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O 
presidente da Junta de 
Freguesia de Pelmá, 
Vidal Gomes Duarte, fa-
leceu inesperadamente 

depois de um acidente ocorrido, 
ao início da manhã do dia 11 de 
dezembro, no lagar de azeite onde 
estava a trabalhar, em Pelmá.

O alerta recebido dava conta de 
“um homem em paragem cardior-
respiratória, após ter sofrido uma 
descarga elétrica”. 

No local estiveram os Bombei-
ros Voluntários de Alvaiázere e de 
Ourém - Secção de Freixianda, que 
tentaram a reanimação, mas sem 
sucesso. 

A morte viria a ser confirmada, 
no local, por uma equipa médica 
do INEM, tendo seguido o corpo 
para autópsia numa viatura da 
agência funerária.

Recorde-se que Vidal Gomes 
Duarte tinha 43 anos e havia 
sido eleito presidente da junta de 
freguesia, nas últimas eleições 
autárquicas em 2017. 

Vidal Gomes Duarte era filho 
do proprietário do lagar de azeite 

e, a viver na freguesia de Pelmá, 
estava ligado às empresas Trans-
portes Vidafil, Azeites Vidal & 
Filipe e Azeites Alvaiázere. Além 
disso, tinha sido pai de uma 
menina, apenas dois dias antes 
deste trágico acidente.

O funeral aconteceu dia 13 
de dezembro e contou com a 
presença de familiares, amigos, 
representantes dos órgãos exe-
cutivos do Concelho e membros 
das diversas associações às quais 
estava ligado.7

atualidade
Em Alvaiázere

Identificados dois 
suspeitos de furtos 
em residências

Foram identificados dois jovens, de 18 e 19 
anos, pela Guarda Nacional Republicana (GNR) por 
suspeitas de furto em residências. O raio de ação 
destes dois indivíduos centrava-se nos concelhos 
de Alvaiázere e Ansião. 

No âmbito de uma investigação, que decorria 
há cerca de quatro meses, levada a cabo pelo Des-
tacamento Territorial da GNR de Pombal, foi dado 
cumprimento a dois mandados de busca domici-
liárias, nomeadamente à residência dos suspeitos. 
Segundo comunicado do Comando Territorial de 
Leiria, “destas buscas resultaram a recuperação do 
material que havia sido furtado, nomeadamente 80 
artigos de bijuteria (entre anéis, pulseiras e outros 
adornos); duas bicicletas; duas lixadeiras elétricas; 
um aparelho de soldar; uma serra elétrica, entre 
outros artigos”. Os suspeitos efetuavam os furtos 
na localidade de Alvaiázere e durante o período no-
turno. As residências alvo dos furtos eram, na sua 
maioria, habitações de férias. O Comando Territorial 
de Leiria adiantou ainda que os suspeitos “recorriam 
ao arrombamento e ao escalamento de janelas para 
se introduzirem no interior das instalações”. 

Os dois homens identificados foram constituí-
dos arguidos e sujeitos à medida de coação de 
termo de identidade e residência, sendo que um 
deles já tem antecedentes criminais, por ter come-
tido crimes do mesmo tipo.7

Em Pelmá

Presidente da Junta de Freguesia 
morre vítima de descarga elétrica

Marcações:  Telef. 236 650 050
FISIOTERAPIA ENFERMAGEMINTERNAMENTO

CLÍNICA GERAL
CARDIOLOGIA
FISIATRIA
REUMATOLOGIA
OFTALMOLOGIA
OTORRINO
TERAPIA DA FALA
NUTRIÇÃO
PODOLOGIA
ACUPUNCTURA
OSTEOPATIA
UROLOGIA

CONSULTAS

E. C. G. 
ECOCARDIOGRAMA
HOLTER 24H
PROVA DE ESFORÇO
MAPA
ECOGRAFIA 
RAIO-X 
ANáLISES CLÍNICAS

EXAMES

Análises Clínicas: 
Segunda a sexta-feira, das 08h00 às 10h30

Laboratório Fernanda Galo, Lda. 

Acordos: 
SNS; ADSE; CGD; PT/CTT; GNR; PSP; IASFA 

(ADM); MULTICARE; SAMS; TRANQUILIDADE; 

AXA; MEDIS; OCIDENTAL; FIDELIDADE 

HOSPITAL SANTA CECÍLIA

Em Alvaiázere

Dois homens detidos durante 
Operação “Ferrocianeto” 

A
lvaiázere foi um dos 11 concelhos 
(Vila Nova de Gaia, Gondomar, 
Mafra, Abrantes, Sintra, Cascais, 

Oeiras, Lisboa, Almada e Albufeira) onde 
a Polícia de Segurança Pública (PSP) fez 
buscas, numa operação relacionada com 
o furto das 57 armas Glock retiradas da 
Direção Nacional da PSP, no ano 2017, 
adiantou a agência Lusa, citando o porta-
voz daquela força de segurança.

Nesta operação, com o nome “Ferro-
cianeto”, a PSP deteve nove pessoas, duas 
delas na localidade de Almoster, em Al-
vaiázere. Sete dos detidos estão relaciona-
dos com o inquérito que investiga o furto 
de pistolas da Direção Nacional, “três em 
cumprimento de mandados de detenção 
emitidos pelo Ministério Público (MP) e 
quatro em flagrante delito”, especifica 
o comunicado da Procuradoria Geral da 
República (PGR). Os outros dois detidos 
não estão “relacionados com o presente 
inquérito”, tendo sido detidos “por posse 
de objetos proibidos”.

Segundo o porta-voz da PSP, Ale-
xandre Coimbra, a operação teve início 
cerca das seis da manhã, realizaram 15 
buscas domiciliárias e quatro não domici-
liárias onde foram apreendidas “diversas 
armas, munições, material informático 
e equipamento de telecomunicações”. 
No comunicado, a PSP adiantou ainda 

que o inquérito, dirigido pelo Departa-
mento Central de Investigação e Ação 
Penal (DCIAP), está a cargo da Divisão 
de Investigação Criminal do Comando 
Metropolitano de Lisboa, sendo apoiada 
pela Unidade Especial de Polícia, Coman-
do Metropolitano do Porto e Comando 
Distrital de Faro. Segundo as autoridades 
estiveram envolvidos nas buscas cerca de 
150 polícias.

Recorde-se que em janeiro de 2017 
foi detectado o desaparecimento, do ar-
meiro da sede da PSP de 57 armas Glock 
após a apreensão de uma arma de fogo 
da polícia durante uma operação policial 
que decorreu no Porto. Outras três armas 
foram detectadas, posteriormente, pelas 
autoridades espanholas em Ceuta. 

A 17 de outubro deste ano, o minis-
tro da Administração Interna, Eduardo 
Cabrita, disse no parlamento que haviam 
sido recuperadas oito das 57 armas Glock 
desaparecidas “em operações distintas, 
sem nenhuma característica comum entre 
as mesmas, oito das 57 armas”. Eduardo 
Cabrita avançou ainda que o oficial da 
PSP que foi responsável pelo departa-
mento onde estavam armazenadas 57 
armas desaparecidas em janeiro de 2017 
foi exonerado de oficial de ligação do 
Ministério da Administração Interna na 
Guiné-Bissau.7
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A 31 de Dezembro de 1998, no BISBILHOTANDO, Au-
gusto Marques surpreende num artigo com o título Coinci-
dências e que começava assim: «O acaso, o destino, coinci-
dências, são algumas das palavras com que, muitas vezes, 
tentamos explicar aquilo que parece 
inexplicável. Há, efectivamente, coi-
sas que nos deixam de cara à ban-
da. São exemplo disso os dois casos 
que se seguem. O grande músico 
Richard Wagner nasceu em 1813, 
número que termina, obviamente, 
em 13 e cujos dígitos somados dão 
igualmente 13. Compôs 13 óperas 
e a primeira foi estreada em 13 de 
Setembro de 1831 (estes dígitos 
somam igualmente 13). Acabou 
por compor a sua ópera “Tannhau-
ser” em 13 de Abril de 1860, cuja 
estreia teve lugar em 13 de Maio 
de 1865, com grande sucesso. 
Wagner esteve desterrado 13 anos 
na Saxónia, e em 13 de AWgosto 
de 1876 ocorreu a estreia da sua 
tetralogia “O anel dos Nibelungos”, 
e, para não fugir à tradição que o 
número 13 exerceu ao longo da sua 
existência, faleceu em Veneza no 
dia 13 de Fevereiro de 1883.

Curiosas coincidências entre as figuras de dois presi-
dentes americanos Abraham Lincoln, que lutou conta a es-
cravatura e o homem famoso pela sua rectidão de carácter, 
e John Kennedy, tornado um mito pelo braço de ferro que 

manteve com a URSS por causa dos mísseis instalados em 
Cuba. Foram eleitos congressistas em 1847 e 1947 respec-
tivamente e designados presidentes dos Estados Unidos 
em 1860 e 1960. Ambos mediam 1,83m de estatura e os 

seus apelidos contêm sete letras. 
O secretário de Lincoln chamava-se 
Kennedy, e o de Kennedy chamava-
se Lincoln e ambos os secretários 
aconselharam os presidentes a 
não irem aos locais onde foram 
assassinados. Os dois assassinatos 
ocorreram a uma sexta-feira, tendo 
ambos recebido balas na cabeça, 
disparadas pelo lado de trás e na 
presença das respectivas esposas 
(ambas perdram um filho enquanto 
habitaram a Casa Branca). O assassi-
no de Lincoln Booth, disparou sobre 
ele no Teatro Ford, escondendo-se 
posteriormente, num armazém, e 
o de Kennedy, Oswald atingindo-o 
quando o presidente viajava num 
automóvel marca Ford, modelo Lin-
coln, e disparou de um armazém, 
ocultando-se depois num teatro. Os 
dois nomes completos dos dois as-
sassinos tinham 15 letras, eram su-
listas e nasceram respectivamente 

em 1839 e 1939, e ambos foram, por sua vez, assassinados 
sem haverem confessado os seus crimes». 

Assim se escrevia, com muita coincidência, há vinte 
anos!7
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Carlos Simões

Quais são as suas expetativas para o ano 2019, para o Concelho?

Ana Ferreira
Alvaiázere

inquérito

Céline Abreu
Pussos S. Pedro

Cláudia Silva
Alvaiázere

Cláudio Lourenço
Alvaiázere

“Em 2019 haverá um aumento 
bastante significativo no sector 
do turismo, pois tem sido uma 
forte aposta da autarquia e das 
associações do Concelho. Iremos 
começar a notar “os frutos deste 
investimento”. Porém, espero que 
haja um melhoramento no contro-
lo da saúde animal, nos animais 
errantes e na criação de um centro 
de recolha animal do município”.7 

“Na minha opinião, o Muni-
cípio deveria considerar inves-
tir mais em programas para a 
juventude. Talvez, voltando a 
ter a semana da juventude ou 
o fim de semana radical. Acho 
que se tem investido muito em 
atividades mais direcionadas 
para a população idosa e as 
feiras são boas, mas a malta 
nova não liga nada a isso”.7

“É difícil perspectivar neste 
local, de sonhar e de recomendar! 
Espero que mude, que a comissão 
política arranje estratégias para 
que os alvaiazerenses tenham or-
gulho na sua terra, que dinamizem 
em equipa o Concelho! Por vezes 
bastam coisas tão simples para que 
as pessoas se aproximem, basta 
trocar de camisola, sentir a realida-
de de viver no concelho com todas 
as dificuldades que apresenta”!7

“Para o ano novo, que se 
aproxima, gostaria de conti-
nuar a ver a aposta na pro-
moção de Alvaiázere e das 
suas associações, que fazem 
um trabalho extraordinário na 
representação da nossa terra. 
Acho que também seria impor-
tante continuar a apostar na 
dinamização e valorização dos 
jovens do nosso Concelho, evi-
tando que eles saiam daqui”.7

… sim, estou, … 
Balanço positivo. Afirmo-o, para além do 

individual, no plural, estamos de consciência 
tranquila de que honramos a missão e igual-
mente convictos de que cumprimos o Estatuto 
Editorial, nos princípios de independência e 
imparcialidade na informação, privilegiando o 
assunto “Alvaiázere” e a defesa dos interesses 
do concelho, dentro das regras deontológicas 
do jornalismo. Internamente, o cumprimento do 
plano de melhoria contínua, onde procurámos 
sempre uma autoavaliação crítica, num contexto 
de exigências crescentes e outras tantas restri-
ções a que não é alheio a difícil caracterização 
socioeconómica local.

Nesta hora, na convicção pessoal de dever 
cumprido em várias funções e ao longo de vários 
mandatos, em equipa dedicada, coesa e solidá-
ria, pró bono, assumo o orgulho e o privilégio 
de ter servido ao “O Alvaiazerense”. 

Este jornal é único. Tem um passado rico, 
um presente solidificado e um futuro de opor-
tunidades. Foi, é e será uma importante fonte 
informativa da vivência alvaiazerense, deu e dará  
contributos para despertar consciências para a 
participação ativa de cidadania no sentido do 
desenvolvimento, modernidade e bem-estar que 
todos ambicionamos para a nossa terra. É pois 
um elo de ligação dos alvaiazerenses.

