Estatutos, a reunião realizar-se-á meia hora depois da 
hora marcada, ou seja às 18:30 horas, com a presença de 
qualquer número de associados.

Alvaiázere, 16 de Novembro de 2018
O Presidente de Mesa da Assembleia Geral,

António José da Silva Lourenço

Associação de Produtores Florestais
do Concelho de Alvaiázere

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

CONVOCATÓRIA

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 
Artigo 21, número 4, alínea a)  do COMPROMISSO da Santa 
Casa da Misericórdia de Alvaiázere, ficam convocados os 
Irmãos, no pleno gozo dos seus direitos estatutários, para 
uma REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL, 
a realizar no Hospital Santa Cecília/ Unidade de Cuidados 
Continuados no dia 14 de dezembro de 2018, pelas 
18H30 com a seguinte,

ORDEM DE TRABALHOS
Ponto Único – Autorização para contratação de em-

préstimo bancário, para fazer face às obras de ampliação 
e beneficiação, a realizar nos edifícios dos nºs 11 e 13, 
sitos na Rua Eça de Queiroz em Lisboa.

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

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 
novembro de 2018 

A Presidente da Assembleia Geral
Ana Paula Alves Ferreira

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



930 NOVEMBRO 2018

FELIZ NATAL COM ALEGRIA!

D
e esferográfica em mãos e a pensar no salpico para 
o mês de Natal, deu-me para passar uma vista de 
olhos sobre o que venho aqui escrevendo desde 

o princípio e parei a ler e a divertir-me com “COISAS QUE 
JÁ NÃO SE USAM” – colaboração para o mês de julho de 
2016.

Entretanto, imaginei-me a ouvir Vergílio Ferreira a dizer 
com o seu “aparo”: «Escrevo para ser, escrevo para segu-
rar nas minhas mãos inábeis o que fulgurou e morreu».

Para mim, é útil segurar nas mãos o que parece ter mor-
rido, mas existe sempre a provocar o nosso pensamento. 
E, certo de que, relembrar é reviver, aqui deixo para nova 
leitura algo do que aqui publiquei em julho de 2016.

A. Magalhães Santos, pensou e escreveu assim em 
“Magazine Domingo”, 15.07.2000: «Só há dias, ao desco-
brir, no fundo de um gavetão, uma série de recortes de 
jornais dos fins dos anos quarenta (…) me apercebi de 
que, quase, quase a beirar os 70, sou, já, nesta socieda-
de de consumo que nos consome e em que nos vamos 
consumindo, considerado um velho, ou pelo menos, 
um tipo ultrapassado. (…) Começou então a desbobinar 
coisas que a nossa gente nova nem é capaz de imaginar 
que existiram, e eu escolhi estas: 

= no meu tempo, só os missionários usavam barba;
= ter um automóvel era quase um luxo tão grande 

como, hoje, ter o depósito cheio de gasolina;
= no Algarve, só passavam as férias os algarvios; 
= uma pessoa, quando comprava livros, lia-os; (…)

= quem viajava ao estrangeiro, pagava logo; 
= os profissionais do futebol ganhavam num ano o 

que, hoje, os sócios pagam num mês.
Pus-me a brincar como quem decifra “charadas em 

frase”, fui escrevendo no meu “diário de bordo”, e do 
que me saiu, aqui faço a “partilha” para a “hora de re-
creio”, que o Natal é a Festa da Alegria.

No meu tempo, ainda nos anos trinta e por aí adiante:
= nas feiras, era tudo a varrer como no ciclone;
= as meias e os trapos nunca eram velhos para a 

bola da rapaziada;
= o campo de jogos era o adro da igreja;
= o jogo mais amoroso era o “aqui vai o lenço, aqui 

fica o lenço”, os corações a palpitarem;
= para não pecar, só se dizia “caraças” e “cosa-se”, 

apenas a meia-voz;
= as calças e as camisas rompiam-se e remenda-

vam-se;
= as calças e as camisas, lá no fim, ainda davam para 

retalhos, cueiros ou esfregões;
= vendiam-se os ovos nas feiras “manhosa” e “do 

mês” para comprar as sardinhas;
= a broa nunca ficava dura na “tábua”;
= nunca os bois iam atrás do carro;
= para ir a qualquer lado, só havia a “camioneta da 

carreira das duas e dez”;
= as filhinhas dos professores eram as meninas dos 

cinco olhos;
= os cântaros não demoravam muito a deixarem a 

asa na fonte;
= só se dizia “diabo” e “porco ou porca” com licença 

da palavra;
= o Espírito Santo, se tinha banco, seria o bom;
= quem não sabia latim, sempre ficava assim;
= as roupas que as pessoas vestiam chegavam sem-

pre a velhas e morriam, mas ressuscitavam em cima da 
cama metidas nas mantas como retalhos torcidos;

= na quaresma, só comia carne quem a tinha;

= na quaresma, era pecado grave cantar canção 
profana ou tocar um pífaro pastoril;

= o moço era os olhos do cego;
= o pobre não tinha dinheiro nem para mandar 

cantar um cego;
= havia homens que os tinham no sítio e mulheres 

de pêlo na venta;
= na boca do saco é que estava o governo;
= uma palavra dada era mesmo uma escritura;
= enquanto se capava, não se assobiava;
= o sol, quando nascia, era para todos;
= os ricos tolhiam a azeitona do chão para que os 

pobres a pudessem roubar;
= só vendia cabritos quem tinha cabras;
= já então por lá se falava em dor de corno;
= ninguém fazia filho recebendo cartas do Brasil;
= quem queria jogar o pião, tinha de o fazer;
= o jogo do botão arrancado da roupa custava sem-

pre umas boas palmadas;
= cão que ladrava também mordia;
= os ladrões eram mesmo ladrões, que, desvios, só 

pelos atalhos;
= quando chovia, era na eira e no nabal;
= a gancheta é que guiava a roda;
= o gato deixava sempre o rabo de fora;
= o gato escaldou-se e logo aprendeu a ter medo 

da água fria; 
= os berços da filharada eram um caixote ou um 

cesto de verga;
= os meninos que morriam sem serem batizados 

iam para o limbo;
= cometia pecado mortal quem desejasse a mulher 

do próximo;
= os pecados capitais eram sete: soberba, avareza, 

luxúria, ira, gula, inveja e preguiça.
Nesta brincadeira a sério, só me falta desejar a todos 

um Natal que sirva de ensaio para que ele passe a ser 
todos os dias. Felicidades!7

atualidade

Filipe Antunes dos Santos

Salpico 
Pico-Pico

Alvaiázere foi palco, durante o 
mês de novembro, de grava-
ções para o filme “Para Além da 

Memória”. Quem andou mais atento, 
provavelmente notou a presença de al-
gumas figuras da televisão e do cinema 
a andar pelas ruas do Concelho, além 
de toda a equipa que com eles montou 
e filmou algumas cenas em espaços 
alvaiazerenses.

O filme, que inicialmente se cha-
mava “A Teia”, mudou de argumento 
e posteriormente de nome. António 
Cardo, diretor, explicou ao jornal “O 
Alvaiazerense” que tinham previsto um 
filme, com um argumento escrito há 
cerca de 30 anos pelo maestro António 
Vitorino de Almeida, que se chamava “A 
Teia” e, de repente, foram confrontados 
com a estreia de uma novela com o 
mesmo nome. “Ficámos embaraçados 
com isso, tentei falar com a Sociedade 
Portuguesa de Autores e saber como 
as coisas funcionavam. Mesmo que, 
legalmente, se conseguisse contornar a 
questão, colocava-se sempre o proble-
ma de termos dois produtos a estrear 
na mesma altura com o mesmo nome 
e o mesmo tipo de formato”. António 
Cardo falou com o maestro, sugeriu-lhe 
que mudasse o nome do argumento, 
mas ele mostrou-se “inflexível”, nesse 

aspeto. O diretor do filme referiu que 
“com contratos assinados, compromis-
sos e responsabilidades assumidas, 
até para com a Câmara Municipal de 
Alvaiázere (CMA), não podíamos que-
brar ou perdíamos um dinheirão e o 
filme não se fazia”. 

Perante este cenário, Miguel Babo, 
realizador do filme, escreveu um argu-
mento todo novo, tentando incluir ao 
máximo as cenas que estavam previstas 
no anterior argumento. “Por exemplo, 
um acidente ocorre sempre, em qual-
quer filme. Aliás, a maior parte das 
cenas que pressupunham incluir Alvaiá-

zere e Miranda do Corvo (onde também 
estamos a gravar) foram reescritas pelo 
Miguel Babo para introduzir no filme do 
maestro e quem leu este novo argumen-
to (nomeadamente a atriz Lídia Franco) 
diz que está mais interessante que o 
anterior”, referiu António Cardo.

Depois do casting, realizado em 
julho na Casa da Cultura de Alvaiázere, 
o diretor do filme diz-se satisfeito com 
as pessoas que apareceram e que fize-
ram parte da equipa de figuração, pois, 
como o próprio afirmou, “interessa-nos 
envolver a comunidade alvaiazerense”.

Atrizes como Lídia Franco ou Ga-

briela Moreyra (da Globo) são algumas 
das caras conhecidas que passaram 
pelo Concelho para a gravação de algu-
mas cenas, nomeadamente na mancha 
de carvalho-cerquinho, nos Gamanhos.

Um dos objetivos da gravação 
deste filme no Concelho passa pela 
valorização do mesmo, por “mostrar 
a todos esta zona”, daí a escolha de 
locais emblemáticos de Alvaiázere para 
a gravação. “Em conversa com a CMA 
foi-nos dito que pretendiam valorizar 
a mancha de carvalho-cerquinho e aí 
incluímos, por exemplo, uma cena do 
ministro da cultura que a visita”, referiu 
António Cardo.

A recolha bruta das gravações acon-
teceu até ao final do mês de novembro, 
mas demorará ainda cerca de seis me-
ses até se fazer a montagem final das 
imagens e se poder ver no grande ecrã. 
“Estamos a trabalhar em dois sentidos: 
primeiro, para que o filme tenha os 
requisitos técnicos - som, imagem e 
formato - necessários para entrar no 
circuito comercial (Lusomundo e afins); 
segundo, que consiga entrar no circui-
to dos festivais de cinema pelo mundo 
fora, que é também interessante como 
forma de divulgação”, rematou o dire-
tor do filme.7

Ana Catarina de Oliveira

Em Alvaiázere

Gravações do filme “Para Além da Memória” valorizam 
o Concelho e os Alvaiazerenses
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O 
Dia Nacional do Empresário 
celebrou-se dia 25 de no-
vembro e o Município, em 

parceria com a ADECA, promoveu, 
no sábado anterior, uma mesa re-
donda intitulada “Empreendedoris-
mo e Inovação Social”, seguindo-se a 
entrega de certificados às empresas 
PME Líder e Excelência de Alvaiázere.  

A mesa redonda contou com a 
participação de Alexandra Neves - do 
programa “Portugal Inovação Social” 
-, Bruno de Sousa, da ADECA, e Célia 
Marques, presidente do Município.  

A presidente foi a primeira a 
discursar, tendo reforçado a ideia de 
que Alvaiázere tem recursos físicos 
e humanos para desenvolver ativida-
des, tendo a ADECA um papel muito 
importante ao permitir chegar ao te-
cido empresarial. “Reconhecemos o 
papel das empresas ao atingirem re-
sultados tão positivos, se destacarem 
e agradecemos-lhes por isso”, disse 
Célia Marques. Acrescentou ainda 
que espera que o número de em-
presas distinguidas, em cerimónias 
deste género, suba para o ano.

Bruno de Sousa discursou de 
seguida, agradecendo à presidente 
todos os desafios que o Município 
tem lançado à ADECA e que “não nos 
deixa adormecer”, confessou. Rema-
tou a sua intervenção reconhecendo a 
importância das empresas, em Alvaiá-
zere, que trabalham 365 dias por ano.  

Alexandra Neves fez uma breve 
apresentação do que é o programa 
“Portugal Inovação Social” e deu 
alguns exemplos de projetos de 
sucesso, como por exemplo a Rádio 
Miúdos, o Ópera na Prisão, o SPEAK 
ou as EKUI KARDS. Estes projetos 
de inovação social “respondem a 
problemas sociais de forma criativa”, 
nomeadamente através de jogos.  

“Temos vários projetos sociais a 
salvar empresas/associações”, disse 
Alexandra Neves. Cada empresa 
entra com responsabilidade social e 
ganha benefícios a todos os níveis, 
sendo que “cada uma pode criar o 
seu próprio projeto ou replicar um 
já existente”, rematou. 

Em relação às empresas al-
vaiazerenses distinguidas nesta 

cerimónia foram cinco, sendo que 
apenas uma conseguiu arrecadar 
prémio nas duas categorias. As dis-
tinções referem-se ao ano de 2017 
e de 2018, tendo sido as empresas 
“João Serra de Carvalho, Lda.”, “La-
beto - Centro de Análises Bioquí-
micas, S.A.”, Odraude - Construção 
Civil e Obras Públicas” e “Pacheco 
Pereira - Farmácias”, referenciadas 
como PME Líder. A empresa “Po-
lidiagnóstico - Centro Polivalente 
de Medicina e Diagnóstico” foi a 
única reconhecida como PME Líder 
e Excelência.  

Célia Marques encerrou o dia 
com uma frase de incentivo às 
empresas: “Queremos ajudar-vos 
a crescer, para Alvaiázere crescer 
convosco”.7

atualidade
Na Incubadora de Alvaiázere
Distinguidas Empresas Líder e Excelência

A Associação de Apoio Social, Cultural, Desportiva e 
Recreativa de Maçãs de Caminho, levará a efeito no pró-
ximo dia 22 de dezembro pelas 13h00, na sua sede, o 
tradicional Almoço Convívio de Natal, convidando todos os 
sócios e amigos da Associação a participarem no mesmo.

Contactos para informações e inscrições: 236655191/ 
914054527, na sede aos domingos, até dia 18 de dezembro.

Animação: Música, Surpresas e Presépios 
Tradicional, Animado e ao Vivo.

A Direção

Associação de Apoio Social, Cultural, Desportiva 
e Recreativa de Maçãs de Caminho

Almoço de Natal

Acúrcio Mendes dos Santos, Presidente da Assembleia 
Geral da Associação de Apoio Social, Cultural, Desportiva 
e Recreativa de Maçãs de Caminho, nos termos conjuntos 
do disposto nos artigos 13º, alínea c), e artigo 14º, nº 2, 
dos Estatutos, convoca todos os sócios desta Associação 
para uma reunião ordinária da Assembleia-Geral a realizar 
no dia 22 de dezembro de 2018, pelas 15:00 horas, na 
sede, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1- Informações;
2- Apreciação, discussão e votação do Plano de Ati-

vidades para 2019;
3- Apreciação, discussão e votação do Orçamento 

para 2019;
4- Outros assuntos de interesse para a Associação.
   Conforme o artigo 15º, nº 2, dos Estatutos, se à hora 

indicada não estiver presente mais de metade dos sócios 
com direito a voto, a Assembleia reunirá uma hora depois 
com qualquer número de sócios presentes.

Maçãs de Caminho, 22 de novembro de 2018
O Presidente da Assembleia-Geral

Acúrcio Mendes dos Santos

Associação de Apoio Social, Cultural, Desportiva 
e Recreativa de Maçãs de Caminho

CONVOCATÓRIA

V
ários Gabinetes de Inserção Profis-
sional (GIP), afectos ao Serviço de 
Emprego de Figueró dos Vinhos, 

irão encerrar até 31 de dezembro deste 
ano. É o caso de Alvaiázere e Castanheira 
de Pêra, Ansião passa a meio tempo e Pe-
drogão Grande mantém-se a meio tempo.

O jornal “O Alvaiazerense” conversou 
com Bruno de Sousa, presidente da ADE-
CA, que considera esta decisão “bastante 
frustante. Tentámos por todos os meios 
que dispomos contrariar esta decisão, 
tomada a nível central pelo IEFP, mas até 
ver sem sucesso”.

Numa primeira fase, a ADECA entrou 
em contacto com o diretor do Serviço de 
Emprego de Figueiró dos Vinhos e foi su-
bindo hierarquicamente. Considerado um 
assunto de “superior interesse para o Con-
celho”, o jornal pediu ainda esclarecimentos 
à presidente da Câmara Municipal, Célia 
Marques, que referiu a solicitação de uma 
audiência com o Conselho Diretivo do IEFP, 
no dia 25 de outubro e a qual reiterou no 

dia 8 de novembro. “Até ao momento não 
houve resposta”, afirmou Célia Marques.

Esta parceria de colaboração entre 
a ADECA e o IEFP tinha dez anos e foi 
quebrada sem qualquer aviso. “Tomá-
mos conhecimento que não podíamos 
concorrer pelo aviso de concurso quando 
constatámos que o concelho de Alvaiá-
zere não era elegível”, afirmou Bruno de 
Sousa. A presidente do Município refere 
que as razões apontadas pela diretora do 
Centro de Emprego de Leiria para este en-
cerramento se prendem com o “reduzido 
número de desempregados do Concelho, 
associado ao facto de deixar de ser obri-
gatória a presentação semanal periódica 
do desempregado no GIP”.

ADECA e Município contestam esta 
decisão, considerando “este serviço uma 
mais valia para a população alvaiazerense 
que está desempregada, facilitando-lhes 
o acesso a ofertas de emprego  e resol-
vendo praticamente todas as questões 
burocráticas com o IEFP, o que com a 

falta deste gabinete implicará frequentes 
deslocações dos nossos desempregados 
a Figueiró dos Vinhos”. 

É esta deslocação dos desempregados 
que Bruno de Sousa considera como o 
maior problema, afinal há uma ausência 
de rede de transportes públicos e que no 
caso dos desempregados sem transporte 
próprio terão que recorrer ao táxi. “Coisas 
tão simples como pedir uma declaração 
de isenção de taxas moderadoras passa a 
ser apenas possível em Figueiró ou quin-
zenalmente, aquando do atendimento do 
técnico”, referiu Bruno de Sousa. 

Apesar do encerramento do GIP, a 
ADECA já se disponibilizou, junto do 
IEFP, a ceder as suas instalações para que 
o atendimento quinzenal do técnico de 
Figueiró dos Vinhos continue a ser efe-
tuado.  A presidente do Município garante 
que “este serviço quinzenal se manterá, 
com meio-dia por semana, e que, caso 
esse período não seja suficiente, existe 
disponibilidade para ser alargado”.

O presidente da ADECA rematou a 
conversa dizendo que não há falta de 
emprego em Alvaiázere. “Não vou dizer 
que há muitas ofertas disponíveis, mas  
a verdade é que este  número tem vindo 
a aumentar. Neste momento temos oito 
ofertas de emprego disponíveis para o 
Concelho: duas vagas para trabalhadores 
não qualificados da indústria transforma-
dora; uma vaga para trabalhador não qua-
lificado da floresta; uma vaga para vende-
dor ambulante de produtos alimentares; 
uma vaga para eletricista de construções 
e similares; uma vaga para motorista de 
veículos pesados de mercadorias; uma 
vaga de soldador e uma vaga para técnico 
administrativo de contabilidade”, referiu. 
Além destas oportunidades de trabalho, 
Bruno de Sousa referiu que o Concelho 
tem muita dificuldade em encontrar “mo-
tosserristas, condutores de máquinas, 
carpinteiros, pedreiros, cozinheiras e 
armadores de ferro”.7

Ana Catarina de Oliveira

Em Alvaiázere

Gabinete de Inserção Profissional encerra no final do ano

AUTO MECÂNICA ALVAIAZERENSE

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

REPARAÇÕES  MECÂNICAS
Alinhamento de direcções - Calibragem de rodas

Estação de serviço Castrol 

ConCessionário dos traCtores SHIBAURA e HÚRLIMANN
JOAQUIM CARVALHO & MAIA, LdA.

  MATERIAIS  DE  CONSTRUÇÃO  NACIONAIS  E  ESTRANGEIROS

  Exposição e Vendas em PELMÁ
LoUÇas sanitárias - MosaiCos - aZULeJos - torneiras - Vidros - tintas - etC.

teL.  249  550 233  -  FaX 249 550 233 - tLM. 914 896 904  - 3250-330 PeLMá  -  aLVaiáZere
e-mail: jcarvalhomaia@sapo.pt - www.jcmaia.pt
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A
lvaiázere recebeu, no dia 3 
de novembro, a XVII Légua 
de Marcha Atlética / XIX 
Grande Prémio, uma orga-

nização conjunta entre o jornal “O 
Alvaiazerense” e o Grupo de Amigos 
Casais do Vento (GACV).

A edição deste ano contou com 
117 atletas inscritos, dos quais 105 
participaram efetivamente na prova. 
Registou-se um aumento no número de 
marchantes (73 atletas participaram em 
2017) e o número de equipas foi igual, 
21. Oriundas dos distritos de Aveiro, 
Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto, 
Santarém, Setúbal e Vila Real, este ano 
a prova contou com a participação es-
pecial de uma atleta (Diana Obemeyer) 
vinda da Alemanha, o que comprova 
a sua qualidade e bom nome, até fora 
das fronteiras portuguesas.

À semelhança do ano passado, na 
classificação por equipas, o Clube de 
Futebol de Oliveira do Douro (Porto) 
foi a grande vencedora com um total 
de 167 pontos, em segundo lugar 
ficou o Grupo Desportivo Popular de 
Chão Duro (Setúbal) com 91 pontos 
e em terceiro lugar classificou-se 
o Centro de Atletismo Galinheiras 
(Lisboa) com 61 pontos. A equipa do 
Grupo de Amigos Casais do Vento, a 
correr em casa, terminou em oitavo 
lugar com um total de 24 pontos.

O escalão de veteranos foi o que 
registou maior número de partici-
pantes, 31 atletas, seguindo-se o de 
infantis com 23 marchantes e o de 
benjamins com 15 atletas.

A prova arrancou pelas 15h00 
junto à Escola Dr. Manuel Ribeiro Fer-
reira e o percurso fez-se na envolvente 
daquela zona. Ana Zueva, do clube 
Nascidos para Correr AD foi a primeira 
classificada nos benjamins femininos 
com a marca de 5.37. Nos benjamins 
masculinos, Tiago Ribeiro do clube CF 
Oliveira do Douro venceu com o tempo 
de 5.51. A prova dos benjamins teve 
um percurso total de um quilómetro.

No escalão de infantis (que per-
correram dois quilómetros), Samanta 
Zueva do clube Nascidos para Correr 
AD marcou o tempo de 11.13, em 
feminino, e André Campos do CF Oli-
veira do Douro venceu com um tempo 
de 11.10, em masculino.

O escalão de iniciados também 
percorreu a distância de dois quilóme-
tros e do lado feminino a grande ven-
cedora foi Marta Freitas do CF Oliveira 
do Douro com um tempo de 10.33. 
Na secção masculina, venceu Gustavo 
Gomes do Clube de Atletismo Marinha 
Grande, com um tempo de 9.53.

O escalão de juvenis, juniores, se-
niores e veteranos percorreram todos 
uma distância de cinco quilómetros. 
Raquel Pimentel, do CF Oliveira do 
Douro, venceu no escalão de juvenis 
femininos com o tempo de 27.55 e 
não houve atletas masculinos a correr 
neste escalão. Joana Pontes, do Leiria 
Marcha Atlética venceu a categoria 
de juniores femininos com o tempo 
de 26.57 e Rúben Santos do Sporting 
Clube de Portugal (o único a correr 
no seu escalão) classificou-se em 
primeiro lugar com o tempo de 22.56.