É a minha opinião, sendo que cada leitor fará 
o seu juízo de valor. Certo também de que, sen-
do contrários, defenderei até à morte o direito e 
a liberdade de o expressarem.

Agora os agradecimentos: começo pela CCA, 
a todos, Órgãos Sociais e sócios, pela cordeali-
dade e confiança; no Jornal, aos leitores, bem 
hajam, e depois a todos os colaboradores e nas 
variadas formas, não podendo deixar de refe-
renciar, nominativamente, porque de trato mais 
direto, Paula Reis, Filipa Ferreira, Carina Gon-
çalves, Cláudia Martins, Mónica Teixeira e Ana 
Catarina Oliveira, e com especial cumplicidade, 
Cidália Rosa e Paulo Caetano, pelo empenhado 
contributo no cumprir da missão; e por fim, no 
elo diretivo, aos companheiros Ricardo Graça, 
Rui Oliveira e Carlos Ribeiro, salientando em 
acréscimo o valor inestimável da amizade, soli-
dariedade e fidelidade.

E as boas-vindas: à nova diretora, Teodora 
Cardo, em retorno da dedicação apaixonada ao 
“O Alvaiazerense”, o desejo de bom trabalho.

Nesta hora de despedida, com alegria e tris-
teza, numa mistura de sentimentos, manifesto 
a minha permanente disponibilidade com votos 
de esperança no futuro.

Saúde e Paz!
Vou andando, inté!7
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“Que neste novo ano nos dediquemos mais a praticar 
o bem, a servir mais, a perdoar mais, a acolher mais, 
a rezar mais pelos que precisam de nós e que os bens 
materiais possam ser trocados por mais afetos, mais 
amor, mais ações, mais partilha”

Em tempo de época natalícia, o jornal “O Alvaiazerense” esteve à conversa 
com o Grupo AMMA. Nascido há dois anos, representam a junção de várias 
freguesias do Concelho e, acima de tudo, da vontade de ajudar o próximo, 
trabalhando em prol da comunidade. Falamos sobre a sua criação, fazemos 
um apanhado de todas as atividades realizadas por eles, desvendamos alguns 
dos seus projetos para este novo ano e encerramos com uma mensagem de 
Natal que eles deixam a todos os alvaiazerenses.

O Alvaiazerense (O Alv.): Como 
nasceu o grupo AMMA? Quais foram 
os objetivos da sua criação?

Grupo AMMA (AMMA): O grupo 
AMMA nasceu há dois anos por inicia-
tiva e vontade de diversos jovens das 
paróquias do concelho de Alvaiázere, 
que estão a cargo do nosso pároco An-
dré Sequeira. O nome AMMA representa 
a junção das iniciais de Alvaiázere, 
Maçãs de D. Maria, Maçãs de Caminho 
e Almoster. 

A nossa missão, enquanto grupo, é 
trabalhar para a comunidade, amando 
e servindo o próximo, praticando o 
bem sem olhar a quem e acolhendo 
quem nos rodeia e mais precisa de nós. 
Procuramos também evangelizar e des-
poletar a fé dos nossos adolescentes e 
jovens, ajudando-os na sua caminhada, 
na sua vida cristã, na sua missão e a 
descobrir o que Ele pretende de cada 
um de nós. 

O Alv.: Conta, atualmente, com 
quantos elementos, com que idades 
e de que freguesias?

AMMA: O grupo AMMA conta 
atualmente com 19 elementos. Des-
tes 19 elementos, três são os adultos 
responsáveis por toda a dinâmica e 
organização e 16 jovens com idade 
superior a 14 anos. Todos as pessoas 
que compõem o grupo são provenien-
tes das diversas freguesias do concelho 
de Alvaiázere pois, com o passar do 
tempo conseguimos que outros jovens 
do Concelho se juntassem a nós, abra-
çando com todo o amor e dedicação 
este desafio.   

O Alv.: Como é a vossa dinâmica 
enquanto grupo? Desde que nasceu 
até agora, que atividades/projetos 
já desenvolveram e nos quais parti-

ciparam? Que balanço fazem até ao 
momento?

AMMA: Ao longo destes dois anos, 
o grupo tem feito em média um a dois 
encontros por mês, onde aproveita-
mos para nos conhecermos melhor, 
debater diversas temáticas, partilhar 
experiências e vivências, ver filmes, 
divertirmo-nos, prepararmos diversas 
atividades em que vamos participar e 
sobretudo aprofundarmos a nossa fé, 
refletirmos e irmos ao encontro do PAI. 
Durante este tempo, temos elementos 
que já participaram na Conferência 
Nacional do Alpha Jovens na Marinha 
Grande e alguns que fizeram os con-
vívios fraternos no Seminário Maior de 
Coimbra. Salientamos também a nossa 
participação no Dia Jovem e no Dia da 
Igreja Diocesana em Coimbra, em dois 
festivais diocesanos da Canção Jovem, 
em várias caminhadas solidárias e vigí-
lias de oração. Comemorámos, com a 
colaboração da equipa do SDPJ, o Dia 
Mundial da Juventude, onde promove-
mos diversos jogos e uma caminhada 
jovem à capela de N.ª S.ª dos Covões. 
Organizámos fins-de-semana, onde re-
cebemos e acolhemos jovens de outras 
paróquias e visitámos e animámos os 
nossos idosos do lar da terceira idade. 
Este ano realizámos, pela primeira vez, 
a nossa peregrinação a pé a Fátima, 
uma experiência que ficou marcada no 
coração de cada um de nós. É ainda de 
salientar que o grupo AMMA aceitou 
mais um desafio que lhe foi proposto, 
desafio este de fazer parte do grupo de 
voluntariado Missão Trevo. Ao integrar-
mo-nos neste grupo, a nossa função é 
ajudar a angariar fundos para enviar-
mos um contentor de bens materiais 
para a ilha de Soga e podermos estar 
mais próximos da comunidade, dos 
nossos doentes e idosos.

Em jeito de balanço, podemos afir-
mar que é no processo de encontro que 
o grupo nasce, cresce e amadurece. São 
momentos em que deixamos que cada 
membro abra o seu coração para a pala-
vra de Deus e o agir do Espírito Santo no 
momento certo. Ao longo destes anos, 
procurámos estreitar laços entre nós e 
ao mesmo tempo com Jesus. 

Em jeito de avaliação pensamos que 
tem sido um caminho produtivo e muito 
positivo, apesar de termos consciência 
que muito mais há para ser feito e que 
temos dificuldade em manter os jovens 
na vida cristã e a aceitarem estas iniciati-
vas. Contudo, é importante partilharmos 
que ser Igreja não anula o nosso ser 
jovem. A juventude da Igreja também 
sonha, canta, trabalha, erra, namora, 
chora, brinca, ri, estuda e atua nos 
diversos espaços da nossa sociedade.
Ser um jovem católico traz-nos muitas 
conquistas, novas amizades, um rela-
cionamento melhor com o próximo e 
um amigo para a vida inteira: Deus. 
Nós, jovens, somos bem-vindos na Igre-
ja e, por sermos o futuro dela, devemos 
sempre afirmar a nossa felicidade em 
sermos católicos. Nunca esqueçamos 
que somos alimentados diariamente 
na comunidade e é no encontro com o 
outro que somos chamados a testemu-
nhar o Evangelho e a seguir a voz de 
Deus, que nos chama a ser sal da terra 
e luz do mundo.

O Alv.: Prestes a iniciar um novo 
ano, que projetos tem o grupo em 
mente para desenvolver?

AMMA: Como todos sabemos “o ca-
minho faz-se caminhando”, muitos são 
os projetos que temos em mente para 
desenvolver e poder glorificar ainda 
mais o nome do nosso grupo e levar 
avante o nome das nossas paróquias. 

Os nossos projetos/atividades irão 
ter por base o Plano Pastoral Dioce-
sano contudo, iremos continuar a 
trabalhar em parceria com o grupo de 
voluntariado AMMA em Missão Trevo 
organizando mais uma peregrinação a 
Fátima a pé, procurando ir mais ao en-
contro dos nossos doentes e idosos e 
proporcionando mais retiros e vigílias 
com outros grupos de jovens, entre 
muitas outras!

O Alv.: Nesta época natalícia, que 
mensagem querem deixar aos alvaia-
zerenses?

AMMA: Nesta época natalícia gos-
taríamos de desejar a todos os alvaia-
zerenses um Santo e Feliz Natal. A 
espiritualidade natalina é um convite 
para que possamos dar as mãos, ofe-
recermos o perdão, solidarizarmo-nos 
com os necessitados e alegrarmo-nos 
com a presença de Deus. Esta festa 
remete-nos também a uma vivência 
mais fraterna e solidária onde a alegria 
(re)nasce em nós. Que o menino Jesus 
encha de luz o vosso lar e os vossos 
corações e que possam compreender o 
seu infinito amor, que a esperança que 
ELE nos traz neste Natal nos impulsione 
a uma renovação interior. Desta forma, 
terminamos pedindo que façam uma 
reflexão e uma avaliação de tudo o que 
têm de bom. 

Que neste novo ano nos dedique-
mos mais a praticar o bem, a servir 
mais, a perdoar mais, a acolher mais, 
a rezar mais pelos que precisam de nós 
e que os bens materiais possam ser 
trocados por mais afetos, mais amor, 
mais ações, mais partilha. Nunca se es-
queçam que Deus conta connosco para 
fazer deste mundo um lugar melhor 
para todos!7

Ana Catarina de Oliveira
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“Muito, muito difícil é perceber diariamente as dificuldades de 
idosos dependentes e das suas famílias (quando existem) e não 
conseguirmos corresponder a todas as suas necessidades”

A meio do segundo mandato à frente da Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere 
(SCMA), Adelaide Santos, provedora da Instituição, foi uma das entrevistadas deste 
mês do jornal “O Alvaiazerense”. A provedora fez o balanço dos projetos já em execução, 
desvendando outros que serão uma realidade, muito em breve. Conversámos sobre os 
principais problemas que a SCMA atravessou até hoje e de que forma a perda de dois 
importantes membros da Mesa da Assembleia afetou os “irmãos” da SCMA.

O Alvaiazerense (O Alv.): Chegando 
a meio deste segundo mandato, que pro-
jetos já foram postos em prática? O que 
falta ainda fazer?

Adelaide Santos (A.S.): Exatamente 
a meio do segundo mandato, que se tem 
revelado difícil e atribulado, a Mesa da As-
sembleia tem tentado acima de tudo manter 
a SCMA numa situação de sustentabilidade 
financeira por um lado e, por outro, elevar 
sempre a qualidade dos serviços prestados. A 
priorização de projetos e objetivos impõe-se 
sempre, face à escassez de recursos, sobre-
tudo financeiros, e às dificuldades crescentes 
da comunidade cada vez mais envelhecida, 
solitária e socialmente frágil, onde estamos 
inseridos e que temos como missão, servir, 
com base nos valores de solidariedade, efi-
ciência, humanidade, inovação, ética profis-
sional, competência e transparência. 

Estão em desenvolvimento dois projetos 
basilares para a SCMA: um é o projeto da 
nova ERPI que constitui uma necessidade 
premente, face à degradação, desadequação 
e insuficiência do edifício onde funciona a 
atual estrutura, o Lar Francisco Caetano Sil-
va; o outro, é o da reabilitação do património 
imobiliário da SCMA, situado em Lisboa, 
valioso legado do benfeitor José Mendes de 
Carvalho, constituído atualmente por quatro 
prédios em zonas nobres da capital. Neste 
âmbito, na Rua do Benformoso, um prédio 
de quatro andares foi parcialmente recupe-
rado; o segundo andar, que estava desabi-
tado por não reunir condições para tal, foi 
totalmente reabilitado e está desde maio de 
2017, a ser rentabilizado como alojamento 
local. A taxa de ocupação desta casa foi de 
76% até 30 de novembro, o que a manter-se, 
nos garante a recuperação do capital agora 
investido em três anos, passando depois a 
ser um rendimento importante para a SCMA; 
na Rua dos Douradores, junto à Praça da 
Figueira, no edifício com cinco pisos, com 
duas frações por piso, estão em curso obras 
de reabilitação em duas fracções, previsi-
velmente concluídas em janeiro de 2019. 
Estes fogos serão de imediato colocados no 
mercado de arrendamento. Neste edifício há 
urgência de outras reparações sobretudo na 
zona de tardoz, obras que pensamos poder 
efetuar a breve trecho, através de capital 
realizado com os negócios/investimentos 
previstos para os dois prédios da Rua Eça de 
Queirós; na Rua Eça de Queirós, a SCMA tem 
dois edifícios contíguos, de quatro andares, 
um com duas frações por piso (nº11) e outro 
com uma fração por piso (nº13). Durante o 
levantamento de necessidades, efetuada por 
equipa de engenheiros civis experientes, 
percebeu-se que estaria inicialmente (1950) 
projetado mais um piso em cada um destes 
edifícios, o que de imediato foi equacionado 
como uma boa possibilidade de valorização 

do património. Estudos e averiguações leva-
das a cabo e hoje estão devidamente apro-
vados os projetos para as respetivas obras 
de ampliação, a iniciar previsivelmente em 
março de 2019. Decorrem atualmente obras 
em dois andares (desabitados) do segundo 
piso do nº 13 para realojar os inquilinos 
dos terceiros pisos de ambos e assim se 
poderem iniciar as obras de ampliação. 
Devo ainda referir que também os 3ºs pisos 
destes edifícios vão ser alvo de remodela-
ção. Resumindo, estes dois edifícios serão 
reabilitados no seu todo, e acrescentados 
em nove apartamentos.