Nos seniores femininos, Nádia 
Cancela, do GRECAS venceu com o 
tempo de 25.13 e nos seniores mas-
culinos, Vítor Cabral do CF Oliveira do 
Douro ficou em primeiro lugar com o 
tempo de 23.43.

O escalão de veteranos femininos 
dividiu-se em três categorias (F35, 
F40 e F50), tendo as atletas Elisabete 
Silva e Sandra Silva, ambas do Grupo 
Chão Duro ganho as categorias F35 
e F40, com tempos de 30.44 e 25.51, 
respetivamente. Na categoria F50, 
Maria Joaquina Peixoto, da Escola do 
Movimento levou a medalha de ouro, 
com um tempo de 31.04.

O escalão de veteranos masculi-
nos dividiu-se em M35, M40 e M50, 
sendo que não houve ninguém a cor-
rer nos M35. Em relação às restantes 
categorias, Manuel Silva do CF Oli-
veira do Douro venceu em M40 com 
o tempo de 24.08 e Gonçalo Rebelo 
do Grupo Desportivo de S. Domingos 

– Lx classificou-se em primeiro lugar 
com a marca de 32.25.

Por último, mas não menos impor-
tante, a prova de desporto especial 
contou com oito marchantes que 
percorreram um total de dois quiló-
metros. Ana Borgas e Inocêncio Sousa, 
ambos do APPACDM Santarém vence-
ram nas suas categorias com os tem-
pos de 15.50 e 11.53, respetivamente.

Depois de todo o esforço que a 
prova exigiu, atletas, treinadores, 
familiares, dirigentes, juízes, orga-
nizadores e restantes convidados 
dirigiram-se para a cantina da escola, 
onde foram entregues os prémios e 
partilharam um lanche convívio.

Carlos Simões, diretor do jornal 
“O Alvaiazerense” usou da palavra e 
agradeceu a todos os presentes a sua 
participação e colaboração naquela 
que é a única prova de marcha em 
estrada, no distrito de Leiria. António 
Gonçalves, presidente da direção do 
Grupo de Amigos Casais do Vento 
discursou de seguida, agradecendo 
também toda a colaboração na or-
ganização desta prova e todo o inte-
resse dos marchantes em participar.

A prova contou com a presença do 
vice-presidente da Câmara Municipal, 
Agostinho Gomes e do representante 
da escola, Henrique Lopes.7

Ana Catarina de Oliveira
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CF Oliveira do Douro venceu prova
RECEITAS

Instituições:
Câmara Municipal de Alvaiázere  .........................750,00 €
Casa do Concelho de Alvaiázere..........................100,00 €
Junta de Freguesia de Pelmá ...............................100,00 €
Junta de Freguesia de Alvaiázere .........................100,00 €
Junta de Freguesia de Pussos S. Pedro ...................50,00 €
Junta de Freguesia de Almoster .............................50,00 €
Junta de Freguesia de Maçãs de D. Maria...............50,00 €

Particulares e Empresas:
Acácio Alves Peralta ............................................500,00 €
José Ferreira Mendes, Lda .....................................20,00 €
Anónimo...............................................................10,00 €
Ofertas em Géneros  ...........................................200,00 €
Comparticipação do jornal ....................................52,12 €
                                   Total............... 1.982,12 €

DESPESAS 

Medalhas e Troféus .............................................947,30 €
Licença CMA .........................................................20,00 €
Seguro ..................................................................69,87 €
G.N.R. .................................................................247,40 €
Consumíveis e Outros Materiais ............................95,00 €
Lanche............................................................... 602,55 €
 (Confeção)  ..................... ............402,55 €
 (Ofertas em Géneros)  ....... ..........200,00 €

Total................ 1.982,12 €

XVII LÉGUA (XIX GRANDE PRÉMIO) DE 
MARCHA ATLÉTICA DE ALVAIÁZERE

O Jornal “O Alvaiazerense” agradece o apoio prestado pelas se-
guintes instituições, empresas e particulares que possibilitaram 
a concretização desta prova:

A organização agradece todo o apoio 
prestado, para além das entidades 
oficiais, pelas seguintes empresas: 
Supermercado Minipreço - Alvaiáze-
re; Comércio de Carnes Maçanense 
- Palheiros; Talhos Pinto - Alvaiázere;  
Talhos Zé Grande - Freixianda; Si-
cóbom - Cabaços; Loja dos Frangos 
- Alvaiázere; Pastelaria “Sorte em vir 
aqui” - Alvaiázere; Padaria Paulo Sá 
Oliveira - Vale de Aveleira; Escola Dr. 
Manuel Ribeiro Ferreira - Alvaiázere e 
Bombeiros Voluntários de Alvaiázere.
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“Se no nosso Concelho temos bons pavilhões que possibilitam 
a prática do Futsal, não entendo como se continua a apoiar e 
a financiar apenas o Futebol, Futebol, Futebol”.

O jornal “O Alvaiazerense” conversou com Alberto Coimbra, Quim, treinador da ACREDEM. 
Numa breve conversa, Quim falou do seu percurso pelo clube, dos feitos alcançados pelo 
mesmo, das dificuldades que tem sentido neste início de época e deixou um apelo aos 
alvaiazerenses. 

Desde 2000 que exerce fun-
ções na ACREDEM - inicialmente 
como jogador, numa altura em 
que “os jogadores eram todos 
ex jogadores de Futebol de 11 
e havia pouco conhecimento do 
que era o Futsal”, diz Quim -, e 
desde junho como treinador da 
equipa sénior.

O inicío desta época despor-
tiva não tem sido brilhante para 
a equipa da ACREDEM. Dos sete 
jogos oficiais disputados, apenas 
venceram dois. “Estamos com 

muitas dificuldades nos jogos, 
faltam jogadores (apenas temos 
dez) e apesar de os poucos que 
temos terem qualidade, apare-
cem lesões, castigos, compro-
missos…”, confessa o treinador.

Em 2002 acompanhou a 
primeira equipa de formação de 
juniores femininos durante quatro 
anos e, no ano seguinte, comple-
tou o curso de Treinador de Fut-
sal, nível I. No que respeita aos sé-
niores masculinos, nos anos que 
se seguiram, estes alcançaram 

feitos importantes para o clube: 
duas subidas à Divisão de Honra, 
uma manutenção na Divisão de 
Honra e uma final da Primeira 
Divisão Distrital. Em 2007 saiu do 
clube e “durante três anos andei 
a “desfrutar” de jogar Futsal”, diz. 
Voltou em 2010 e conta que 2012 
foi o iniciar de três épocas muito 
boas para o Futsal sénior da ACRE-
DEM que “culminou com a final 
da Taça Distrital de Futsal. Não 
vencemos, mas ninguém vai es-
quecer o ambiente vivido nesses 

pavilhões, nos jogos da meia-final 
e da final”, afirma. Este ano, com a 
saída de vários jogadores, houve 
“a possibilidade de o Futsal acabar 
em Maçãs e arrisco-me a dizer 
que este é o pior momento para o 
Futsal federado desta associação, 
com dificuldades em construir 
uma equipa sénior. Talvez seja 
hora de se pensar seriamente o 
que fazer do Futsal da ACREDEM”, 
acrescentou.

O treinador lança um apelo a 
todos os alvaiazerenses, especial-

mente aos maçanenses: “Olhem 
para o Futsal como o desporto 
fantástico que é, que cada vez 
move mais multidões, que cada 
vez tem maior cobertura mediá-
tica, que é a modalidade de pavi-
lhão mais praticada em Portugal 
e da qual temos uma seleção que 
é Campeã da Europa!”.7

Ana Catarina de Oliveira
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Alvaiázere recordou, no fim 
de semana de 10 e 11 de 
novembro, os homens al-

vaiazerenses mobilizados para a 
Primeira Grande Guerra Mundial. 

No sábado, dia 11, a apresen-
tação do livro “Combatentes de 
Alvaiázere na Grande Guerra”, na 
Biblioteca Municipal de Alvaiázere, 
deu início a um conjunto de ativi-
dades que pretenderam “recordar 
a guerra, mas principalmente os 
homens que lutaram e levaram 
Alvaiázere no pensamento e no 
coração”, disse Célia Marques, sa-
lientando que se homenageia “um 
passado sombrio que não gostáva-
mos que tivesse acontecido”. 

Agostinho Gomes, acrescen-
tou que “para eles (combatentes) 
vai o nosso muito obrigado por 
tudo o que fizeram e isto é uma 
justíssima homenagem”. Além do 
lançamento deste livro, o Municí-
pio pretende erigir, ainda este ano, 
um monumento de tributo aos 151 
homens que participaram nesta 
guerra e durante a qual 11 deles 
perderam a vida.

Entre 1914 e 1918, Portugal 
recrutou milhares de homens para 
a vida militar, dos quais 56.400 
integraram o Corpo Expedicionário 
Português (CEP). A maioria dos al-
vaiazerenses pertenceu ao Batalhão 
de Infantaria Nº 15, que integrou o 
CEP, e muitos deles combateram na 
famosa batalha de La Lys. 

O autor deste livro é Manuel Au-
gusto Dias. Nasceu em Ansião, mas 
reside em Ermesinde. É licenciado 
em História e docente de ensino 
desde 1980. É ainda diretor de “A 
voz de Ermesinde” e já publicou 
mais de duas dezenas de livros. A 
apresentação do livro foi feita por 
Mário Rui Simões, presidente da As-
sociação de Defesa do Património 
de Alvaiázere, Al-Baiäz, que referiu 
que “ainda há muita investigação 
por fazer”, lançando um repto para 
uma segunda edição do livro e 
para uma possível “exposição com 
pertences dos combatentes”, tendo 
para isso de se conseguir identificar 
as suas famílias. 

A obra divide-se em quatro 
capítulos, sendo o primeiro de 
enquadramento das motivações 

da participação de Portugal na 
Primeira Grande Guerra; o segundo 
fala sobre a participação portugue-
sa na frente ocidental; o terceiro 
trata do Corpo Expedicionário 
Português e o capítulo final fala 
sobre os combatentes das várias 
freguesias do concelho de Alvaiá-
zere. O livro pode ser adquirido 
no Museu Municipal e traz um 
pequeno segredo na última pági-
na que vem em branco. A razão é 
simples: dá-se a oportunidade de 
cada pessoa poder personalizar o 
seu exemplar, colocando uma foto 
do seu familiar combatente, assim 
poderemos “honrar o passado e 
cuidar do futuro”.

As cerimónias de homenagem 
a estes heróis continuaram no 
domingo, dia 11, em Maçãs de D. 
Maria com a inauguração de um 
monumento, ao lado da junta de 
freguesia, com o nome dos com-
batentes maçanenses na Primeira 
Grande Guerra. Eduardo Laranjeira 
Craveiro, presidente da Junta de 
Freguesia de Maçãs de D. Maria, 
começou por dizer que a “terra 

que não honra os seus heróis não 
é reconhecida e nós queremos 
honrar esses heróis”. Perante um 
auditório completamente cheio, 
Manuel Agostinho Dias proferiu 
uma pequena palestra sobre os 
maçanenses na guerra, realçando 
que Maçãs de D. Maria foi a “fre-
guesia que mais gente mobilizou 
para a guerra, um total de 39 
pessoas das quais três faleceram”. 
Manuel Augusto Dias rematou, 
dizendo que estava “satisfeito por 
voltar a Maçãs precisamente no 
dia em que se celebram 100 anos 
sobre o fim da guerra”.7

Ana Catarina de Oliveira

Município de Alvaiázere

Homenageou combatentes do 
Concelho na 1º Guerra Mundial

Município de Alvaiázere
Aprovou orçamento 
para 2019 no valor de 
9,6 milhões de euros

A Câmara Municipal de Alvaiázere aprovou o orça-
mento e documentos previsionais para o ano de 2019, 
com os votos favoráveis da maioria social-democrata. 
Os vereadores do Partido Socialista votaram contra.