Ao nível da oferta de serviços à comu-
nidade, temos vindo a alargar o leque de 
consultas de especialidade e exames auxi-
liares de diagnóstico realizados no HSC, no-
meadamente cirurgia vascular e angiologia, 
ginecologia e obstetrícia e urologia (com 
possibilidade de ecografia simultânea), 
medicina tradicional chinesa e osteopatia.

Concretamente aos nossos utentes te-
mos vindo a oferecer maior diversidade de 
atividades e garantimos atualmente apoio 
na área da psicologia. Temos investido até 
ao limite das nossas possibilidades alocando 
técnicos de excelência em áreas como a nu-
trição, terapia da fala, psicologia, animação 
e diagnóstico. Temos consciência de que 
cada vez mais importa manter as pessoas 
no seu domicílio, apoia-las aí até ao limite 
das possibilidades, evitando ou retardando 
o mais possível a institucionalização. Neste 
sentido temos em desenvolvimento um pro-
jeto de melhoria com alargamento do serviço 
de apoio domiciliário, que se tem revelado 
de difícil operacionalização, sobretudo por 
constrangimentos financeiros. Previsivelmen-
te será iniciada uma experiência piloto nesta 
área, no primeiro trimestre de 2019.

Relativamente aos colaboradores te-
mos implantado e procurado aperfeiçoar 
o sistema de avaliação de desempenho. A 
formação profissional interna e externa é 
uma área que encaramos como prioritária, 
nos diversos setores. Gostaríamos muito 
de poder proporcionar melhores compen-
sações pelo trabalho prestado e sobretudo 
pela entrega que muitos revelam à causa 
desta Instituição. Temos ainda vários e 
bons exemplos da prática de voluntariado 
(colaboradores e pessoas externas à insti-
tuição), que vão desenvolvendo atividades 
diversas com os utentes. Pessoas grandes, 
porque se entregam a uma grande causa. 

Projetos por concretizar temos a reabi-
litação e revitalização do cine teatro José 
Mendes de Carvalho, entre outros, muitos 
sonhos de novos serviços à comunidade.

O Alv.: Quais têm sido os maiores 
problemas/entraves até hoje?

A.S.: Enfrentamos um grave problema 

de sustentabilidade que se prende com a 
UCCI. Esta unidade iniciou a sua atividade 
em dezembro de 2014. Oferece cuidados 
de alta qualidade, mas como aliás se previa 
desde o início, pelo número de camas (21) 
e pela sua tipologia (longa duração e ma-
nutenção, que não era a inicialmente pre-
vista), face às exigências legais e ao valor 
dos acordos por utente, não é sustentável. 

Inicialmente foi ponderada a possibi-
lidade de não avançar com esta resposta, 
contudo, uma vez que foi uma obra fi-
nanciada, e que havia compromissos as-
sumidos com a Segurança Social e Saúde, 
não foi possível reverter o caminho. Hoje 
temos consciência de que este deficit não 
se pode manter, pois se assim for vai colo-
car em risco a própria Instituição. Estamos 
por um lado a fazer um grande esforço de 
contenção de despesas, que não se revela 
eficaz, dado que, acima de tudo há que 
assegurar a qualidade dos cuidados e por 
outro lado estamos a tentar que a tutela 
nos permita alterar a tipologia de pelo 
menos metade das camas da UCCI, para 
a tipologia de média duração e reabilita-
ção. Face ao exposto poderemos ter de 
tomar a atitude mais drástica, a de cessar 
o funcionamento desta UCCI, assumindo 
as responsabilidades decorrentes desta 
atitude face aos acordos firmados e ao 
financiamento de que usufruímos.

Difícil também é gerir pessoas, e não 
poder compensá-las justamente pela sua 
prestação e entrega a uma causa nobre, 
como é a desta Instituição. Muito, muito di-
fícil é perceber diariamente as dificuldades 
de idosos dependentes e das suas famílias 
(quando existem), e não conseguirmos cor-
responder a todas as suas necessidades.

O Alv.: A nova ERPI será uma reali-
dade para quando? Como está a evoluir 
esse projeto? 

A.S.: Uma nova ERPI é uma necessidade 
urgente para a comunidade alvaiazerense. 
Após ponderação de várias hipóteses, sur-
giu a possibilidade de a mesma se poder 
vir a edificar em terreno contíguo ao HSC/
UCCI, propriedade da CMA. Esta alternativa 
apresenta-se muito vantajosa uma vez que 
os serviços gerais de lavandaria, cozinha e 
limpeza são comuns às várias respostas da 
instituição, pelo que a proximidade entre 
os edifícios é obviamente um fator de fun-
cionalidade e rentabilização de recursos.

Iniciaram-se os contactos com empresa 
de arquitetura para delinear um projeto 
do edifício e os contactos com a CMA, 
com vista a explorar a possibilidade de 
cedência do terreno, com condições para 
a execução da obra. Este processo vem de-
correndo desde maio de 2017. Hoje temos 
o projeto de arquitetura já muito definido 

e dia 20 de dezembro foi efetuada a escri-
tura de doação do terreno da CMA à SCMA.

Cumpre-nos aqui uma palavra de es-
pecial agradecimento, em nome de toda 
a comunidade, à CMA por desta forma 
contribuir para a melhoria da qualidade 
de vida e do bem-estar dos nossos idosos. 
Estamos na fase de finalização e aprova-
ção do projeto com vista à candidatura a 
fundos que nos permitam iniciar esta tão 
almejada e necessária obra.

O Alv.: Este ano tem sido difícil para 
a SCMA com a perda de dois mesários. 
De que forma estas perdas afetaram a 
SCMA?

A.S.: As vidas perdidas afetam sempre 
negativamente as pessoas, e estas, cons-
tituem as instituições. A SCMA é uma casa 
de afetos que pretende contribuir para 
uma sociedade inclusiva e por isso mais 
justa, no caso dos corpos gerentes, faze-
mo-lo de uma forma voluntária. Unimo-nos 
por uma causa que é a das pessoas, o amor 
ao próximo e assim, apesar da singularida-
de de cada um de nós, nesta empreitada 
comum e difícil, vamos inevitavelmente 
criando e aprofundando laços fraternos de 
solidariedade e ternura entre nós. O corte 
inevitável, abrupto e injusto de ligações 
desta grandeza afeta-nos a todos. Para 
além do lado emocional que se reflete em 
todas as nossas ações e decisões, com tris-
teza profunda, a perda de braços de tra-
balho disponíveis é sempre muito negativa 
para as organizações que deles dependem. 
Quero deixar aqui uma palavra de apreço 
e homenagem aos dois “Irmãos” da SCMA 
que partiram, António Silveira e Joaquim 
Dionísio, e um agradecimento sentido da 
SCMA pela generosidade da sua entrega 
dadivosa à causa desta casa. 

O Alv.: Aproveitando esta época de 
Natal, quer deixar alguma mensagem 
aos alvaiazerenses?

A.S.: Nesta época de renascimento, 
queremos renovar os sonhos e as metas de 
fazer sempre mais e melhor pelos nossos 
utentes, queremos celebrar com os cola-
boradores as difíceis conquistas diárias e 
os objetivos alcançados, queremos rea-
firmar as parcerias e compartilhar meios 
e esforços para enfrentarmos juntos um 
novo ano, com determinação e otimismo.

Esperamos que o Ano Novo traga 
mais Irmãos (sócios) e mais voluntários. 
Pedimos que fiquem no alojamento local 
da SCMA quando forem a Lisboa; visitem 
a página da Instituição na internet; acom-
panhem-nos no facebook; apareçam, par-
ticipem, critiquem, contribuam… FESTAS 
FELIZES PARA TODOS!7

Ana Catarina de Oliveira
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Em Almoster
Festa na Ponte Nova 
em honra de Nª Srª 
da Conceição

A localidade de Ponte Nova celebrou no dia 8 de 
dezembro, feriado da Imaculada Conceição, a sua 
padroeira Nª Srª da Conceição. Por se realizar sem-
pre em dia fixo, feriado, atrai dezenas de pessoas 
da terra, amigas ou que estando longe todo o ano, 
aproveitam esta data para visitar família e amigos 
na sua terra natal.    

Os festejos começaram pelas 11h30 com a mis-
sa solene, seguida de procissão e às 13horas abriu a 
quermesse e a venda dos tradicionais bolos. A tarde 
foi animada pela atuação do Grupo de Concertinas 
Sons da Sicó e o dia terminou com a atuação do 
grupo musical PA3 que, com as suas músicas, pôs 
todos a mexer e a dar um pézinho de dança. 

Ao longo do dia, como é tradicional, houve o 
“delicioso” frango de churrasco para comer na festa 
ou levar para casa.7

Ana Catarina de Oliveira

Os 504 anos do foral de 
Maçãs de D. Maria foram 
o mote principal para que, 

no dia 2 de dezembro, o auditório 
da junta de freguesia se enchesse 
de gente. A tarde de domingo 
começou com o recordar deste 
documento, datado de 1514, e que 
consagrou, àquela data, a “existên-
cia do Concelho”.  

Perante uma sala repleta de 
pessoas da freguesia e não só, 
vice-presidente da Câmara Muni-
cipal de Alvaiázere (CMA), Agos-
tinho Gomes, e ex-presidente da 
CMA, Álvaro Pinto Simões, o presi-
dente da junta de freguesia, Eduar-
do Laranjeira Craveiro, começou 
por saudar todos os presentes e 
mostrar o seu agrado ao ver a casa 
cheia. Relembrou a importância 
desta celebração, a qual “aconte-
ce anualmente desde que o foral 
celebrou os 500 anos de existên-
cia”. Além disso, chamou a atenção 
para as “Palestras de Inverno” que 
acompanham estas celebrações 
e que se realizarão em janeiro, 
fevereiro e março do próximo ano. 

A falar sobre o foral de Maçãs 
de D. Maria esteve Carlos Craveiro 
que fez um breve apanhado acerca 
da história e importância do mes-
mo e que lançou a dúvida sobre a 
possibilidade da existência de um 
foral ainda mais antigo, “de 1434, 
quando a povoação conseguiu au-
tonomia administrativa”.  

Depois de relembrado este do-

cumento, foi a vez de Mário Rui Ro-
drigues, presidente da Associação 
de Defesa do Património, Al-Baiäz, 
apresentar o livro “Palestras de 
Inverno em Maçãs de Dona Maria – 
Atas do 4º ciclo”, que faz o resumo 
das palestras de 21 de janeiro, 18 
de fevereiro e 18 de março deste 
ano, mas também da de 26 de 
novembro de 2017. A História e o 
Património são os temas centrais 
destas conversas que a Junta de 
Freguesia de Maçãs de D. Maria 
começou a promover, de há qua-
tro anos para cá, e que resultam, 
anualmente, na publicação de um 
livro. A edição deste ano, editado 
pela junta de freguesia e organi-
zado por Carlos Craveiro, reúne te-
mas como “História de 20 anos na 
autarquia de Alvaiázere” de Álvaro 
Pinto Simões, “Quotidiano e violên-
cia no século XIX em Alvaiázere” 

de Henrique Lopes, “Território e 
paisagem de Maçãs de Dona Maria” 
de Carlos Craveiro, “Terramoto de 
1755 – Impacto em Maçãs de Dona 
Maria e nas Cinco Vilas” de Manuel 
Augusto Dias, entre outros. De 
destacar, a imagem da capa des-
te livro que realça uma atividade 
muito importante para a freguesia  
e que envolve toda a população, 
que é o embelezamento das ruas 
de Maçãs de D. Maria com flores, 
aquando da festa de N.ª Senhora 
dos Aflitos, em agosto. 

Este dia terminou com a apre-
sentação da peça de teatro “O Mi-
lagre da Transformação”, levada a 
cabo pelo grupo de teatro da junta 
de freguesia, e que deixou toda a 
gente presente a rir, ao mesmo 
tempo que fazia leves críticas a 
problemas do quotidiano.7

 Ana Catarina de Oliveira

atualidade
Junta de Freguesia de Maçãs de D. Maria 

Celebrou os 504 anos do Foral

ASCRA
Festejou o S. Martinho

No dia 12 de novembro, a Associação Social Cul-
tural e Recreativa de Almoster (ASCRA) promoveu 
o tradicional magusto, com fogueira na rua, para 
os utentes do Centro de Dia e apoio domiciliário. 

Uma tarde bastante agradável e divertida, houve 
espaço para um pézinho de dança com os utentes 
e funcionárias e não faltou um bom vinho. Como 
diz o ditado, em dia de “S. Martinho vai à adega e 
prova o vinho”. A ASCRA agradece a todos os que 
proporcionaram esta tarde. 

Durante este mês realizaram-se ainda várias 
atividades na Biblioteca e trabalhos manuais na 
Instituição.7

O primeiro domingo de dezembro é sempre 
de festa para os habitantes da localidade de 
Candal, na freguesia de Almoster. A festa, em 

honra do padroeiro Sto. André, fez-se no dia 2 de de-
zembro e, como é hábito, atraiu os habitantes locais, 
mas também muitos amigos da terra e pessoas que, 
estando longe todo o ano, regressam nesta altura 
para conviver com família e amigos.  

O ponto alto foi a missa solene, seguida de pro-
cissão, que aconteceu às 14h, tendo-se seguido a 
abertura da quermesse, venda de bolos e o tão ha-
bitual jogo do bingo. O dia terminou com a atuação 
musical a cargo dos Amigos do Acordeão Margens 
do Nabão e o Minhoto, que animaram com as suas 
músicas todos os presentes. Ao longo do dia houve 
serviço de frango para fora.7

Ana Catarina de Oliveira

Em Almoster

Festa em honra de Santo André animou 
localidade de Candal
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Realizou-se nos dias 12 e 13 
de dezembro, na Biblioteca 
da Escola Dr. Manuel Ribeiro 

Ferreira, uma atividade dinamizada 
pelos alunos do 10.º A, dirigida 
a alunos das turmas de 5.º ano e 
integrada num projeto que aborda 
os domínios da Educação Ambien-
tal e Desenvolvimento Sustentável 
intitulado “Verde é a cor da nossa 
Educação…”. Esta atividade, con-
cretizada de forma interdisciplinar 
e colaborativa nas disciplinas de 
Português, Filosofia, Geografia A 
e Biologia e Geologia, e em par-
ceria com a Biblioteca Escolar e o 
Projeto Eco-Escolas, consistiu na 
construção e aplicação de um quizz 
ecosustentável aos alunos do 5º 
ano que, a partir da vertente lúdico-
didática, puderam aprender e testar 
os seus conhecimentos nas áreas 
do ambiente e sustentabilidade.

É através da disciplina (no 2º 
e 3.º ciclos) ou componente (no 
Ensino Secundário) de Cidadania 

e Desenvolvimento - introduzida 
nos currículos escolares por força 
da autonomia e flexibilidade curri-
cular, no presente ano letivo, e do 
inerente desenvolvimento de ações 
e projetos em prol da comunidade 
educativa e local - que se pretende 
traduzir um conjunto de atitudes e 
comportamentos que promovam 
nos alunos o papel de cidadãos 

ativos, informados, com espírito 
crítico, consequentes, proativos e 
capazes de assumirem responsa-
bilidades individuais e coletivas. 

É nesta linha que os alunos tra-
balharam e continuam a trabalhar, 
permitindo-lhes a liberdade e a au-
tonomia de contribuírem para uma 
melhor qualidade, valor e signifi-
cação das suas aprendizagens.7

ETP Sicó
Alunos visitaram Museu do 
Vinho e Empresa Probar

Os formandos dos 3.º anos dos cursos profissionais 
de Técnico de Cozinha/Pastelaria e de Restaurante/Bar 
realizaram, dia 11 de dezembro, uma visita de estudo 
ao Museu do Vinho, em Anadia e à empresa Probar, 
em Cernache. Os alunos foram acompanhados pelos 
formadores das respetivas áreas técnicas, quer ao 
Museu do Vinho, em Anadia, quer à empresa da área 
alimentar, a Probar, em Cernache.  

A visita decorreu de forma animada, sendo evidente 
o interesse por parte dos formandos, colocando perti-
nentes questões técnicas e demonstrando vontade de 
aprender. Nas duas empresas, os alunos receberam 
largos elogios pela sua postura, imagem e conceitos 
técnicos demonstrados, retorno que muito agrada à 
escola e aos formadores, demonstrando que o trabalho 
realizado ao longo do percurso dos alunos dá os frutos 
desejados: “formar profissionais e formar pessoas”.7

educação

Agrupamento de Escolas
Assinalou Dia Nacional 
da Floresta Autóctone

Para comemorar o Dia Nacional da Floresta Autóc-
tone,  à semelhança dos anos anteriores, os alunos dos 
5.º, 6.º e 8.º anos deslocaram-se à Mata do Carrascal, 
com o nobre objetivo  de plantar mais algumas árvores. 

Todos os alunos tiveram a possibilidade de plantar 
alguns medronheiros e, para isso, contaram com a co-
laboração da engenheira florestal da Câmara Municipal 
de Alvaiázere, Isabel Pimentel, que não só tratou da pre-
paração do terreno, como também forneceu as árvores.

Houve ainda tempo para uma caminhada, durante a 
qual foi possível observar as várias espécies plantadas, 
em anos anteriores, e para um pouco de diversão no 
circuito de manutenção existente na Mata do Carrascal.

Já de regresso à escola, foi visível a satisfação dos 
alunos por terem desfrutado de um ambiente diferente 
e terem contribuído para a manutenção e preservação 
deste espaço de grande valor ambiental e paisagístico.7

O Natal é tempo das escolas se 
tornarem ainda mais alegres 
e bonitas. É uma comemo-

ração que traz sentimentos de paz, 
amor, fraternidade e esperança, que 
devem ser vividos pelos alunos, pro-
fessores e direção. Por esta razão, 
no refeitório da escola, alunos e 
professores da Educação Especial 
convidaram outros professores para 
um pequeno lanche, assinalando, 
assim, o espírito da época.

Cumprindo a tradição, a disci-
plina de Educação Moral Religiosa 
Católica, na pessoa da professora 
Fátima Rodrigues Dias e com a 
colaboração dos seus alunos, di-
namizou mais uma vez a atividade 
do cabaz de Natal, graças à boa 
vontade de toda a comunidade 
educativa. Os donativos em géne-
ros alimentares foram distribuídos 
por aqueles que mais precisam, 
dando-se, assim, significado à 
palavra Natal.

O espírito desta época foi 
também assinalado pelo Clube de 
História que construiu o tradicio-

nal presépio, no refeitório. Poste-
riormente, no dia 14 de dezembro, 
esta mesma estrutura reforçou 
a mensagem do tempo que se 
assinala com a representação de 
um presépio ao vivo, no salão de 
convívio dos alunos, no qual o rea-
lismo da iniciativa foi justificado 
pela presença de um menino Jesus.  

O Gabinete de Apoio ao Aluno 
e à Família (GAAF) e o Clube dos 
Amigos da Escola dinamizaram 
uma pequena venda de Natal, du-
rante dois dias da última semana 
de aulas deste período. A sala A5 
esteve composta de tudo o que 
foi generosamente doado por ele-
mentos da comunidade educativa, 
tornando possível esta iniciativa 
solidária. A receita reverterá a fa-
vor de quem mais precisa.

No que respeita às crianças 
do pré-escolar e do 1.º CEB das 
Escolas Básicas de Alvaiázere e 
de Maçãs de D. Maria, estas assis-
tiram no dia 14 de dezembro ao 
espetáculo musical “Hakuna Mata-
ta”, na tenda do Parque Multiusos. 

Foram momentos de alegria e boa 
disposição, que transportaram as 
crianças ao universo da magia, en-
volvendo-as no espírito natalício. 
Após o espetáculo decorreu um 
lanche partilhado, onde crianças/
alunos, pais/encarregados de 
educação, docentes e assistentes 
operacionais tiveram a oportunida-
de de conviver. Posteriormente, as 
crianças do pré-escolar e os alunos 
cantaram e encantaram quem esta-
va presente com canções de Natal. 
Para reforçar esta época festiva, as 
crianças do pré-escolar e os alunos 
do 1.º CEB receberam presentes 
de Natal oferecidos pelas diversas 
juntas de freguesia do Concelho.

A terminar as festividades reali-
zou-se, no dia 20 de dezembro, o 
almoço de Natal do Agrupamento 
de Escolas de Alvaiázere. Aconte-
ceu no refeitório da escola sede e 
traduziu-se num momento de con-
vívio entre pessoal docente e não 
docente. Uma confraternização 
que justificou os sentimentos que 
se vivem nesta época.7

Biblioteca Escolar 

Tempo de Natal 
é tempo de encanto

No mês de dezembro, integrada no programa de 
Natal 2018, a Biblioteca do Agrupamento de Escolas 
de Alvaiázere recebeu a mãe de um aluno do 6.º A que 
deliciou a turma com a leitura do livro: “Tanto! Tanto!” 
- uma divertida história de amor e carinho em redor de 
um bebé e de uma família reunida para fazer uma festa.

Ao longo do mês, as Bibliotecas Escolares realiza-
ram ainda outras atividades comemorativas da época 
natalícia, envolvendo turmas de todos os níveis de 
ensino e promovendo um convívio saudável e animado 
entre todos. Foram lidas histórias de Natal, partilhados 
poemas e contos entre as turmas, visionados filmes, 
construídos postais de “Boas Festas” com textos em 
português e inglês, decoradas as salas e apresentado 
um presépio tradicional em cada biblioteca, original 
e fruto do trabalho de colaboração entre todos os 
elementos da equipa e utilizadores.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 &

ANABELA
Cabeleireira

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

    3250 - 103 Alvaiázere

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere
Celebrou o Natal com diversas atividades

Biblioteca Escolar

Cidadania e Desenvolvimento – a 
nova disciplina do currículo escolar
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M
ais um tradicional almoço-convívio de Natal que a 
Associação de Apoio Social, Cultural, Desportiva 
e Recreativa de Maçãs de Caminho organizou e 

realizou no sábado, dia 22 de dezembro, registando a 
presença de cerca de uma centena as pessoas imbuídas 
de alegria e espírito natalício.

Como convidados, este ano marcaram presença a 
presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere, Célia 
Marques, os vereadores Carlos Simões e Sílvia Lopes, 
a tesoureira da Junta de Freguesia de Alvaiázere, Lu-
cília Silva e o padre André Sequeira, bem como alguns 
antigos presidentes da direção e outros dirigentes da 
Associação.

Segundo Teodora Cardo, presidente da direção da 
Associação, integrado no plano de atividades, este even-
to é dirigido essencialmente aos idosos da freguesia e 
aos jovens que frequentam a catequese da paróquia de 
Maçãs de Caminho, mas que tem também por objetivo 
juntar todos os sócios e todos os amigos da Associação 
nesta época especial de confraternização.

Já no fim do almoço, teve lugar o momento cultural-
-religioso da representação do “presépio ao vivo”, evento 

participante no concurso municipal, e estavam também 
expostos mais dois presépios tradicionais, no sentido 
de manter viva a tradição.

A animação prolongou-se pela tarde fora com muita 
conversa a ser posta em dia, e no final da tarde, como 
vem sendo habitual, realizou-se também a reunião da 
Assembleia-geral da Associação para discussão e apro-
vação do orçamento e plano de atividades para 2019.7

atualidade
Em Maçãs de Caminho

Almoço de Natal da Associação

Município de Alvaiázere

Promove concurso 
de “Cantar dos Reis”

Com o intuito de “preservar as tradições que 
determinam a singulariedade do povo alvaiazeren-
se”, o Município de Alvaiázere volta a promover o 
“Cantar dos Reis”. 

A Câmara Municipal de Alvaiázere (CMA) convida 
toda a comunidade a participar nesta iniciativa que 
prevê a atribuição de “um prémio de participação 
a todos os grupos e a atribuição de prémios espe-
ciais, de acordo com a análise de um júri convidado 
para o efeito”. 

As inscrições decorrem até ao dia 31 de de-
zembro e podem ser feitas na Biblioteca Municipal, 
sendo que no dia 5 de janeiro de 2019, a CMA, pede 
aos grupos inscritos que se dirijam aos Paços do 
Concelho, onde serão “recebidos pelo Executivo 
Camarário e avaliados pelo júri constituído para o 
efeito”. 

O regulamento do concurso e respetiva ficha de 
inscrição estão disponíveis para consulta em www.
cm-alvaiazere.pt.7

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

Em Alvaiázere
Grupo Motard 5 Vilas 
levou amor às pessoas

Vestidos a rigor, de Pais-Natais, o Grupo Motard 
5 Vilas, associação recentemente nascida no con-
celho de Alvaiázere, realizou o 2º Passeio de Natal, 
no passado dia 23 dezembro.

Contou com a presença de alguns dos seus 
associados e amigos que fizeram questão de levar 
uma mensagem de carinho e amor aos utentes de 
algumas Instituições Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS), Hospital Santa Cecília, bem como aos 
elementos da Guarda Nacional Republicana e Bom-
beiros Voluntários de Alvaiázere. 

Assim percorreram, numa tarde fria de domingo, 
as freguesias de Maçãs de D. Maria, Arega (Figueiró 
dos Vinhos) e Alvaiázere, onde também tiveram a 
oportunidade de confraternizar com amigos e de-
gustar algumas iguarias. 