O valor que ascende a 9,6 milhões de euros, “traduz 
de forma clara as prioridades da ação política que tem 
sido desenvolvida pelo executivo municipal, que tem 
como principais pilares o desenvolvimento económico, 
a melhoria das condições de vida para os alvaiazerenses 
e o rigor da gestão da coisa pública”, referiu a autarquia.

A autarca garantiu que o “dinheiro dos contri-
buintes será investido para melhorar as condições de 
vida da população e para desenvolver o Concelho”, 
nomeadamente através da “continuidade e início de 
alguns projetos de extrema importância para Alvaiá-
zere, como a conclusão da Plataforma Empresarial ou 
o início das obras da Zona Industrial de Tróia”. Simul-
taneamente, estão previstas obras de requalificação 
do espaço público, em várias localidades do Concelho.

Além destas medidas, Célia Marques baixou a 
taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis para o valor 
mínio legal. A presidente do Município referiu ainda 
que a “execução deste orçamento primará pelo rigor 
da gestão dos recursos disponíveis”. 

O orçamento será agora submetido à apreciação 
da Assembleia Municipal.7

Promove concurso 
“Presépios de Natal”

Para manter viva a tradição, o Município de Alvaiá-
zere convida toda a comunidade a montar presépios. 
A Câmara Municipal vai ainda premiar aqueles que 
estejam patentes ao público em “locais de culto, 
espaços públicos ou abertos à população em geral 
ou recintos comerciais”. Quem se quiser inscrever 
poderá faze-lo até dia 3 de dezembro, na Biblioteca 
Municipal. 

“O Natal assume-se, na sociedade cristã, como um 
período marcado por diversas tradições que assinalam 
o nascimento do Menino Jesus e que se manifestam 
de forma plástica e teatral”, destacando-se a “tradição 
de montar presépios, através dos quais se recriam 
quadros do nascimento do Menino”, pode ler-se numa 
nota disponibilizada pela autarquia.

A partir do dia 10 de dezembro, os serviços munici-
pais irão visitar os presépios a concurso, premiando a 
criatividade e atribuindo um prémio de participação no 
valor de 15 euros para os presépios tradicionais, 30 
euros para os tradicionais animados (com um mínimo 
de três figuras animadas e reconhecidas como parte 
integrante do presépio tradicional) e 75 euros para as 
recriações ao vivo do nascimento do Menino Jesus.  

Relativamente aos presépios ao vivo, o Município 
pede que, no ato da inscrição, seja indicada a data 
e lugar onde o mesmo será realizado. O Município 
destaca ainda que a teatralização não deve exceder os 
20 minutos.  Cada entidade pode inscrever-se apenas 
com uma recriação ao vivo, com exceção de grupos 
constituídos por força dos ciclos de ensino.7

Rua Conselheiro Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

E-Mail: estudio02@sapo.ptGerência: Pedro Dias
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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 ao utente do Serviço de Apoio Domiciliário e Centro 
de Dia da ASCRA: Albino Nunes Gomes que completou no dia 17 de novembro, 
86 primaveras. Para ele, muitos parabéns e muitas felicidades.7

Nascimento

Belmira Mendes dos Santos, natu-
ral e residente no lugar de Pardinheira, 
freguesia de Maçãs de D. Maria, feste-
jou no passado dia 7 de novembro, a 
bonita idade de 86 anos de vida.

Para comemorar mais um aniver-
sário alguns familiares e amigos jun-
taram-se num almoço convívio onde 
puderam celebrar esta data tão especial 
para todos.

Os seus familiares desejam-lhe mui-
tos parabéns e que este dia se repita 
com muita saúde, amor e alegria.7

Aniversários

Nasceu no passado dia 4 de novem-
bro, às 14h10m, com 2,890kg e 45cm, 
na maternidade Daniel de Matos, em 
Coimbra a menina Matilde Rosa Mar-
tins, filha de Ana Cristina Mateus Rosa 
e Rafael de Oliveira Martins, residentes 
em Pombal. 

A pequena Matilde é neta de Luisa 
Maria Mateus Matos Rosa e Jaime da 
Conceição Rosa, avós maternos, resi-
dentes em Carvalhal de Pussos, e de 
Maria Celeste de Jesus Oliveira Martins 
e Manuel Henriques Martins (in memo-
riam), avós paternos.

Pais, avós, familiares e amigos dese-
jam-lhe as maiores felicidades.7

Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere
Mês de novembro cheio de atividades 

O 
mês começou com o 
tradicional “Pão por 
Deus”. Os utentes 

puseram a mão na massa e 
confecionaram os bolinhos, 
com receitas de antigamen-
te. Porque reina a alegria e 
a vontade de partilhar bo-
linhos para todos, sem se-
rem precisas as tradicionais 
desculpas imaginativas 
de quem nada queria dar: 
“Olha foram-me os ratos 
ao pote e não me deixaram 
farelo nem farelote”.

Para celebrar o dia Mun-
dial dos Pobres, respon-
dendo ao apelo do Papa 
Francisco e aceitando o de-
safio lançado pelo bispo D. 
Virgílio Antunes, os utentes 
e colaboradores da Santa 
Casa da Misericórdia de 
Alvaiázere (SCMA) tiveram 
um momento de oração pe-
los pobres. Este tempo foi 
presidido pelo Pe. André Se-
queira que os ajudou a viver 
melhor, em comunhão com 
todas as instituições que 
responderam positivamente 
ao convite da Diocese de 
Coimbra. As leituras e os 
cânticos foram da respon-
sabilidade dos funcionários 
e utentes da SCMA.

O mês continuou com a 
comemoração do dia de S. 
Martinho. A 12 de novem-
bro os utentes do Hospital 

Santa Cecília e da Unidade 
de Cuidados Continuados 
festejaram com baile e lan-
che convívio, onde não fal-
tou animação e castanhas 
assadas. No dia seguinte, 
o lar Francisco Caetano da 
Silva acolheu o magusto 
para os utentes de ERPI, 
Centro de Dia e serviço de 
apoio domiciliário. Após 
o almoço convívio, houve 
tempo para uma anima-
ção musical ao som do 
acordeão da colaboradora 
Idalina Santos. Os festejos 
prolongaram-se pela tarde 
fora, regados a água-pé e 
acompanhados de casta-
nhas assadas.

Para terminar da melhor 
maneira, o dia Mundial da 
Diabetes foi assinalado na 
SCMA com uma ação de 
rastreio de diabetes junto 
da comunidade, seguida de 
avaliação e aconselhamento 
nutricional. Nesta atividade 

participaram mais de uma 
centena de pessoas que 
aproveitaram a oportunida-
de para avaliar a sua saúde, 
de forma completamente 
gratuita. Simultaneamente, 
decorreu o Nutrition Day, 
um estudo mundial realiza-
do em mais de 60 países, 
no qual a SCMA participou 
pelo terceiro ano consecu-
tivo. Este estudo consiste 
numa auditoria aos cuida-
dos nutricionais prestados 
aos utentes da Santa Casa, 
que serão posteriormente 
comparados com os dados 
recolhidos no resto do 
mundo. 

A concretização de am-
bas as ações contou com 
a presença e colaboração 
de alunos da licenciatura 
em Dietética e Nutrição da 
Escola Superior de Tecnolo-
gia da Saúde de Coimbra e 
com o apoio do Município 
de Alvaiázere.7

D
epois do normal 
período de férias de 
verão, a Alva Canto 

– Associação de Cultura 
retomou a atividade das 
suas três valências.

A oficina de teatro “O 
Tal” encontra-se a preparar 
uma nova encenação, tra-
balhando afincadamente, 
todas as semanas, para 
esse fim.

O Coro Infantil de Al-
vaiázere, que viu reforçada 
a sua formação com entra-
das de mais coralistas, tem 
trabalhado novas peças e, 
desta forma, alargado o 
seu repertório.

O Coral Alva Canto 
contabiliza, desde setem-
bro, cinco atuações, tendo 
participado em concertos 

decorridos em Alvaiázere, 
Vieira de Leiria, Soure, 
Leiria e Caldas da Rainha, 
a que acrescem dois en-
saios abertos ocorridos 
em Cabaços e em Maçãs 
de D. Maria.

Para a época de natal 
está já confirmada a pre-
sença do Coral Alva Canto 
em encontros de coros a 

realizar no próximo dia 
9 de dezembro na Graça 
(Pedrogão Grande), no dia 
14 de dezembro em Alvaiá-
zere e em Coimbra, no dia 
16 de dezembro em Canta-
nhede, sendo que no dia 22 
vai participar no Concerto 
de Natal da Sociedade Fi-
larmónica Alvaiazerense de 
Santa Cecília.7

Alva Canto
Grupo Coral em grande atividade

Idalina Gomes Pereira Nunes, 
natural e residente no lugar de Quinta 
dos Ciprestes, freguesia de Almoster, 
celebrou no passado dia 4 de novem-
bro, o seu 60º aniversário.

Para comemorar mais um aniver-
sário familiares e amigos juntaram-se 
num almoço convívio onde puderam 
confraternizar e comemorar esta data 
tão especial.

Para a aniversariante muitos pa-
rabéns e que esta data se repita por 
muitos e bons anos com muita saúde 
e alegria.7

Armerinda Gonçalves Pinheiro, 
comemorou no dia 14 de novembro a 
bonita idade de 90 anos.

De naturalidade brasileira, mas de 
vivência em Santa Cruz - Almoster, em 
Alvaiázere e Maçãs de Caminho, tam-
bém com experiência pelas terras das 
“tias” junto à capital portuguesa, viúva 
de Manuel Simões Cardo, mostra-se em 
muito boa forma.

Neste aniversário, com a bênção das 
filhas Teodora e Teresa, juntou família e 
alguns amigos em convívio, e todos lhe 
desejaram os parabéns e muitos mais 
anos de vida e saúde.

Dos familiares e amigos, Parabéns!7

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

Advogada
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Uma Justa Homenagem
Mário Bruno Gomes

Apontamentos
José Baptista

DESASSOSSEGO

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)

O 
mês de novembro, muito graças 
ao dia de S. Martinho, é propício 
ao encontro de familiares e de 

amigos, provando vinho novo, num 
magusto ou na combinação dos ambos.

Numa roda de amigos, por acaso 
num magusto tradicional, costume que 
infelizmente vai desaparecendo, um 
deles saiu-se com esta adivinha: “Qual 
é a coisa, qual é ela, que é macho e dá 
fêmeas?”

Após algumas tentativas frustradas e 
ante a curiosidade, a resposta do desa-
fiante não tardou: “O castanheiro!”, disse, 
explicando o prodígio.

Dado o mote à conversa, um dos pre-
sentes contou que resolvera fazer cerca 
de dois hectares de souto. Sendo já um 
jovem avô, todos questionámos a sua 
pretensão mas a força dos seus argumen-
tos desarmou-nos, pois as castanhas que 
comíamos provinham de castanheiros 
plantados pelo seu avô! 

A conversa desenrolou-se, natural-
mente, em torno da fileira da casta-
nhicultura, nomeadamente os aspetos 
económico-financeiros das modernas 
plantações e das instalações de trans-
formação das castanhas para o mercado. 

Falou-se dos constrangimentos: 
doenças, pragas e das propostas, no-
meadamente dos híbridos e clones re-
sistentes ao cancro e à doença da tinta. 