O Grupo Motard 5 Vilas agradece a todos quan-
tos os receberam, desejando-lhe um Santo e Feliz 
Natal!7

Associação Casa do Povo de Maçãs de D. Maria

Atividades de novembro e dezembro
O

s últimos meses do ano, 
novembro e dezembro, fo-
ram marcados por várias 

atividades.
A 11 de novembro, comemora-

se o dia de S. Martinho, mas na 
Instituição celebrou-se no dia 9 com 
o mesmo entusiasmo e convívio 
entre elementos da direção, corpos 
sociais, utentes e funcionários. Foi 
uma tarde preenchida com uma 
apresentação de fotos relativas às 
várias atividades realizadas ao longo 
destes anos e que arrancaram mui-
tas gargalhadas e recordações. Para 
além desta, cumpriu-se a tradição 
com o lanche/convívio onde não 
faltaram as castanhas, a água-pé e 
muita música e dança.

Com o aproximar de dezembro 
e consequente época natalícia, 
os idosos arregaçaram mangas e 
iniciaram os trabalhos alusivos a 
esta quadra. Compostos por vários 
materiais como o cartão, madeira, 
tintas, estes contribuíram para em-
belezar os dois lares da Instituição, 
assim como, para o bem-estar dos 
participantes que se sentem úteis e 
gostam de visionar os seus trabalhos 
expostos. No dia 12 de dezembro 
realizou-se em Oliveira do Bairro o 
Campeonato Individual de Boccia Se-
nior que contou, uma vez mais, com 

a presença de um grupo de utentes 
da associação. Estes obtiveram bons 
resultados, fruto também dos dois 
treinos semanais na Instituição. O 
dia 15 foi muito especial, porque 
se concretizou a festa de Natal, que 
teve início com o almoço onde es-
tiveram presentes os elementos da 
direção, corpos sociais, convidados e 
os utentes de todas as valências. De 
seguida, foram pronunciados os dis-
cursos do presidente da associação, 
Álvaro Pinto Simões, e da presidente 
da Câmara Municipal de Alvaiázere, 
Célia Marques, que honrou todos 
os presentes com a sua presença. A 
festa prosseguiu com a apresentação 
de duas peças de teatro, a primeira 
pelo Grupo de Teatro da Junta de Fre-
guesia de Maçãs de D. Maria, seguida 
da peça das funcionárias, utentes 
e elemento da direção que propor-
cionaram momentos de animação 

e boa disposição. Passado isto, a 
tarde continuou com a entrega das 
prendas aos idosos e com o baile e 
karaoke dinamizado pelo DJ I´am. 
O dia 18 de dezembro foi um dia re-
pleto de fé e devoção, devido à cele-
bração da missa de Natal pelo padre 
André Sequeira, que também deu a 
bênção dos enfermos e confessou 
alguns dos presentes. Foram mo-
mentos vividos com muita emoção 
e oração por todos os participantes, 
seus familiares, não esquecendo, 
aqueles que já partiram. Esta visita 
terminou com o almoço do padre 
com as funcionárias, onde reinou o 
diálogo e a boa disposição. 

Com mais um ano a terminar, 
a Associação Casa do Povo de Ma-
çãs de D. Maria deseja a todos os 
utentes, familiares, colaboradores e 
amigos a continuação de Boas Festas 
e um próspero Ano Novo.7
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E AGORA É O ANO NOVO!

“
Ano Novo, vida nova”, e assim é que 
deveria ser, mas… não sei se deva es-
tar de acordo com a sentença popular. 

Prefiro a minha verdade pensada de que… 
ano vai, ano vem, é o tempo velho a en-
tregar ao tempo novo a flor da esperança.

As emoções que por esta altura se 
despertam com os festejos ruidosos, es-
quecidas por momentos as inimagináveis 
formas de apelar ao consumismo, deverão 
sentir-se como quem saboreia poemas 
de louvor e chamamento à esperança de 
que o hoje e o amanhã sejam melhores 
do que o ontem. 

Vou fechar o ano 2018 a ler o “Último 
Caderno de Lanzarote” do Nobel José 
Saramago e, hoje mesmo acabei de ler, 
do mesmo, “Discursos de Estocolmo” 
ao receber o “Prémio” da nossa honra. 
Mudarei o calendário a ler o “Último 
Caderno” e, do que já ficou lido, para 
aqui transcrevo uma referência ao que o 
Nobel da Literatura fez referindo-se à obra 
“La Desesperanza”. Como a “passagem 
do ano” nos convida a pensar no valor 
do tempo, desse caderno, transcrevo a 
referência que faz ao livro do escritor 
chileno José Donoso “La Desesperanza” 
nestes termos: «Donoso apenas parou 

o tempo, e ele nos dirá se não o fez 
para que tivéssemos tempo de pensar 
se somos humanos verdadeiramente. 
Pensámo-lo? Somo-lo?» 

Sempre no jeito de aproveitar os salpi-
cos, sinto que, na primeira oportunidade, 
devo ler “La Desesperanza”. Talvez essa 
leitura me ajude a viver na esperança até 
ao fim. E penso que sim, se aproveitar 
o tempo a pensar formas de me tornar 
mais humano.

“Ano novo, vida nova”, mas… só pen-
sando o tempo e a sua mudança a vida da 
humanidade irá mudando também para 
o mundo melhor de que toda a gente 
fala, mas que normalmente só fica pela 
conversa. E para não ser apenas isso, pelo 
pensamento aceitaremos ser o sujeito ati-
vo que, com a mudança dos tempos, quer 
mudar a vontade, torná-la determinada 
para fazer o bem que ainda não fez.

Os luminosos e deslumbrantes feste-
jos da chegada do Ano Novo, entendi-os 
como versos aparelhados para declamar 
em toda a parte. Fiz a minha leitura e, 
talvez por infantil ingenuidade, pareceu-
me ouvir gritar aos descrentes que a es-
perança não pode morrer! A minha não 
morreu, mas, pela mentira que muitos 
destes estrondosos festejos dizem ao 
mundo em sofrimentos de toda a ordem, 
quase se cai no desespero.

Sentia-me assim quando me disse 
num poema que desenvolve estes versos:

Ai tempo que o tempo me levas
E eu em casa sem vontade nem pão!
(…)
Ai tempo que o tempo me trazes 

cada manhã
E eu num sono preto de noite acor-

dada!
(…)
Ai tempo que o tempo me condenas
Quando passas, dia-a-dia, atrás dos 

montes!
(…)
Ai tempo que o tempo me contaste
Nas omissões em moldura da palavra!

Volto hoje ao meu “Tons de um Aparo 
Comprometido” para fazer com os meus 
leitores uma abertura diferente do Ano 
Novo que aí está. Confronte-se cada um 
com estes versos que não me canso de 
repetir:

Já vou tão adiante
E com tanto por fazer!
O melhor, mais resultante,
É teimar até morrer!
Veio-me do Brasil sem o nome do au-

tor este pensamento: «Tão importante o 
quanto saber começar bem o Ano Novo, 
da mesma forma devo saber terminar 
bem o ano que se despede. Encerrar o 
ano velho e paz consigo mesmo e com 
as pessoas que estão em nossa vida, 
mesmo que exija pedir e dar perdão. 
Só assim estarei plantando a semente 
da Paz, da Alegria, do Amor e Espe-
rança para então colher os frutos de 
uma vida nova no ano novo que bate a 
nossa porta.» 

A meu ver, a Paz, a Alegria, o Amor e 
a Esperança não se alcançam com votos 
para os outros cumprirem. A alma destes 
bens é como um verbo que se conjugasse 
só na primeira pessoa!

Deixo aqui a representação do “Olho 
de Hórus”, deus dos egípcios, para que, 
quem gostar de saber, aproveite a men-
sagem. Hórus perdeu uma vista  em luta 
contra o deus Seth. Por artes mágicas 
conseguiu recuperar o seu olho, e essa 
restauração da visão dá ao símbolo, o 
significado de poder, proteção, regene-
ração e força.

Outra vez com Raul Solnado… «Façam 
favor de ser felizes!»7

atualidade

Salpico
Pico-Pico

Filipe Antunes dos Santos

B R E V E S
  

CerciPenela
Promove projeto 
“Adpatar a Música”

A CerciPenela recebeu no dia 3 de 
dezembro mais um prémio atribuído 
pelo BPICAPACITAR para o desenvolvi-
mento de um novo setor na instituição: 
a Musicoterapia, com o projeto “Adap-
tar a Música”. Das 224 candidaturas 
apresentadas, somente 23 foram pre-
miadas e é um projeto que se iniciará 
já em janeiro de 2019. 

A Musicoterapia promove a comuni-
cação, a expressão e a estimulação bem 
como a socialização dos utentes partici-
pantes. É um projeto que a CerciPenela 
quer desenvolver ao nível interno e 
externo, abrangendo os concelhos de 
Penela, Ansião e Alvaiázere. Iniciar-se-
-á com cerca de 60 participantes, nos 
quais se incluem, além de utentes do 
Centro de Atividades Ocupacionais, 
alunos dos agrupamentos dos três 
concelhos referidos e já apoiados pelo 
Centro de Recursos para a Inclusão da 
CerciPenela.7

Cumeada – Ourém
“The Tourist” 
vai lançar EP em 
fevereiro de 2019

André Simões tem 25 anos e um 
projeto musical chamado “The Tourist”. 
Licenciou-se em Turismo mas a sua 
grande paixão é a música. Descobriu 
isso durante a licenciatura, “foi aí que 
nasceu o gosto por cantar, havia mui-
tos elementos com jeito para cantar e 
tocar, e nos nossos encontros fazíamos 
jogos de música inventados por nós, 
onde todos eram obrigados a cantar e 
dizer rimas (era super giro)!”, confes-
sou. André conta já com dois singles 
no youtube “Quero que te vás” e “O 
beijo que me deves” e está à espera do 
resto do EP que se vai chamar “Cara ou 
Coroa” e vai ter seis canções.  

O jovem músico contou ao jornal “O 
Alvaiazerense” que “sentir que as pes-
soas realmente entendem aquilo que eu 
quero transmitir é a melhor gratificação 
de todas” pelo que quando olha para 
o futuro apenas vê a sua continuação 
a fazer música, independentemente 
daquilo que aconteça.7

Alvaiázere
Porto Canal emitiu programa sobre o Concelho
O 

programa “Pontos Cardeais”, da estação televisiva portu-
guesa Porto Canal, dedicou a edição do dia 1 dezembro 
ao concelho de Alvaiázere. 

A apresentadora, Luísa Lima, começa por apelidar Alvaiáze-
re de “simpática vila” e ao longo dos 25 minutos do programa 
foram apresentadas diversas imagens do Concelho, nomeada-
mente das vistas da serra que são “fantásticas”, dos Paços do 
Concelho, da mancha de carvalho-cerquinho, do centro de Maçãs 
de D. Maria, da Capela de N.ª Sr. ª dos Covões, entre outras. 

O programa foi, essencialmente, gravado durante os dias 
da 36º FAFIPA e do 16º Festival Gastronómico do Chícharo 
para, deste modo, dar também destaque a um dos grandes 
eventos do Concelho e mostrar, ao resto do País e do mundo, 
o que é o chícharo. Ao longo do programa são diversas as 
imagens do certame deste ano, dos seus eventos, dos produ-
tores e produtos alvaiazerenses e das suas gentes.  

“Território puro e quase intocado”, Alvaiázere é, simul-

taneamente, dado a conhecer pelas palavras e visão da sua 
presidente, Célia Marques, numa entrevista que pode ver ao 
longo de todo o programa. 

“Pontos Cardeais” é transmitido semanalmente e mostra as 
principais atividades económicas, bem como os principais pon-
tos de atração turística de cidades portuguesas.7

Ana Catarina de Oliveira

Rua Conselheiro Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

E-Mail: estudio02@sapo.ptGerência: Pedro Dias
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Coleção de Pais-Natais
A Biblioteca Municipal apresenta ao público, até 

ao próximo dia 10 de janeiro de 2019, a exposição “O 
regresso do Pai Natal à Biblioteca”. 

O espólio, que conta com centenas de figuras de 
pais-natais, feitos com os mais variados materiais e 
com os mais diversos feitios, foi doado pela colecio-
nadora Clarisse Rodrigues que se diz “apaixonada pela 
figura do pai-natal”, para ela “o Natal não é só agora, 
no mês de dezembro, mas sim todo o ano”.

Pode visitar esta exposição de segunda a sexta, das 
09h às 17h, e aos sábados das 10h às 13h.7

Na Biblioteca Muncipal
Recomeçam atividades 
da Bebéteca

A Biblioteca Municipal de Alvaiázere vai voltar a 
acolher, a partir de 5 de janeiro de 2019, a Bebéteca, 
um conjunto de atividades lúdico-pedagógicas dire-
cionadas para os bebés entre os 9 e os 36 meses e 
que tem como objetivo promover a relação, em tenra 
idade, entre os mais novos e os livros. A Bebéteca 
tem a coordenação técnica da educadora de infância 
Andreia Pinheiro.