Ficámos a saber que, apesar da resistên-
cia às doenças e da sua precocidade, os 
castanheiros híbridos não acompanham 
as qualidades organoléticas da castanha 
portuguesa, nomeadamente das varie-
dades longal, judia, martainha, côta 
e de muitas outras. Ela é reconhecida 
internacionalmente como de excelente 
qualidade, sendo geradora de ótimos 
produtos transformados, para uma am-
pla gama de consumidores, nacionais e 
internacionais, não só nas datas festivas 
mas também ao longo do ano.

Poderemos relançar os soutos portu-
gueses? Certamente que sim, pois como 
os antigos diziam: “Mais vale castanheiro, 
que saco de dinheiro.”

Ainda relativamente aos castanheiros, 
é de pasmar (pasmar mesmo!) ver alguns 
tão bonitos no território alvaiazerense. 
É reconfortante ver monumentos vivos 
talvez do tempo dos descobrimentos! 
Por outro lado é com tristeza que vemos 
alguns quase abandonados. Se fosse uma 
casa brasonada, uma capela, qualquer 
coisa antiga feita pelo homem, não lhe 
deitaríamos a mão?

Como curiosidade é de referir que 
nos Tombos da Ordem de Cristo (“cen-
sos”) de 1508, estavam identificados 
pouco mais de meia dúzia de castanhei-
ros na área da comenda de Pussos. Será 
que algum sobrevive?7

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 &

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

N
o passado dia 18 a direção do 
Grupo Desportivo de Alvaiázere 
(GDA) aceitou o repto lançado por 

Fernando Simões (ex vice presidente e 
presidente) e realizou um dia dedicado 
ao passado, assente no presente de 
modo a projetar o futuro, não só do 
GDA, mas também de Alvaiázere (por-
que falar do GDA é obrigatoriamente 
falar de Alvaiázere).

Nesse dia juntaram-se algumas deze-
nas de amigos, jogadores e dirigentes, 
contaram-se histórias do passado e ima-
gine-se, tentou-se jogar à bola. Foi um 
dia bem passado entre amigos do GDA.

Mas o momento alto da festa foi a 
justa homenagem ao 1º presidente do 
GDA, de seu nome José Maria Aparício.

José Maria Aparício estabeleceu-se 
em Alvaiázere em 1978, ocupando o 
cargo de veterinário municipal. Natural 
de Alvega, concelho de Abrantes, cedo 
tornou Alvaiázere na sua terra amada. 

Um associativista puro, que dá de si 
sem pedir nada em troca. E assim, em 
1979 torna-se no primeiro presidente do 
GDA, cargo que ocupa até 1997. Nestes 
anos o GDA é a principal referência de 
Alvaiázere no Distrito e na Zona Centro 
do País, dado que com duas passagens 
pela 3ª Divisão Nacional de Futebol, 
desloca-se a terras como Castelo Branco, 
Santarém, Alcains, Fundão, Ponte de 
Sôr, Portalegre, Cartaxo, entre outras 
localidades, onde possivelmente nunca 
tinham ouvido falar de Alvaiázere e é 
por este e outros motivos que o GDA 

se torna no principal “Embaixador” de 
Alvaiázere.

Foi sob a sua presidência que se 
iniciaram as famosas camadas jovens 
que tantos títulos garantiram ao GDA 
a nível Distrital e que ocuparam cente-
nas de jovens que na altura nada mais 
tinham para fazer em Alvaiázere senão 
jogar à bola.

Foi o seu caráter e determinação que 
impulsionaram o desporto em Alvaiá-
zere. Foi a sua dedicação que tornou 
possíveis 39 anos de história do GDA.

É uma figura singular da sociedade 
Alvaiazerense. Por isso foi emocionante 
ver uma sala cheia de amigos aplaudir 
aquele que, para mim, merecia uma 
homenagem de âmbito municipal, de 
modo a perpetuar na sua memória e na 
da sua família esse momento. Era justo, 
aliás era mais que justo. Fica a ideia.

Uma palavra para o presidente da 
direção do GDA e para Fernando Simões. 
Para o Carlos Trindade uma palavra de 
gratidão e reconhecimento por tudo o 
que tem feito (e tem sido muito) em prol 
do GDA. Não tendo ligações desportivas 
ao GDA pegou no leme do clube e tem 
feito um trabalho notável a todos os ní-
veis, parabéns! Ao Fernando Simões por 
nunca deixar de “amar” o seu GDA, Pelo 
que fez no passado e continua agora a 
fazer pelo “seu” GDA é merecedor deste 
destaque e louvor.

Para terminar desejo a todos os leito-
res um Santo Natal junto daqueles que 
mais amam.7

AS ÁRVORES MORREM DE PÉ

E NÃO SÓ...

Aqui mesmo ao meu lado... bastou o toque da retroescavadora, e num ápice 
tombou para o lado direito da via...

Estava quase a cair... mas de verdade acudiram-lhe a tempo para que uma 
desgraça maior não viesse a acontecer…

Fica o registo… É preciso continuar atento, prevenir, conjugar os esforços...
Constato, com alguma amargura, que, por vezes a união de esforços entre 

os cidadãos Alvaiazerenses não é fácil, porque, muitas vezes, os estigmas, os 
rótulos, a visão partidária o vêm impedindo….

Deveríamos todos, conseguir libertar-mo-nos desses estigmas do passado, 
para em conjunto podermos construir uma Alvaiázere melhor.

E isto, na economia, no desporto, no domínio social, nas autarquias, nas 
associações, ou seja, na política em geral…

Julgo, que todos fomos vítimas de uma propensão sócio-politica, que nos 
atou, que nos aperreou, e que no tempo, sem visões partidárias, não nos deixou 
mudar, experimentar e apoiar sempre causas mais justas e com custos e gan-
hos das mesmas, podermos viver e criar um meio maior, mais desenvolvido,...

E para isso, para que não nos aconteça como a árvore, - ao cair inespera-
damente de pé - é preciso que nos unamos todos - no sentido de criar uma 
ALVAIÁZERE MAIOR e MELHOR, para que esta não caia de pé...

       Tenho dito.7
J.S.

ANABELA
Cabeleireira

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

    3250 - 103 Alvaiázere
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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

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: 383/18.6T8FVN          Interdição/Inabilitação          Referência: 89476159

Data: 02-11-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Maria Irene Mendes dos Santos

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

Inabilitação em que é requerido Maria Irene Mendes dos Santos, 

Solteira, filho(a) de Manuel Henriques dos Santos e de Palmira da 

Conceição Mendes, nascido em 01-09-1978, natural de Campelo [Fi-

gueiró dos Vinhos], portadora do BI - 12120747, com domicílio em 

Campelo, Figueiró dos Vinhos, 3260-204 Figueiró dos Vinhos, 

para efeito de ser decretada a sua interdição por Anomalia Psíquica.

O Juiz de Direito,

Dr(a). João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Alexandre Fernandes

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 437 de 30/11/2018

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: 390/18.9T8FVN          Interdição/Inabilitação          Referência: 89513389

Data: 07-11-2018

Requerente: Ministério Público

Requerido: Manuel Caetano

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

ção/Inabilitação em que é requerido Manuel Caetano, estado civil: 

Solteiro, nascido em 16-10-1964, natural de: Pedrógão Grande,       

BI - 8065834, com residência em Rua Vale Pequeno, 317, Troviscais 

Fundeiros, 3270-155 Pedrógão Grande, para efeito de ser decretada 

a sua interdição por anomalia psíquica.

O Juiz de Direito,

Dr. João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Maria Manuela I. S. T. Pereira

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 437 de 30/11/2018

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

JOAQUIM RIBEIRO (91 anos)
N. 19/08/1927 - F. 18/11/2018

NATURAL: QUEBRADA DO MEIO - CHÃOS

RESIDENTE: AVECASTA - AREIAS
FERREIRA DO ZÊZERE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de 

JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL, celebrada neste Cartório Notarial, no dia 

vinte e dois de novembro de dois mil e dezoito, exarada, de folhas 

oitenta e um a folhas oitenta e dois verso, do livro de notas para 

escrituras diversas número setenta e nove-D, compareceu Maria 

Fernanda Maia Rocha, divorciada, natural da freguesia de Pussos, 

concelho de Alvaiázere, residente na Estrada Caminho de Santiago 

250, Portela do Mato, Pussos, Alvaiázere, declara:

Que, é dona e legítima possuidora com exclusão de outrem 

do seguinte prédio situado na freguesia de Pussos São Pedro, 

concelho de Alvaiázere:

Prédio Rústico, sito em Lameirão, composto de terreno de 

cultura com oliveiras, com a área de dois mil quatrocentos e oitenta 

e sete metros quadrados, a confrontar do norte com estrada; sul 

e nascente com Augusto Gomes Barbosa, e do poente com José 

Miguel Barbosa, inscrito na respectiva matriz, em nome da possui-

dora Maria Fernanda Maia Rocha, sob o artigo 2578, da freguesia 

de Pussos São Pedro, concelho de Alvaiázere, que proveio do artigo 

1283 da extinta freguesia de Pussos, com o valor patrimonial e 

atribuído de mil cento e dezasseis euros e oitenta cêntimos;

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

divorciada, por compra meramente verbal a Ricardo Silva e mulher 

Virgínia Marques da Silva, residentes que foram no lugar de Portela 

do Mato, freguesia Pussos, concelho de Alvaiázere, no ano de mil 

novecentos e noventa e seis; pelo que não ficou a dispor de título 

formal que lhe permita fazer o respectivo registo na Conservatória 

do Registo Predial de Alvaiázere, mas desde logo entrou na posse 

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

detém 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 susceptível, 

nomeadamente, plantando e cortando árvores, colhendo os frutos, 

limpando e roçando o referido terreno, avivando as estremas e 

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 men-

cionado prédio por usucapião, que aqui expressamente invoca, 

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, 22 de novembro 2018.

A Ajudante em funções notariais,

Assunção Maria da Silva Dias 

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 437 de 30/11/2018

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE
A CArGo dA AdJUNTA EM SUBSTITUIÇÃo LEGAL 

MArIA MANUEL BoTELHo MArTINS dA SILVA EM FUNÇõES NoTArIAIS

Recordando

Querido Américo e querido irmão José “Pinto”, 
não esqueço o dia em que nasceram.

Com muita saudade.
Sua irmã e tia,

Linda

SANDOEIRA
pUSSOS S. pEDRO

AMÉRICO JOSÉ DUARTE 
ANTUNES VAz “pINTO”

N. 27/11/1964

JOSÉ “pINTO”
N. 27/11/1938

Homenagem
José Carlos Farinha Rodrigues

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

JOSÉ CARLOS FARINHA 
RODRIGUES (56 anos)

N. 14/05/1962 - F. 12/11/2018
BANHOSA

pELMÁ - ALVAIÁzERE

 A partida de alguém que conhecemos é sempre 
dolorosa, mas quando se trata de um amigo, de alguém 
que, ao longo da sua existência na Terra, sempre se 
preocupou com o seu semelhante, sempre deu o seu 
melhor no sentido de auxiliar e apoiar quantos lhe 
eram próximos, a despedida é ainda mais difícil, mais 
sentida.

O Zé Carlos Rodrigues deixou-nos no dia 12 de No-
vembro. Partiu cedo demais e de forma inesperada. Fica 
a gratidão por todo o bem que fez. O seu exemplo de 
vida ficará para sempre na memória dos seus amigos.

Que a sua Alma descanse em Paz.
  Um grupo de amigos

LIGA PORTUGUESA 
CONTRA O CANCRO
PEDITÓRIO/2018
Concelho de Alvaiázere

A todos quantos colaboraram o nosso agradecimento, em 
especial, responsáveis dos grupos de peditório e alunos 
do Clube de História da Escola Dr. Manuel R. Ferreira, 
assim como à Agência Crédito Agrícola (CA) de Cabaços 
pela colaboração no apuramento dos valores angariados.

Pelo Grupo Voluntariado Comunitário de Alvaiázere,
Maria Teodora Freire Gonçalves Cardo

ALVAIÁZErE
 ALVAIÁZERE ........................................867,92 €
 MAÇÃS DE CAMINHO  ........................231,09 €
 Sub-total......1.099,01 €
ALMoSTEr ................................................... 607,15 €
MAÇÃS dE d. MArIA .................................... 669,51 €
PELMÁ  ............................................................233,80 €
PUSSoS S. PEdro
 PUSSOS  ..............................................401,68 €
 S. PEDRO  ............................................164,92 €
 Sub-total......566,60 €

Total...................... 3.176,07€ 

Peditório de rua:
Realizou-se nos dias de 31 de outubro e 1, 2, 3 e 4 
de novembro, o peditório a favor da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro, tendo sido obtidos por freguesia os 
seguintes valores:
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Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
PAulO JORGE DOs sANTOs 

Godinho da Costa (54 anos)
N. 28/12/1963
F. 25/10/2018

anGola - avelar
MAçãs DE D. MARIA

uM ANO DE sAuDADE

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

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.       

AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
FRANCElINA DA 

ConCeiÇÃo (88 anos)
N. 21/03/1930
F. 07/11/2018

relvas
PussOs s. PEDRO

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

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MARIA ADElAIDE 

antUnes (93 anos)
N. 14/09/1925
F. 30/10/2018

AlQuEIDãO
MAçãs DE D. MARIA

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
HENRIQuE ROsA MARIA

(81 anos)
N. 30/09/1937
F. 08/11/2018

bARQuEIRO
MAçãs DE D. MARIA

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MARIA JACINTA

(95 anos)
N. 13/01/1923
F. 31/10/2018

AMARElA
MAçãs DE CAMINHO

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

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
ANTÓNIO MENDEs 

Freire (94 anos)
N. 24/02/1924
F. 11/11/2018

CAsAIs
MAçãs DE CAMINHO

Querida esposa, mãe e avó,

Faz um ano que nos deixaste, nós continuamos a viver 
conforme o teu desejo, no entanto a saudade é muita e o 
amor permanece para sempre.

Acreditamos que estás junto de Deus Pai de quem 
imploramos a sua misericórdia e dando-lhe graças pelo 
dom da vida, suplicando-lhe o teu eterno descanso.

uM ANO DE sAuDADE
Maria otÍlia neves 

raMos da silva BrÁs 
(63 anos)

N. 08/01/1954 - F. 01/11/2017
NATuRAl: MAçãs DE CAMINHO

residente: Pintado - toMar

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

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

agradecer, reconhecidamente, a todos quantos acompa-

nharam este seu ente  querido à ultima morada, ou que 

de qualquer outra forma  lhe  manifestaram  o  seu  pesar  

nesta  hora de dor. 

Que a sua alma descanse em paz. 

AGRADECIMENTO

NATuRAl: POusAFlOREs
REsIDENTE: EIRA DA PEDRA 

CARREGAl - MAçãs DE CAMINHO

 MANuEl FuRTADO 
 GAsPAR (85 anos)
 N. 06/12/1932 - F. 21/11/2018

Se me amas não chores!

Se conhecesses o mistério imenso do Céu onde 
agora vivo, este horizonte sem fim, esta luz que tudo 
reveste e penetra, não chorarias, se me amas!

Estou já absorvido no encanto de Deus, na sua 
infindável beleza.

Permanece em mim o teu amor uma enorme ternura 
que nem tu consegues imaginar. Vivo numa alegria pu-
ríssima. Nas angústias do tempo pensa nesta casa onde 
um dia estaremos reunidos para além da morte, ma-
tando a sede na fonte inesgotável da alegria e do amor 
infinito. Não chores, se verdadeiramente me amas.

Sto. Agostinho

“Que Deus o guarde no Céu
como nós o guardamos no Coração”

____________________________________________________

Seus familiares, 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 mo-
rada, 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.
AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
JOAQuIM RODRIGuEs

(89 anos)
N. 09/11/1929
F. 14/11/2018

MATA DE CIMA
alvaiÁZere

uM ANO DE sAuDADE

Sua esposa, netos e restante família, 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 e em especial à administração e ao pessoal auxiliar 
da Casa de Repouso Solar D. Maria pela forma exemplar e 
carinhosa como trataram este seu ente querido.                               

.                                          AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
JOAQuIM GOMEs FREIRE

(95 anos)
N. 21/05/1923
F. 29/10/2018

venda do Preto
PelMÁ
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Fisioterapia em Geriatria

Ana Costa

fisiosaúde

informativo

Fimose na criança e no adulto

Mário Lourenço

saúde

N
as últimas décadas tem-se ve-
rificado um ritmo acelerado no 
crescimento da população idosa. 

Ser idoso é um indicador de envelheci-
mento e de dependência. A idade e o 
dito processo natural de envelhecimen-
to acarretam consequências funcionais 
e cognitivas no indivíduo. Biologica-
mente, todos os sistemas orgânicos 
sofrem alterações consideráveis nas 
respetivas funções. Na terceira idade, a 
maioria dos diagnósticos encontrados 
são: acidente vascular cerebral, doença 
de Parkinson, Alzheimer, neoplasia, 
pneumonia, enfisema, bronquite cróni-
ca, incontinência urinária, osteoporose, 
artrose e síndrome de imobilização. 
Deste modo, a intervenção da fisio-
terapia é fundamental para promover 
uma melhor qualidade de vida, dentro 
das limitações existentes (com ou sem 
patologia associada). É importante tra-
balhar no sentido de o idoso conseguir 
realizar o máximo das suas atividades 
de vida diária sem a ajuda de terceiros, 
e com boa tolerância ao esforço. O fisio-
terapeuta pode colaborar diretamente 
com o idoso em contexto domiciliar, em 
hospitais, clínicas, unidades de cuida-
dos continuados integrados, cuidados 
paliativos, lares e centros de dia. 

A fisioterapia visa estimular o uten-
te, através da realização de técnicas 
manuais e exercícios físicos específicos. 
Em simultâneo, os equipamentos de ele-
troterapia e materiais de termoterapia 
são bastante utilizados, principalmente 
em casos de dor. 

Objetivamente pretende-se a promo-
ção da mobilidade geral, pelo aumento/
manutenção da força muscular; da fle-
xibilidade; da amplitude articular; do 
equilíbrio e da coordenação motora. 
Paralelamente, foca-se no treino de mar-
cha para que a deambulação seja segura 
e eficaz. Atua também na prevenção, 
de modo a prevenir o risco de quedas, 
complicações respiratórias e cardiovas-
culares. Além das sessões individuais, 
em idosos ativos e com características 
semelhantes, a fisioterapia em grupo 
- classes - é uma hipótese. Estas, adi-
cionalmente à terapia motora, tornam 
a intervenção mais lúdica e promovem 
a interação social. Podem utilizar-se 
diversos materiais como bolas, halteres, 
pesos, bandas elásticas, entre outros. 

De referir que a existência de altera-
ções cognitivas (por exemplo delirium e 
tipos de demências) e a polimedicação 
condicionam e comprometem o proces-
so de reabilitação.7

F
imose é o termo médico corres-
pondente à dificuldade, ou mesmo 
incapacidade, de expor a glande do 

pénis, pelo facto do prepúcio (“pele que 
cobre a glande”) ter um anel apertado 
que não permite a sua retração. 

Importa diferenciar a fimose da 
criança e do adulto. Ao nascimento, 90% 
dos recém-nascidos apresentam fimose 
(chamada fimose fisiológica), o que gera 
grande preocupação aos pais. Essa fimo-
se fisiológica, tal como o nome indica, 
é normal e tem um efeito protetor do 
pénis. Aos 3 anos, 90% das crianças con-
segue expor a glande, sendo que aos 17 
anos apenas 1% dos homens têm fimose.

Então, quando deve uma criança 
recorrer ao médico por fimose? Até 
aos 4 anos a criança não necessita de 
tratamentos. No entanto, o pénis deve 
ser observado pelos pais nos momentos 
de higiene e a criança deve ser ensinada 
desde sempre a retrair o prepúcio para 
lavar a glande. Estes gestos ajudam a 
“descolar” o prepúcio da glande e po-

dem evitar necessidade de tratamentos 
mais agressivos. Após os 4 anos, para 
além dos referidos gestos de higiene, 
pode estar indicada a aplicação de po-
madas com corticoides. A cirurgia fica 
reservada para casos mais agressivos 
(fimoses extensas que impedem a pró-
pria micção) e deve ser realizada antes 
da adolescência.

No adulto, a fimose resulta principal-
mente de processos inflamatórios cróni-
cos, infeções e higiene pobre, ocorrendo 
sobretudo em doentes diabéticos. Nestes 
casos, o tratamento é quase sempre 
cirúrgico (circuncisão), que consiste na 
remoção do prepúcio. Esta é uma cirur-
gia realizada pela Urologia, em regime 
de ambulatório (alta no mesmo dia) e 
quase sempre com anestesia local. As 
complicações da circuncisão são raras 
(doentes referem desconforto na glande 
“descoberta” durante algumas semanas), 
não influencia de forma significativa 
a vida sexual (até favorece) e melhora 
muito a higiene do homem.7

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

Acerca dos supostos forais de 
D. Sancho I e de D. João I

Al-Baiäz - Notas de História e Património, n.º 6

T
ornou-se um tópico comum, invaria-
velmente repetido nas súmulas histó-
ricas sobre Alvaiázere, a referência à 

outorga, a esta localidade, de uma carta de 
foral, por D. Sancho I, em 1200, e outra, por 
D. João I, em 1388.

Mas, em abono da verdade, diga-se 
que, consabidamente,  nem um, nem outro 
destes dois documentos existe nos arqui-
vos públicos portugueses. Nem sequer se 
conhece qualquer fonte histórica primária, 
digna de crédito, que a tais cartas foraleiras 
faça a mais pequena referência!

Vejamos:

O suposto foral de D. Sancho I

Pelo menos, desde 1873, através da 
pena, muitas vezes desacertada e semea-
dora de enganos, de Augusto Soares de 
Azevedo Barbosa de Pinho Leal, surge no 
“Portugal Antigo e Moderno” a ideia de 
que o nascimento de Alvaiázere se liga 
ao sucessor do nosso primeiro rei. Nesta 
obra, referindo-se a Alvaiázere, este militar, 
dedicado às lides corográficas, fez imprimir 
a seguinte afirmação: «Tinha sido fundada 
por D. Sancho I, em 1200 (ou reedificada, 
pois alguns dizem que é fundação árabe)».

Depois do “Portugal Antigo e Moderno”, 
a afirmação de que foi D. Sancho I quem 
fundou ou reedificou Alvaiázere vem repe-
tida em diversas publicações, como o “Dic-
cionário Popular”, de M. Pinheiro Chagas 
(1877), ou o “Portugal – Diccionário Histó-
rico”, de J. M. Esteves Pereira e Guilherme 
Rodrigues (1904). Mas, o verdadeiro dispa-
rate aparece na “Grande Enciclopédia Portu-
guesa e Brasileira”, começada a publicar em 
1935, que vai mais longe, ao acrescentar 
àquela ideia genérica a declaração de que 
aquele monarca «lhe deu foral».

Através de múltiplos documentos, sabe-
se, com segurança que a região envolvente 
de Alvaiázere, conheceu, no princípio do 
século XIII, acções de povoamento e de 
colonização promovidas, por D. Sancho I 
(1185-1211), por ordens religiosas, desig-
nadamente o Mosteiro de Santa Cruz de 
Coimbra, e por famílias da nobreza. Mas 
não se achou, até ao momento, nenhum 
foral deste monarca outorgado a Alvaiázere, 
apesar de já estarem publicados os docu-
mentos da sua chancelaria1.