As atividades acontecerão todos os primeiros sába-
dos de cada mês, das 10h às 11h, de forma gratuita e 
terminarão dia 1 de junho de 2019.7

Museu Municipal de Alvaiázere
Exposição de Pintura: “Arte 
Contemporânea e Alguns 
Artistas Surrealistas”

O Museu Municipal de Alvaiázere acolhe, até 
ao próximo dia 6 de janeiro de 2019, a exposição 
temporária “Arte Contemporânea  e Alguns Artistas 
Surrealistas”, que reúne obras de grandes nomes do 
mundo artístico da pintura, tais como: Júlio Resende, 
Mário Cesariny, Júlio Reis Pereira, Cruzeiro Seixas, 
Isabel Laginhas, entre outros. Esta exposição faz parte 
de uma coleção particular e pode ser visitada de forma 
gratuita de terça a domingo, das 10h às 17h.7

As Piscinas Municipais Des-
cobertas vão ser alvo de 
uma beneficiação. A Câma-

ra Municpal de Alvaiázere foi um 
dos muitos Municípios que apre-
sentou candidatura ao programa 
BEM - Beneficiação de Equipamen-
tos Municipais - e que viu o seu 
projeto ser aprovado. 

O programa BEM foi criado pelo 
Governo, em junho de 2018, para 
permitir a beneficiação de equipa-
mentos municipais, em territórios 
de baixa densidade. De um total 
de 142 candidaturas apresentadas 
este ano, irão ser apoiados 31 
projetos - seis dos quais em Muni-
cípios da Comissão de Coordena-
ção e Desenvolvimento do Centro 
(CCDR Centro). As candidaturas 
selecionadas nos municípios do 

interior incluem obras de valori-
zação e modernização de infraes-
truturas desportivas, melhoria de 
equipamentos de uso coletivo da 
população, remodelação de pisci-
nas, centros de interpretação ou 
beneficiação de Cineteatros.

Os acordos foram assinados 
dia 21 de dezembro, no Salão 
Nobre da CCDR Centro e repre-
sentam um investimento total de 
7.974.326,56€, comparticipados 
em 3.786.000€ pela administração 
central.7

Em Alvaiázere
Piscinas Descobertas vão ser melhoradas

A Comunidade Intermunicipal 
da Região de Leiria (CIMRL), 
preocupada com a atual 

estratégia de encerramento de 
balcões dos CTT em todo país, no 
âmbito do plano de reestruturação 
da empresa, reuniu na manhã do 
dia 17 de dezembro com a Ad-
ministração dos CTT, em Lisboa, 
para abordar as questões relativas 
à rede de balcões do território da 
região de Leiria. 

Representada pela vice-presi-
dente do Conselho Intermunicipal, 
Célia Marques, pelos presidentes 
dos municípios de Castanheira de 
Pera (Alda Carvalho), Figueiró dos 

Vinhos (Jorge Abreu) e Porto de 
Mós (Jorge Vala) e pelo vice-pre-
sidente de Alvaiázere (Agostinho 
Gomes), a comitiva manifestou a 
inquietação dos autarcas da região 
de Leiria e de toda a comunidade, 
sublinhando o facto de que “mui-
tos dos municípios deste território 
são concelhos de interior e baixa 
densidade, o que por si só, pode-
rá criar um maior isolamento das 
populações”. 

A administração dos CTT es-
clareceu os autarcas de que “não 
há intenção de encerrar serviços 
cujos municípios não tenham já 
sido contactados e que os bal-

cões que vierem a fechar portas 
já foram objeto de conversação 
entre os CTT e os respetivos mu-
nicípios”.

Por outro lado, os CTT clarifi-
caram ainda o facto de que a exis-
tência de banco CTT numa estação 
de correios não é condição para a 
sua permanência ou para o fecho 
da mesma. 

Os representantes da CIMRL 
terminaram a reunião com a certe-
za de que os CTT se comprometem 
a reavaliar as situações que estão 
em curso e de que nenhum balcão 
da região de Leiria irá encerrar 
durante o próximo ano.7

Comunidade Intermunicipal da Região de 
Leiria reuniu com Administração dos CTT

A Comunidade Intermuni-
cipal da Região de Leiria 
(CIMRL) entregou aos dez 

municípios associados (Alvaiáze-
re, Ansião, Batalha, Castanheira 
de Pera, Figueiró dos Vinhos, 
Leiria, Marinha Grande, Pedrógão 
Grande, Pombal e Porto de Mós) 
um “pacote” de kits pedagógicos, 
no âmbito do projeto “Plano Ino-
vador de Combate ao Insucesso 
Escolar da Região de Leiria” – PI-
CIE. O conteúdo destes recursos 
materiais destina-se à avaliação e 
intervenção pedagógica e terapêu-
tica dos alunos do ensino público 
obrigatório, pré-escolar e 1º CEB, 
e vai ser utilizado pelos 37 técni-
cos das equipas multidisciplinares 
contratadas pelos dez municípios, 
para trabalharem em conjunto com 

os técnicos dos Agrupamentos de 
Escolas, nas áreas da Psicologia, 
Terapia da Fala, Mediação, Nutri-
ção, Professores do 1º CEB, Psico-
motricidade e Sociologia. 

Atendendo à importância dos 
testes psicológicos na avaliação e 
intervenção de crianças, a CIMRL 
considera essencial e estratégi-
ca a aquisição destes recursos 
pedagógicos, que fazem parte 
da atividade “(Sim) também sou 
capaz!” do PICIE. Os dez kits agora 
entregues têm por base distintos 
tipos de embalagem (pasta, mo-
chila, mala, caixa, etc.), e têm a 
particularidade de conter diversos 
suportes: jogos, livros, cadernos, 
fichas de atividades, cartazes, en-
tre outros e podem ser utilizados 
individualmente ou de forma co-

letiva. Com este projeto a CIMRL 
visa contribuir para a qualidade da 
educação e formação dos alunos, 
valorizando a inclusão, a coopera-
ção e o conhecimento, de forma 
articulada e integrada, com o ob-
jetivo final de aumentar o sucesso 
escolar e diminuir o abandono 
e o absentismo, através de uma 
metodologia de referenciação, 
apoio, monitorização e avaliação 
das crianças de todo o território 
que constitui a Região de Leiria. 

O “Plano Inovador de Combate 
ao Insucesso Escolar da Região de 
Leiria” resulta de uma candidatura 
da CIMRL ao Programa Operacio-
nal Centro 2020, no valor total 
de 2 milhões e 600 mil euros, 
cofinanciado pelo Fundo Social 
Europeu.7

Município de Alvaiázere
Conhecidos vencedores 
da Maratona Fotográfica

O Município de Alvaiázere divulgou, no passado 
dia 16 de dezembro durante a Feira dos Produtos da 
Terra e Feira do Livro, as fotografias premiadas pelo 
júri, no âmbito do concurso de maratona fotográfica 
que decorreu durante o “Alvaiázere, Capital do Chí-
charo 2018”. O objetivo deste concurso passou por 
“fomentar e desenvolver o gosto pela fotografia e 
sensibilizar o público em geral, para a história e cultura 
do concelho de Alvaiázere”. 

O primeiro prémio foi atribuído a uma fotografia 
de Isabel Maria Batista Gonçalves, o segundo prémio 
foi atribuído a uma fotografia de Vitor Manuel do Ro-
sário Cordeiro Lopes e o terceiro prémio foi conferido 
à fotografia de Jorge Miguel Peça Santos Melo. Foram 
ainda atribuídas menções honrosas a duas fotografias 
de Vitor Manuel do Rosário Cordeiro Lopes, a uma 
outra fotografia de Isabel Maria Batista Gonçalves e a 
uma de Jorge Miguel Peça Santos Melo. 

O Município de Alvaiázere agradece “reconhecida-
mente a todos os participantes e felicita-os pelas 87 
fotografias a concurso que dão a conhecer olhares 
maravilhosos sobre o território alvaiazerense”.7

CIMRL
Oferece Kits Pedagógicos aos Municípios 
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O 
Município de Alvaiázere pro-
moveu a Feira dos Produtos 
da Terra aliando-a, este ano, 
à XII Feira do Livro. Decorreu 

de 13 a 16 de dezembro, numa tenda 
no Parque Multiusos, com cerca de 500 
metros quadrados abertos ao público.

A Feira dos Produtos da Terra nas-
ceu com o objetivo de incentivar e po-
tenciar o desenvolvimento da atividade 
agrícola, artesanato e do comércio local 
e vai já na XIX edição. Contou com cerca 
de 40 produtores e artesãos que, apro-
veitando a dinamização da promoção 
dos produtos endógenos que o Muni-
cípio tem vindo a desenvolver, deram a 
conhecer, mais uma vez, aquilo que de 
melhor sabem e fazem, para além de 
terem a oportunidade de escoar parte 
dos seus produtos. 

 Em relação à Feira do Livro, com um 
programa diversificado e direcionado 

para as crianças, jovens e comunidade 
em geral, este ano contemplou também 
as IPSS’s do Concelho, bebés e seus 
familiares. Estiveram expostos cerca 
de 1300 livros, de diversas editoras 

que puderam ser adquiridos a preços 
substancialmente mais baixos, de 
forma a incentivar novos e graúdos, a 
gostarem de ler, seja o que for (livros 
de culinária, romances, de história, de 
saúde, de desporto e de lazer).

Durante os quatro dias de feira, 
passaram pelo local vários ciclos de 
ensino da Escola Básica e Secundária 
Dr. Manuel Ribeiro Ferreira e da Escola 
Tecnológica e Profissional de Sicó (ETP 
Sicó) para visitas à Feira do Livro e para 
assistirem aos vários espetáculos que 
foram dinamizados durante o evento, 
nomeadamente: espetáculo pedagógi-
co “Afinal tenho uma amiga chamada 
Matemática” da Embaixada do Conheci-
mento para alunos do 2º ciclo; comédia 
“Geração Facebook” direcionado para 
os alunos do ensino secundário e 3º 
ciclo, onde quatro jovens amigos - um 
nerd, uma loira burra, o miúdo mais 

giro da escola e uma rapariga homos-
sexual - descobrem que o amor pode 
estar mesmo à sua frente, depois de 
muitas peripécias, percebem que, para 
o tornar real, vale tudo: Facebook, 

destaque
Município de Alvaiázere

Promoveu Feira de Produtos da Terra e Feira do Livro

Snapchat ou Skype; espetáculo “Hakuna 
Matata”; espetáculo musical “Do cocheiro 
à cozinheira o Natal é uma grande tra-
balheira” e espetáculo “O Comboio dos 
Ventos”.  Além de todos estes espetácu-

los musicais e pedagógicos, no domingo 
dia 16, a Orquestra Ligeira da Sociedade 
Filarmónica de Santa Cecília deu música 
a todos os presentes e visitantes.7

Ana Catarina de Oliveira
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Associação da Casa do Povo de Alvaiázere

Realizou 2º Festival da Sopa para comemorar 
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

A 
Associação da Casa do Povo 
de Alvaiázere realizou no dia 
9 de dezembro, na Associação 
de S. Pedro, o 2º Festival da 

Sopa para comemorar o Dia Internacio-
nal da Pessoa com Deficiência. 

O evento contou com a colaboração 
de diversas associações, restaurantes 
e empresários do Concelho (24 no 
total) que contribuíram com a realiza-
ção de uma sopa: Churrasqueira “Loja 
dos Frangos” (sopa de chícharo com 
presunto); Café do “Mercado” dos Ca-
baços e Café do João (sopa de feijão); 
Café Coreto (sopa de feijão à moda 
do coreto); Alva Canto (sopa de feijão 
verde); Centro Cultural, Recreativo e 
Social da Freguesia de Pussos (sopa de 
grão); Café Restaurante “O Marques” e 
Café Restaurante “A Grelha” (sopa de 
legumes); Tuna e Cantares da Miseri-
córdia de Alvaiázere (sopa de legumes 
com presunto); Associação da Casa do 
Povo de Maçãs de D. Maria (sopa de 
lentilhas); Associação Social, Cultural e 
Recreativa de Almoster (sopa de nabo); 
Café Lagoa (sopa de peixe); Laurinda 
Freitas Marques (sopa de tomate); 
ACREDEM e Santa Casa da Misericórdia 
de Alvaiázere (caldo verde); Clube de 
Caçadores do Concelho de Alvaiázere 
(sopa de faisão); Associação de Apoio 
Social, Cultural, Desportiva e Recreati-
va de S. Pedro (canja de galinha); Café 
Restaurante “Os Grelhados” (creme de 
cenoura com bróculos); Grupo Despor-
tivo de Alvaiázere (sopa à lavrador); 
Associação de Apoio Social, Cultural, 
Desportivo e Recreativo de Maçãs de 
Caminho (sopa à lavrador com carne 
de vaca); Restaurante “O Brás” (sopa 
camponesa); Rancho Folclórico da 
Freguesia de Pussos (sopa da pedra); 
Sociedade Filarmónica Alvaiazerense 

de Santa Cecília (sopa de abóbora com 
feijão e presunto) e Associação da Casa 
do Povo de Alvaiázere (sopa de cebola).   