O suposto foral de D. João I

A ideia de que Avaiázere recebeu uma 
carta de foral d’El-Rei “de Boa Memória” terá 
nascido da leitura equivocada da seguinte 
afirmação do Padre António Carvalho da 
Costa, inserta na “Corografia Portugueza”, 
que se publicou em 1708: «Na demarcação, 
que se fez do Termo das Pias, quando El Rey 
Dom João o Primeyro a fez Villa, se diz que 
parte pela Agua da Murta, ficando da outra 
parte o Mosteyro de São Domingos».

Ora, a frase que este presbítero ora-
toriano proferiu, ao invés de se referir à 
antiga aldeia de Alvaiázere, respeitava à 
elevação ao estatuto de vila da localidade 
de Pias. E, além disto, o Padre António Car-
valho da Costa enganou-se na identificação 
do monarca, que foi D. João III, em 1534, 
e não D. João I.

Autores mais tardios, treslendo o texto 
do Padre António Carvalho da Costa, pensa-
ram ter sido este rei quem elevou Alvaiázere 

à categoria de vila. E, assim, em 1873, o 
mesmo Pinho Leal, fez estampar, igualmen-
te no “Portugal Antigo e Moderno”, a seguin-
te asseveração que, com poucas diferenças 
de redacção, passará a incorporar-se nos 
mais diversos dicionários corográficos e en-
ciclopédias: «D. João I a elevou á cathegoria 
de villa, e lhe deu foral, em 1388».

Contra o que se vem reiterando, diga-
se que o propalado foral de D. João I não 
consta dos registos da chancelaria deste 
rei; não foi transcrito no “Livro dos Foraes 
Velhos”; nem Francisco Nunes Franklin, 
que vasculhou minuciosamente a Torre do 
Tombo, o conseguiu vislumbrar quando ela-
borou a “Memória para servir de Índice dos 
Foraes das Terras do Reino de Portugal e 
seus Domínios” que publicou em 1815 e em 
1825. De outro modo, Alexandre Herculano 
teria publicado este foral nos “Portugaliae 
Monumenta Historica”.

Portanto, nem carta de foral, nem carta 
de vila nós possuímos de D. João I. Mas o 
que constitui informação infundada ou é 
fruto de um mal entendido acaba por não 
andar muito longe da realidade documental-
mente comprovada. Na verdade, ainda que 
não exista foral de D. João I, foi no reinado 
deste monarca que Alvaiázere começou a 
ser designada como vila.

No período governativo antecedente, 
de D. Fernando I, Alvaiázere é qualificada 
como simples aldeia ou lugar do termo da 
cidade de Coimbra, a cujo extensíssimo 
termo municipal pertenceu até finais do 
século XIV ou nos inícios do século XV2. Mas 
no reinado seguinte, de D. João I, Alvaiázere 
surge designada como vila num documento 
de 10 de Setembro de 1416, ainda que nou-
tro documento do dia 14 do mesmo mês e 
ano volte a ser referenciada como «lugar».

Relativamente à inexistência dos dois 
famigerados forais medievais de Alvaiázere, 
aduza-se, ainda, o seguinte argumento. No 
reinado de D. Manuel I (1495-1521), quan-
do laborava a comissão reformadora dos 
forais, instituída por este rei, não se achou 
qualquer texto foralengo no arquivo régio, 
nem a Câmara de Alvaiázere enviou para 
Lisboa qualquer cópia de um foral medievo. 
E quando os funcionários daquela comissão 
se deslocaram a esta vila para realizar uma 
inquirição com vista à elaboração do foral 
manuelino, os autarcas alvaiazerenses não 
apresentaram, nem sequer invocaram, qual-
quer antigo foral.

Será, talvez, tarefa inglória alertar 
para esta realidade. Mas o rigor histórico 
impõe-nos o dever de afirmarmos que não 
existem, e possivelmente nunca existiram, 
os famigerados forais de D. Sancho I e de 
D. João I! 

_____________________
1 Por exemplo, diga-se que, de 1208, 

temos uma carta de povoamento outorgada 
por D. Martinho Fernandes e sua mulher, 
D.ª Estefânia Soares, a quem quisesse po-
voar Maçãs de Caminho.

2 Vide: Mário Rui Simões Rodrigues e 
Saul António Gomes, Notícias e Memórias 
Paroquiais Setecentistas – 5. Alvaiázere, 
Coimbra, CHSC – Palimage, 2007 , p. 17, 
nota 34.

Mário Rui Simões Rodrigues
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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

dia 2: 15h00
- COMEMORAÇÃO DOS 504 ANOS DO FORAL MANUELINO
Local: Auditório da Junta de Freguesia de Maçãs de D. Maria

 (Org.: Junta de Freguesia de Maçãs de D. Maria)

dia 2:
- FESTA EM HONRA DE SANTO ANDRÉ
Local: Candal - Almoster

 (Org.: Comissão de Festas)

dia 5: 19h30
- SESSÃO DE ESCLARECIMENTO:
“PARU - PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA”
Local: Salão Nobre dos Paços do Concelho

 (Org.: Município de Alvaiázere)

dia 8:
- FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Local: Ponte Nova - Almoster

 (Org.: Comissão de Festas)

dia 9: 12h00 - 17h00
- 2º FESTIVAL DA SOPA
Local: Associação de S. Pedro
(Org.: Associação da Casa do Povo de Alvaiázere)

AGENDA CULTURAL - DEZEMBRO
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 2, 16 e 30

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel� 236 636 258

Dias 9 e 23

DEZEMBRO

dia 12: 19h00
- OFICINAS DA/PARA A FAMíLIA “RECEITAS PARA A CEIA DE NATAL” 
Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

dias 13 a 16:
- FEIRA DE PRODUTOS DA TERRA E FEIRA DO LIVRO
Local: Tenda Parque Multiusos

 (Org.: Município de Alvaiázere)

dia 15: 11h30
- “NA ROTA DO AZEITE” Visita Guiada | Prova de Azeite | Tibornada 

 Inscrições obrigatórias até 15 de dezembro por e-mail: albaiaz@sapo.pt

 Local: Lagar Velho - Carregal - Maçãs de Caminho
 (Org.: Al-Baiäz - Associação de Cultura)

dia 18: 14h30
- ATIVIDADE CRESCER COM COR: “DOCES DE NATAL” 

 Local: ETP Sicó de Alvaiázere

dia 19: 14h30
- ATIVIDADE CRESCER COM COR: “DECORAÇÕES DE NATAL” 
destinada a jovens dos 12 aos 18 anos 

 Local: Associação da Casa do Povo de Alvaiázere 
 (Org. CLDS 3G de Alvaiázere)

dia 19: 09h00 - 13h00
- OFICINA DE CRESCIMENTO PESSOAL: “ATENDIMENTO E   

 CONTACTO COM O PÚBLICO” destinada a desempregados e   
 beneficiários do rendimento social de inserção

Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

 Local: Associação da Casa do Povo de Alvaiázere 
 (Org. CLDS 3G de Alvaiázere)

dia 22: 17h30
- CONCERTO DE NATAL
Local: Casa Municipal da Cultura de Alvaiázere

 (Org.: Sociedade Filarmónica Alvaiazerense de Santa Cecília)

P A S S A T E M P O S
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o	ÁUSTRIA

o	ROMÉNIA

o	MONGÓLIA

o	ISLÂNDIA

o	CANADÁ

o	FINLÂNDIA

o	GROENLÂNDIA

Sopa de Letras
Procure na sopa de letras as 15 
palavras relacionadas com PAíSES 
MAIS FRIOS DO MUNDO.

o SUÉCIA

o	ESLOVÉNIA

o	ESTÓNIA

o	ALASCA

o	RÚSSIA

o	NORUEGA

o	CAZAQUISTÃO

o	ANTÁRTIDA

Sudoku
Preencher todos 
os quadrados da 
grelha fazendo 
com que cada 
fila, cada coluna 
e cada um dos 
quadrados de 
três casas por 
três contenham 
todos os 
números de 1 a 
9, sem repetições 
ou omissões.

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.

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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Jogos do mês de deZemBRo

02/12 - g ALegRe UNIdo vs gdA

09/12 - gdA vs ARCUdA

16/12 - Lg CHÃo CoUCe vs gdA

23/12 - gdA vs gd ILHA

Casa do Benfica de Alvaiázere

Homenagem a Helena Ventura
Nos termos do artigo 9.º Cap. III, alínea 1, e para 

efeitos do disposto, convoco os sócios maiores de 18 
anos, conforme artigo 5.º, alínea 2 dos estatutos da 
Casa do Benfica do Concelho de Alvaiázere, para 
a Assembleia Geral de Sócios a realizar no dia 11 de 
dezembro de 2018, pelas 20h30, na sede da Casa do 
Benfica do Concelho de Alvaiázere, na Rua Conselheiro 
Furtado dos Santos, em Alvaiázere. 

ordem de Trabalhos:

1. Aprovação do Plano de Atividades e do orça-
mento para o ano de 2019

2. outros assuntos

Se à hora da convocatória não estiverem represen-
tados metade dos associados efectivos, a Assembleia 
iniciar-se-á meia hora mais tarde (21horas) com os 
associados presentes e com a mesma ordem de tra-
balhos.

Alvaiázere, 9 de Novembro de 2018
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Rui Manuel Esteves de Oliveira)

ConvoCatória

AssemBLeIA de ALVAIÁZeRe
(Vulgo Clube)

ConvoCatória
Nos termos da alínea b) do artigo 15º do Regula-

mento Interno da Assembleia de Alvaiázere convoco 
os sócios para a Assembleia Geral Ordinária a realizar 
no dia 15 de dezembro de 2018, pelas 15 horas, 
na sede da Assembleia de Alvaiázere, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos:

1 – Apresentação do Plano de Actividades e or-
çamento para 2019

2 - outros assuntos 

Se à hora da convocatória não estiverem represen-
tados metade dos associados, a Assembleia iniciar-se-á 
meia hora mais tarde (15 horas e 30 minutos) com 
os associados presentes e com a mesma ordem de 
trabalhos. 

Alvaiázere, 9 de Novembro de 2018
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
(Dr. António Joaquim Henriques Ferreira)

D
ecorreu no pretérito dia 24 
de Novembro o jantar come-
morativo do 9º aniversário 

da Casa do Benfica do concelho de 
Alvaiázere. Aproveitou a Direcção 
para homenagear Helena Ventura, 
uma das fundadoras e a principal 
impulsionadora da criação da Casa 
do Benfica no ano de 2009. 

Para além de algumas dezenas 
de benfiquistas e não só, marcou 
também presença, em represen-
tação da Câmara Municipal, a 
vereadora Sílvia Lopes e em repre-
sentação do Benfica o seu director 
do departamento de Casas e Filiais 
do Benfica, Jorge Jacinto. Após a 
refeição, o presidente da Direcção, 
Rogério Câncio, agradeceu a presen-
ça de todos e enalteceu o trabalho 
de Helena Ventura em prol da Casa 
e ofertou à homenageada uma ca-
misola do Benfica, assinada pelos 
jogadores do plantel, conjuntamen-
te com uma salva de agradecimento 
pelo trabalho desenvolvido. 

Helena Ventura agradeceu emo-
cionada a homenagem, explicando 
que a sua saúde, não lhe permite 
dar o contributo que desejava, mas 
fazendo votos para que a continua-

ção da Casa seja uma realidade ao 
longo de muitos anos. Ainda tomou 
a palavra Jorge Jacinto, que recordou 
os primórdios da Casa, bem como 
expressou a necessidade de, após 
estes anos, estar na altura de fazer 
a mudança da Casa do Benfica, com 
uma nova imagem e filosofia, que se 
está a iniciar. Realçou o protocolo 
com o Município, que permitiu a 
criação da Escola do Benfica e focou 
a necessidade de reforçar novas 
parcerias. Fez oferta de uma peça 

de cristal, da parte do Sport Lisboa 
e Benfica, alusiva ao 9º aniversário.

Antes de se cantar os parabéns 
e cortar o bolo, o sócio do Benfica 
e da Casa, António Miranda, teve 
oportunidade de mostrar a sua veia 
poética e ler umas quadras alusivas 
ao momento actual do Benfica. 

A festa foi abrilhantada pela mú-
sica de Paula Margarida e pela voz 
polivalente do eterno jovem António 
Gonçalves. Foi bonita a festa, pá!7

Rui Oliveira

Nos termos do n.º 2 do artigo 10.º do Regulamento 
Interno da Alva Canto – Associação de Cultura, con-
vocam-se os sócios para uma reunião de Assembleia 
Geral, a realizar no próximo dia 21 de dezembro, pelas 
22:00, na sede, sita na sala 1.4 da Casa Municipal da 
Cultura, Rua Juiz Conselheiro António Furtado dos 
Santos, n.º 79, em Alvaiázere, com a seguinte ordem 
de trabalhos:

1. Informações;
2. Apresentação, discussão e votação do Plano 

de Atividades para o ano de 2019;
3. Apresentação, discussão e votação do orça-

mento para o ano de 2019;
4. Atribuição de estatuto de sócio Honorário;
5. outros assuntos.

De acordo com o n.º 2 do artigo 16.º do Regula-
mento Interno, não estando presentes a maioria dos 
sócios à hora marcada, a Assembleia reunir-se-á trinta 
minutos depois em segunda convocação, com qualquer 
número de sócios efectivos presentes.

Alvaiázere, 20 de novembro de 2018
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Paulo Sérgio Marques Reis Silva

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL

O 
dia 18 de novembro foi es-
pecial para o Grupo Despor-
tivo de Alvaiázere (GDA), que 

promoveu um convivio entre atletas, 
diretores, sócios, autarcas e amigos 
do clube que por ele passaram ao 
longo dos seus quase 40 anos de 
existência.

Pretendeu-se “reviver histórias e 
experiências passadas, de forma aos 
mais jovens também conhecerem 
pessoalmente antigas glórias das 
quais ouviram falar”, afirmou Carlos 
Pinto Trindade, presidente do clube. 

O programa, entre jogos, missa 
e um almoço convívio, teve alguns 
momentos mais simbólicos, entre 
os quais a homenagem prestada a 
José Maria Aparício, primeiro pre-
sidente do clube e que deu muito 
de si para que o GDA se tornasse 
num clube de referência no distri-
to. Carlos Trindade disse  que foi 
um “momento de muita emoção 
que ficará na memória de todos os 
presentes, significando um agrade-
cimento muito especial ao trabalho 
realizado em prol do clube e na 

divulgação de Alvaiázere”. Outro 
momento com grande importância 
foi o troféu Alberto Santos Ribeiro, 
entre atletas que representaram o 
clube até ao ano 2000 e atletas que 
representaram o GDA até 2017. O 
resultado final foi um empate.

Carlos Pinto Trindade revelou 
ao “Alvaiazerense” que, enquanto 
presidente, ambiciona “apostar ainda 
mais na formação dos jovens, quer 
na parte desportiva, quer na parte 
cívica, tentando formá-los de forma 
a se inserirem na sociedade, valori-
zando o trabalho em equipa e respei-

tando os colegas e agentes que os 
rodeiam”. Além disso, pretende dar 
mais importância a todas as outras 
modalidades que o clube desenvol-
ve, de “forma a que o GDA não seja 
conhecido apenas pelo futebol” e 
ainda fomentar a união dos sócios e 
simpatizantes, de forma a “tornar o 
clube mais dinâmico e forte, apelan-
do a todos para assistirem às provas 
das diversas modalidades”. 

“Todos juntos, tenho a certeza 
que o GDA será mais forte”, rematou 
o presidente do GDA.7

Ana Catarina de Oliveira

Grupo Desportivo de Alvaiázere

Viver o passado, o presente, o futuro

ResULTAdos do mês de NoVemBRo

gdA 2 - AC CARNIde 1

R PedRogUeNse 0 - gdA 0

gdA 6 - ACd CAseIRINHos 1

AC AVeLAReNse 0 - gdA 1
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A 
Câmara Municipal de Alvaiázere (CMA), através do 
Gabinete de Ação Social e Saúde, promoveu no dia 
23 de novembro uma conferência que pretendia, para 

além de assinalar o dia Internacional para a Eliminação da 
Violência contra as Mulheres (25 de novembro), alertar para 
um tema que é tão recorrente nos dias de hoje. 

Decorreu na Casa da Cultura e, além de um painel de 
convidados de associações de vários pontos do país, contou 
com a presença dos alunos de alguns cursos que estão a 
decorrer em Alvaiázere.

A vereadora, Sílvia Lopes, abriu a sessão alertando para o 
facto de uma em cada três mulheres ser vitíma de violência 
doméstica e de este ser um obstáculo à concretização da 
igualdade de género. “Falar de violência doméstica é falar 
de um crime público que requer maior intervenção de cada 
um de nós”, afirmou a vereadora. Maria do Carmo Palricas, 
diretora do Núcleo de Respostas do Centro Distrital de Segu-
rança Social de Leiria, proferiu umas palavras na abertura da 
sessão, lembrando a todos que se deve ter um “olhar atento 
e vigilante”, pois a violência contra as mulheres não pode ser 
vista como “um destino que esta tem que aceitar”. Apesar 
da larga base de apoio às vítimas que existe em Portugal, 
é preciso “promover o afastamento do agressor e não da 
vítima, como acontece”, rematou.

O primeiro painel da manhã foi constituído por Cláudia 
Rodrigues, da Associação de Apoio à Vítima (APAV) de Coim-
bra, e Catarina Louro, da Mulher Séc. XXI. Cláudia Rodrigues 
fez um enquadramento do que é a violência doméstica e 
da APAV, referindo a existência de 18 gabinetes de apoio a 
vítimas deste crime, seus familiares e amigos, espalhados 
por todo o país. A associação Mulher Séc. XXI é de Leiria 
e “para além de esclarecer dúvidas, debatem soluções”. 
Catarina Louro enfatizou a necessidade de haver um bom 
primeiro contacto com a vitima “pois este é primordial”, mas 
também o olhar atento pois há um “conjunto de sinais de 
alerta, a violência doméstica é um processo profundo que 
não acontece de um dia para o outro”. O segundo painel 
da manhã contou a presença de Sandrina Mota, da APEPI 
Pombal, e Maria João Malho, do Instituto de Apoio à Criança 
de Lisboa. A apresentação de Sandrina Mota focou-se no 
projeto Casa Abrigo Teresa Morais, uma resposta para apoio 
e acolhimento de vítimas de violência doméstica. Existem 38 
casas abrigo na rede púlica nacional  e a “vontade para ser 
acolhida, que envolve deixar muita coisa e recomeçar uma 
vida nova, deve sempre partir da vítima”, referiu Sandrina 
Mota. Desde o seu início que já acolheu 941 vítimas e o 
prazo “normal” de acolhimento é de seis meses, contudo 
este pode ser encurtado ou estendido. “Algumas vítimas 
voltam às relações anteriores, é-lhes difícil conceber uma 
vida sem o agressor. Temos de saber lidar com isso e saber 
que, pelo menos, vão sair daqui com mais conhecimentos 
de como agir, se voltar a acontecer”, rematou Sandra Mota. 
Maria João Malho seguiu nas intervenções, direcionando-a 
para as “crianças que estão diretamente ou indiretamente 
envolvidas em cenas de violência doméstica”. De janeiro a 
setembro deste ano, a associação na qual trabalha recebeu 
1131 chamadas de pedidos efetivos de ajuda. “A nossa 

intevenção passa por avaliar as situações, analisando a 
chamada pela sua lógica e coerência e assim percebermos 
se é verdadeira a denúncia, para depois a encaminharmos 
para CPCJ, PSP, GNR ou Tribunais”, rematou a representante 
do Instituto de Apoio à Criança.

Depois de um breve almoço, a tarde começou com um 
painel constituído por Regina Matias, do Departamento de 
Instrução e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, e Sandra Ribeiro, 
do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas 
(NIAVE), de Leiria. Sandra Ribeiro foi a primeira a falar, 
referindo que “as famílias de hoje não são mais violentas 
que as de antes, hoje a sociedade é que não aceita este 
tipo de comportamento. Apesar de uma grande evolução, 
as mentalidades não evoluem à mesma velociadade que a 
lei”. Existem 24 NIAVE no distrito de Leiria e Sandra Ribeiro 
afirmou que se pretende “reforçar o policiamento de pro-
ximidade para dissuadir possíveis comportamentos abusi-
vos”. Regina Matias começou o seu discurso dizendo que 
as “mulheres sempre foram discriminadas” e que este é um 
crime transversal a todos os estratos sociais. Fez referência 
à evolução do conceito “violência doméstica” ao longo dos 
anos, na ordem jurídica, terminando com um número: 24. 
É este o número de mulheres assassinadas, em contexto de 
violência doméstica, até novembro deste ano. 

As últimas intervenções do dia couberam a Lúcia Osório 
e Catarina Frade do Gabinete de Apoio à Vítima (GIAV), de 
Lisboa, e a Edna Fernandes, do Gabinete de Ação Social e 
Sáude da CMA. O GIAV iniciou funções em 2011 e “atende 
vítimas de crime e avalia situações de risco”. A sua princi-
pal intervenção é elaborar relatórios de avaliação de risco, 
facilitando o processo de tomada de decisão acerca do risco 
de reincidência de violência doméstica. Edna Fernandes 
encerrou o dia, focando-se na “transgeracionalidade da vio-
lência”. “Numa família onde há violência doméstica vemos 
jovens que vão aprender a resolver os seus problemas com 
base na violência”, afirmou Edna Fernandes que pretendeu 
que esta conferência levasse “esclarecimento às pessoas, 
fazendo-as ver que há respostas para os seus problemas”.

 A sessão terminou com abraços e uma música que 
apelou ao amor entre todos.7

Ana Catarina de Oliveira

Denuncie através das Linhas de Apoio:
800 202 148 / 116 006 / 144

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

ANAFRE Leiria
“Defesa da valorização 
do Pinhal Interior” 

 A Delegação Distrital de Leiria da Associação Nacional 
de Freguesias (ANAFRE) reuniu em Alvaiázere onde aprovou 
uma moção em “Defesa da valorização do Pinhal Interior”. 

Na moção são apresentados diversos temas para esta 
região e são reivindicadas soluções para os principais pro-
blemas que afetam estes Concelhos: redução do valor das 
Portagens na A13 (que atravessa os concelhos de Alvaiázere, 
Ansião e Figueiró dos Vinhos); requalificação urgente do 
troço do IC8 entre Pombal e Pontão (Ansião); atracão de in-
vestimento económico e criação de emprego; discriminação 
positiva na rede educativa e redução do número de alunos 
por turma no ensino secundário/profissional; manutenção 
dos centros/extensões de saúde e reforços dos profissionais 
de saúde; evitar o encerramento de serviços públicos nas 
sedes de Concelho; aposta efetiva na valorização da floresta 
e no desenvolvimento do meio rural. 

Estes temas são há muito adiados e urgem ser imple-
mentados no terreno, para tentar inverter a tendência de 
desertificação verificada nos últimos anos nesta região. A 
moção faz ainda um reconhecimento à dedicação de autar-
cas, empresários e população em geral pelo espírito resilien-
te e forma como têm contribuído para o desenvolvimento 
deste território. Foram também analisados vários projetos 
para 2019, nomeadamente a organização de um encontro 
distrital de freguesias e a comemoração dos 30 anos da 
ANAFRE que nasceu precisamente no distrito de Leiria, na 
freguesia da Benedita.7

Município de Alvaiázere
Eliminação da Violência contra as Mulheres
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