Os lucros obtidos na realização des-
te evento revertem para a construção 
do Centro de Atividades Ocupacionais 
(CAO) e Lar Residencial na Área da Defi-
ciência. O festival, que durou toda a tar-
de de domingo, foi ainda abrilhantado 
com a atuação do Rancho do Centro de 
Atividades Ocupacionais da Santa Casa 
da Misericórdia do Alvorge, composto 
por clientes e colaboradores da institui-
ção, demonstrando assim que a inclusão 
pode existir, desde que exista vontade.

Esta iniciativa não teria sido possível 
sem o generoso contributo de todos 
aqueles que colaboraram, entidades, 
empresas e visitantes, aos quais a Casa 
do Povo de Alvaiázere endereça o seu 
mais profundo agradecimento.7

ACREDEM; Adelino da Silva Simões & Filhos, Lda; Alva Canto; Ana Godinho; AS-
CRA; Associação da Casa do Povo de Maçãs D. Maria; Associação de Apoio Social, 
Cultural, Desportiva e Recreativa de S. Pedro; Associação de Apoio Social, Cultural, 
Desportivo e Recreativo de Maçãs de Caminho; Café Coreto; Café do “Mercado” de 
Cabaços; Café do João; Café Restaurante “As Piscinas”; Café Restaurante “A Grelha”; 
Café Restaurante “O Marques”; Casa Lagoa; CEARTE; Centro Cultural, Recreativo e So-
cial da Freguesia de Pussos; Cercicaper; Churrasqueira “Loja dos Frangos”; Churras-
queira Brasa do Castelo; Clube Caçadores do Concelho de Alvaiázere; Donato Silva; 
Dutchy’s Snack-Bar; ETP Sicó – Pólo de Alvaiázere; Grupo Desportivo de Alvaiázere; 
Hirondina Brás; Lagar de Azeite e Minimercado José Alves Gabriel; Laurinda Freitas 
Marques; Loja do André; Lopes Medeiros e Filhos, Lda; Município de Alvaiázere; 
Pastelaria Mestre d’Avis; Pastelaria Santa Filomena; Paulo Sá Oliveira – Panificadora; 
Porfírio Morgado; Rancho Folclórico da Freguesia de Pussos; Rancho Folclórico do 
CAO da Santa Casa da Misericórdia do Alvorge; Restaurante “O Brás”; Restaurante 
“O Caracol”; Restaurante “Os Grelhados”; Restaurante Ti Matilde; Ricardo Fuzeiro; 
Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere; Só Aço Alvaiázere Motor Clube; Sociedade 
Filarmónica Alvaiazerense Sta. Cecília; Tojal Douro; Tuna e Cantares Misericórdia 
de Alvaiázere; Vicente & Filhos – Comércio e Indústria de Carnes.7

Agradecimentos
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A 
Câmara Municipal de Alvaiázere 
(CMA) promoveu uma sessão de 
esclarecimento sobre o Plano 
de Ação de Regeneração Urba-

na (PARU), no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, no passado dia 5 de dezembro. 
Contou com a presença da presidente da 
CMA, Célia Marques, da arquiteta Mariana 
Batista e do engenheiro Godinho, respon-
sáveis pelo projeto, para além de autarcas 
das freguesias e um conjunto de alvaia-
zerenses interessados pelo tema, a sua 
maioria comerciantes das zonas que irão 
ser intervencionadas nesta primeira fase.  

Esta sessão pretendeu “ouvir as opi-
niões de todos, pois todas são válidas”, 
disse Célia Marques, garantindo que este 
Plano de Ação não se encontra ainda fe-
chado, “está em maturação, num ponto 
de poder ser apresentado e discutido”. A 
presidente do Município tentou esclarecer 
as dúvidas dos presentes, ouvindo as suas 
sugestões, afinal como a própria garantiu 
“isto não é uma coisa isolada, é um conjun-
to de projetos para trazer vida e dinâmica 
ao centro da vila, estimulando ainda os 
privados a requalificarem os seus edifícios”.  

O concurso público para a realização 
das obras deve avançar no primeiro trimes-
tre do ano 2019 e a duração das mesmas 
não deve exceder os 12 meses.

O projeto
Nesta primeira fase, serão interven-

cionadas as ruas de St.ª Maria Madalena 
(perpendicular à CMA), parte da rua Juiz 
Conselheiro Furtado dos Santos (até à 
pastelaria D.ª Inês), a Praça do Município 
e parte da rua Dr. Acúrcio Lopes (perpen-
dicular à CMA).

Aquilo que se ambiciona é “impulsionar 
a escala humana e reforçar o comércio 
local”. Mariana Batista fez a apresentação 
das obras a efetuar e que passam, por 
exemplo, na rua em frente à CMA, pelo 
nivelamento e calcetamento da via, ao 
mesmo tempo que se encurta a largura 
da mesma e esta passa a ter apenas um 
sentido de trânsito. Com isto pretende-se 
ganhar “espaço para os peões” e dois luga-
res de estacionamento perto da farmácia. 
Além disso, pretende tornar “a estrada 
não tão linear” diminuindo a velocidade 
permitida naquela zona e a colocação de 

pilares que separem a via do passeio, de 
modo a criar maior segurança para todos. 
Em relação à Praça do Município, o que se 
preconiza neste PARU é a criação de uma 
zona verde com canteiros, “mobiliário 
urbano de permanência”, alinhamento e 
alargamento de algumas escadas e o fecho 
das mesmas ao pé do Coreto. Também as 
escadas em frente à Igreja serão requalifi-
cadas, acabando o seu aspeto arredonda-
do, apenas na zona que faz parte da rua 
Conselheiro Furtado dos Santos.

No que diz respeito a obras na rua St.ª 
Maria Madalena estas passam pela recolo-
cação da praça de táxis, pelo calcetamen-
to da via, requalificação do antigo edifício 
do jornal “O Alvaiazerense”, criação de 
lugares de estacionamento na zona onde 
é atualmente a praça de táxis e pela pos-
sibilidade de circundar, em toda a volta, 
o edifício das Finanças, criando também 
estacionamento nas suas traseiras. 

De referir que estas obras terão um 
custo total que ascende a 460.000 mil 
euros e serão comparticipadas em 85% 
por fundos provenientes da Comunidade 
Europeia. 

Comerciantes contra
Apresentado o projeto, foram várias 

as vozes que se fizeram ouvir contra 
estas obras, nomeadamente a de alguns 
comerciantes desta zona que estão preo-
cupados com a sobrevivência do comércio 
e das suas lojas, afirmando que a vila vai 
ficar morta. “Já está em morte lenta e com 
isto vai cair em morte súbita”, afirmaram 
alguns lojistas.

Para uma das comerciantes, Lurdes 
Mendes, proprietária da papelaria na rua 
Juiz Conselheiro Furtado dos Santos, o facto 
de a estrada em frente à Câmara Municipal 
passar a ter apenas um sentido de trânsi-
to será um dos maiores problemas, pois 

“afasta ainda mais as pessoas, não tendo a 
possibilidade de passarem nos dois senti-
dos, já não vêem que os nossos comércios 
estão abertos, não param e cada vez mais 
teremos menos pessoas. O movimento já 
não é muito e assim ainda pior”, garantiu. 

Os comerciantes presentes criticaram 
ainda o dinheiro que se vai gastar nesta 
primeira fase, nesta zona que dizem ser 
“das mais bem cuidadas e bonitas de Al-
vaiázere” quando há, claramente, outras 
prioridades mais urgentes para resolver 
dentro da vila. “Há que repensar a ideia”, 
afirmaram. 

De referir que quem quiser consultar 
o estudo prévio pode fazê-lo no serviço 
de atendimento da Câmara Municipal, 
devendo as eventuais sugestões para alte-
rações ser dirigidas, por escrito e através 
de requerimento, à presidente do órgão 
executivo.7

Ana Catarina de Oliveira

destaque
Município de Alvaiázere

Zona envolvente aos Paços do Concelho vai ser 
requalificada durante o ano de 2019

CMA

Igreja



14 31 DEZEMBRO 2018 mérito

C
om apenas 19 anos, Hugo 
Antunes é o mais recente 
vencedor do concurso Jovem 
Talento da Gastronomia 2018, 

na categoria de “Artes de Mesa”. 
Natural dos Cabaços, a vida des-

te jovem já passou por países como  
França e Espanha - quando ainda era 
pequeno. Apesar de todas as dificulda-
des inerentes a este percurso, voltou 
para Portugal onde se esforçou, desde 
logo, para estar entre os melhores, 
tendo conseguido no 4º ano de esco-
lariedade uma bolsa escolar. Do 5º ao 
8º ano estudou na Escola Secundária 
Pedro Ferreiro, em Ferreira do Zêzere, 
acabando por voltar a Alvaiázere, para 
fazer o 9º ano. Ingressou depois no 
Curso de Ciências e Tecnologias mas, 
desde logo, sentiu que o seu caminho 
não era por aí. 

O “gosto e curiosidade pela gastro-
nomia” (principalmente pelas bebidas, 
como contou ao jornal “O Alvaiazeren-
se”) fizeram-no escolher o Curso Pro-
fissional Técnico de Restaurante/Bar, 
da Escola Tencológica e Profissional 
de Sicó. Contudo, este não era a sua 
primeira opção. “Na altura, queria tirar 
o Curso Profissional Técnico de Cozi-
nha/Pasteleiria, porém as inscrições já 
estavam cheias, então decidi integrar 
na variante de Restaurante/Bar”, contou 
Hugo Antunes. Não se arrepende de ter 

seguido este caminho e este prémio é 
mais uma prova de que está no rumo 
certo, confessando que pretende ainda 
“ganhar mais conhecimento e cultura 
no que toca às bebidas”. 

A final deste concurso nacional 
aconteceu nos dias 4 e 5 de dezembro, 
na Escola de Hotelaria de Fátima, e foi 
o culminar de quatro etapas regionais 
nas áreas de Cozinha, Pastelaria, Bar 
e Restaurante, onde estiveram a con-
curso jovens de norte a sul de Portugal 
continental e ilhas, provenientes de 
várias Escolas de Hotelaria, Escolas 
Profissionais e empresas de topo. “A 
final foi muito diferente da regional, 
a competição era maior, qualquer um 
dos concorrentes queria muito ganhar. 
Talvez eu tenha sido aquele que mais 
pressão sentiu dos quatro, pois os ou-
tros três concorrentes eram colegas de 
escola e de turma, então eu sentia-me 
um pouco de parte”, revelou o jovem 
talento alvaiazerense.

A final foi composta por duas par-
tes: a primeira consistiu na preparação 
de uma mesa consoante uma ementa 
definida pelos júris, onde o menu era 
Bisque de Lavagante, Cataplana de 
Polvo e a sobremesa, pudim Abade de 
Priscos. A segunda parte consistia no 
serviço completo a dois clientes (dois 
dos júris), desde sentar, servir água, 
justificar os talheres usados, os copos 

e servir as bebidas a acompanhar com 
cada uma das iguarias e depois limpar 
a mesa. A parte final consistiu na apre-
sentação de um queijo e uma bebida 
a acompanhar o mesmo. “Eu optei por 
levar produtos regionais/endógenos de 
Terras de Sicó. Levei Queijo do Rabaçal 
acompanhado com uvas brancas da 
região, doce de tomate, maçã verde 
e canela, nozes de Penela e uma broa 
criada por mim e pelo formador, uma 
broa de farinha de centeio e milho, com 
mel, pinhões e passas de uva. A bebida 
que escolhi para acompanhar estas pe-
quenas iguarias foi uma sidra de maçã 
gaseificada, que era proveniente de um 
pequeno agricultor da região”, contou 
Hugo Antunes.

Ser o vencedor deste concurso ain-
da não lhe alterou em nada a vida es-
colar ou pessoal, contudo espera que 
lhe possa abrir muitas portas no futu-
ro. “Um dos prémios foi um estágio de 
oito meses no Vila Vita Parc Resort & 
Spa e sei que isso irá alterar a minha 
vida e hipóteses de trabalho”, afirmou. 
Em relação ao futuro, gostava de poder 
vir a trabalhar em vários pontos do 
país e ganhar mais conhecimentos e 
experiências e, quem sabe, com o seu 
conhecimento linguístico, arriscar num 
futuro no estrangeiro. O seu sonho 
passa por abrir algo seu, “um bar con-
temporâneo é a minha ideia atual, um 

bar com um tema mais antigo e com 
bebidas modificadas, com receitas al-
teradas, tentar criar um conceito novo 
mas que ao mesmo tempo fizesse as 
pessoas sentirem-se em casa”, referiu 
o jovem.

Agradece a todos os que sempre o 
apoiaram, em especial ao seu forma-
dor, Adérito Gomes, que “para além de 
um excelente professor, é um amigo e 
preocupa-se com o nosso bem-estar”, 
rematou.7

Ana Catarina de Oliveira

Natural dos Cabaços

Hugo Antunes venceu Concurso Nacional Jovem 
Talento da Gastronomia 2018
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A ADECA apresentou no passado 
dia 7 de dezembro o novo Gabi-
nete de Apoio aos Agricultores 

do Concelho.
Este gabinete - a funcionar nas insta-

lações da ADECA - nasce de um proto-
colo assinado há cerca de um ano entre 
a ADECA e a Confederação Nacional das 
Cooperativas Agrícolas e do Crédito 
Agrícola de Portugal (CONFAGRI) e que 
vai permitir ajudar os agricultores de 
Alvaiázere a resolver inúmeras ques-
tões, nomeadamente “sendo o suporte 
para os ajudar a receber várias tipos 
de ajudas/receitas às quais têm direi-
to e que, muitos deles, não sabem”. 
Quem o diz é David Jorge, técnico da 
Confederação, que esteve presente na 
abertura do gabinete e que, ao longo 
da sua apresentação, falou um bocado 
sobre a história da CONFRAGRI - “única 
confederação no âmbito cooperativo 
em Portugal com o objetivo de prestar 
serviços aos agricultores” - que conta 
com cerca de 600 cooperativas filiadas, 
tem 280 protocolos com entidades 
portuguesas, 500 balcões de apoio e 
perto de 1046 técnicos, aos quais se 

vão juntar, a partir de 2019, mais dois 
técnicos alvaiazerenses.

O facto de Alvaiázere ser conside-
rada uma zona desfavorecida, permite 
que qualquer agricultor que tenha 
“mais de um hectare de terrenos possa  
fazer uma candidatura para receber 
apoios para o desenvolvimento rural e a 
manutenção da atividade”, acrescentou 
o técnico da CONFAGRI. Além deste 
suporte aos agricultores, David Jorge 
garantiu que o gabinete poderá ainda 

vir a prestar mais serviços, tais como 
“aconselhamento agrícola e florestal, 
formação profissional ou dar apoio 
para o PDR2020”. 

O final de tarde seguiu com uma 
mesa redonda intitulada ao tema “Va-
lorização de produtos em novos mer-
cados”. A conversa, guiada por António 
Bonito, pretendeu levar os presentes 
- grande parte agricultores/empresá-
rios - a pensar nos seus negócios e em 
diferentes maneiras de os impulsiona-

rem. “Urge a necessidade de criamos, 
de identificar novos produtos e de criar 
valor sobre eles”, disse António Bonito 
que insistiu na ideia de que é importan-
te “produzir aquilo que o mercado quer 
consumir e não aquilo que queremos 
ou gostamos”. Ao longo da sua apre-
sentação falou ainda sobre os condi-
cionalismos e limitações da agricultura 
em territórios como os de Alvaiázere, 
nomeadamente a falta de mão-de-obra 
jovem, as debilidades organizativas, as 
limitações comerciais e o abandono dos 
campos/perda do saber-fazer tradicio-
nal. Face a alguns destes problemas, 
apresentou soluções de “valorização 
dos produtos”, isoladamente ou em 
conjunto. Foi, precisamente, com esta 
ideia de “valorização em conjunto” que 
terminou a conversa, lançando um 
desafio:  a criação de uma organização 
que concentre os produtores e consiga 
assim valorizar os produtos e “vendê-
-los como um todo, uma única marca”. 
Afinal, “agregados é mais fácil, mais 
barato e mais inteligente”, concluiu 
António Bonito.7

Ana Catarina de Oliveira

O Município de Alvaiázere con-
seguiu, pelo segundo ano 
consecutivo, a bandeira 

verde “Município EcoXXI”, com uma 
pontuação a rondar os 50 a 60%, 
no índice ECOXXI 2018. 

O programa ECOXXI visa a iden-
tificação e o reconhecimento das 
boas práticas de sustentabilidade 
desenvolvidas ao nível dos muni-
cípios (através de uma avaliação 
composta por 21 indicadores de-
sagregados em 65 subindicadores), 
valorizando um conjunto de as-
petos considerados fundamentais 
à construção do desenvolvimen-
to sustentável, tais como: educa-
ção ambiental para o desenvolvi-
mento sustentável; sociedade civil; 
instituições; conservação da natu-
reza; ar; água; energia; resíduos; 
mobilidade; ruído; agricultura; 
turismo e ordenamento do territó-
rio. A avaliação das ações, práticas 

e políticas é realizada por um 
conjunto de pessoas e entidades 
que integram a Comissão Nacional 
ECOXXI e que se agregam em júris 
especializados.  

Na edição de 2018 partici-
param 50 municípios (16% dos 
municípios portugueses), uma 
das maiores participações regis-
tadas ao longo das 11 edições 
do programa e foram atribuídas 

47 Bandeiras Verdes ECOXXI (94% 
dos municípios participantes), ou 
seja, obtiveram um índice igual ou 
superior a 50%, sendo que apenas 
três não atingiram os objetivos 
mínimos estabelecidos. 

Recordando que em Portugal 
existem 308 concelhos, Alvaiázere 
integra assim o estrito lote de 47 
municípios que são comprovada-
mente amigos do ambiente.7

atualidade

Em Alvaiázere

Município volta a conquistar galardão 
ambiental do programa ECOXXI

Município de Alvaiázere
Ordem dos Contabilistas 
Certificados reconhece 
boas contas Municipais

O anuário financeiro dos Municípios portu-
gueses, (publicação que já vai na décima quarta 
edição) recentemente editada pela Ordem dos 
Contabilistas Certificados e que é uma referência 
na monotorização da eficiência do uso dos recur-
sos públicos na administração local evidenciou 
a boa gestão financeira da Câmara Municipal de 
Alvaiázere.

 Entre outros indicadores, destacou o facto de 
o Município de Alvaiázere ter sido, no ano de 2017, 
o sexto município a nível nacional com maior equi-
líbrio orçamental. 

Outro dado a reter é o facto de o Município Al-
vaiazerense integrar o ranking dos 100 concelhos 
com melhor classificação global no que respeita à 
sua eficiência financeira. 

Estes resultados vão ao encontro das políti-
cas priorizadas por Célia Marques, presidente da 
Câmara Municipal de Alvaiázere, nas últimas elei-
ções autárquicas, quando estabeleceu o rigor da 
gestão financeira como uma das bandeiras da sua 
candidatura à presidência da Câmara Municipal.7

ADECA

Protocolo com CONFAGRI assegura Gabinete de 
Apoio ao Mundo Rural 

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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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.

Balanço de 2018
Mário Bruno Gomes

Cantaram-se os parabéns aos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário e Cen-
tro de Dia da ASCRA: Maria Marques que completou no dia 2 de dezembro, 89 
primaveras; Carminda Marques Simões que completou no dia 19 de dezembro, 
86 primaveras e Ana Fernandes Pereira que completou no dia 26 de dezembro, 
84 primaveras. Para eles, muitos parabéns e muitas felicidades.7

Mestrado

Albertino Carvalho, natural de 
Vendas de Maria, Maçãs de D. Maria e 
residente como utente do Lar da Asso-
ciação da Casa do Povo de Maçãs de D. 
Maria, festejou no dia 9 de dezembro a 
bonita idade de 80 anos de vida.

Juntaram-se neste dia especial para 
celebrar alguns familiares, assim como 
várias colaboradoras do lar.

A família e amigos desejam-lhe mui-
tos parabéns e que este dia se repita 
com saúde e alegria! 

Um especial agradecimento a todos 
os colaboradores desta Instituição que 
se esmeram para o bem estar e saúde 
deste seu utente.7 o canto dos poetas

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)

 Ana Rita Bento da Silva Neves, 
filha de Júlio Neves Nunes e de Adélia 
Bento da Silva Nunes, residentes em 
Candal, freguesia de Almoster, concluiu 
no dia 29 de outubro, o Mestrado em 
Engenharia Eletromecânica na Univer-
sidade da Beira Interior, depois de ter 
feito a Licenciatura no mesmo curso.

Seus pais, irmão e restantes fami-
liares desejam-lhe muitas felicidades e 
sucessos pessoais e profissionais pela 
vida fora.7

DiA DE NATAL

O dia de Natal em toda a humanidade,
deveria de ser de verdadeira reflexão,
onde sobressaisse a homenagem em oração,
ao menino Jesus, rei da felicidade.

Não o consumismo, pura realidade,
das festas de orgias que se fazem na Nação,
nos peditórios rotulados de compaixão,
para oferecerem alguns momentos de dignidade.

Àqueles que durante o ano, são esquecidos,
e deveriam ser seriamente ajudados,
para não andarem de esperança, perdidos.

Sem empregos e à degradação condenados,
por esta elite de topo moderna, vencidos,
sejam sempre pelo bom Jesus, abençoados.

José Riseufa

QuERER é PoDER

A vida é um só momento
Como a nuvem, vai passando
Como pétalas de rosa
Que o vento vai levando.

Mas ela é um tesouro
Que temos de preservar
Todos temos o dever
De a viver e respeitar.

De subidas e descidas
Tem a vida os seus caminhos
Também as rosas são belas
Mas lá tem os seus espinhos.

Nunca digas: já não posso
Porque o querer é poder
Vive a vida hora a hora
Dá sentido ao teu viver.

E nunca tenhas receio
Do que fizeres por amor
Porque o amor vem da Alma
E a Alma é do Criador.

Lucinda Simões

Aniversários
No passado dia 2 de dezembro, 

José Marques Gomes, do Fôjo, fregue-
sia de Almoster festejou a bonita idade 
de 80 anos.

“Parabéns Pai, hoje estou feliz, por 
poder partilhar este dia junto de um 
Homem maravilhoso, de quem tenho 
muito orgulho!” 

Acompanhado pela sua esposa, fi-
lha e alguns amigos comemorou o seu 
aniversário com um brinde à felicidade 
e à vida.

Votos de muitos parabéns, felicida-
des e saúde.7

D
epois de alguns anos onde o 
garrote financeiro imperou nos 
orçamentos municipais devido à 

necessidade de equilibrar as contas, o 
ano de 2018, marca ainda que ao de 
leve, o início de investimentos municipais 
e privados de elevada importância em 
Alvaiázere.

Quero salientar a excelente classi-
ficação do município de Alvaiázere no 
anuário financeiro dos municípios por-
tugueses que reflete bem o cuidado e o 
trabalho efetuado nos últimos anos para 
a boa saúde das finanças municipais.

No capítulo municipal destaque para 
a criação de um parque de caravanismo 
no parque de campismo, que permitirá 
aos amantes deste tipo de turismo (com 
cada vez mais praticantes) poderem ficar 
e desfrutar de tudo aquilo que temos 
para oferecer. O início das obras da in-
cubadora de empresas, do investimento 
no festival gastronómico que permitiu 
o melhor programa de sempre deste 
evento que se traduziu num enorme su-
cesso, o projeto de requalificação urbana 
de Alvaiázere, nomeadamente da zona 
mais central da Vila, a garantia de finan-
ciamento da requalificação das piscinas 
municipais descobertas, são também 
dignas de registo e destaque em 2018.

O projeto de ampliação da zona em-
presarial da Tróia foi também uma apos-
ta do executivo que tarda em começar, 
mas que teima em “emperrar” em funda-
mentalismo que atrasam este processo 
e por consequência, o desenvolvimento 
de Alvaiázere.

No capítulo privado, a construção 
do CAO da responsabilidade da Casa 
do Povo de Alvaiázere e a obras de am-
pliação/requalificação do quartel dos 

Bombeiros Voluntários de Alvaiázere a 
merecerem destaque no ano que agora 
termina.

De salientar, a aquisição de um veí-
culo tanque de combate a incêndios por 
parte dos Bombeiros Voluntários, num 
investimento que rondou os 173.000 €.

A vida associativa continua a marcar 
a agenda de todo o Concelho com o 
preenchimento dos programas culturais, 
desportivos e associativos, sendo de 
destacar a Associação da Casa do Povo 
de Maçãs de D. Maria e a Misericórdia de 
Alvaiázere pelo serviço social prestado e 
o número de empregos criados. A abertu-
ra de espaços comerciais em Alvaiázere e 
Cabaços vieram devolver a estes centros 
urbanos, movimento e criação de empre-
go, o que se saúda.

Mas nem tudo foram rosas. No capítu-
lo negativo é de destacar o encerramento 
ao público do emblemático edifício dos 
correios. Se é verdade que continuamos 
a ter os mesmos serviços agora assegu-
rados por um privado, também não deixa 
de ser verdade que este encerramento 
é um rude golpe na nossa já abalada 
auto-estima. 

É um sinal extremamente negativo e 
prejudicial o encerramento de qualquer 
serviço, mas o encerramento dos correios 
devido ao serviço público prestado, é um 
sinal de desinvestimento por parte das 
empresas e que Alvaiázere pode não ser 
atrativa e nem mesmo competitiva para 
quem quer cá investir.

E muito podia aqui dizer mas o “limi-
te” das linhas não permite. 

Assim, despeço-me desejando que 
durante 2019 concretize todos os seus 
projetos e que viva este ano que agora 
vem com saúde e alegria. Bom 2019.7
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Apontamentos
José Baptista

DESASSOSSEGO

Não está certo
Alberto Jesus Ferreira

Meus amigos e queridos leitores 
deste Jornal “O Alvaiazerense” 
ter-se-ão admirado com as 

notícias que todos os dias aparecem 
noutros jornais, nomeadamente sobre 
a apropriação do material sonante, 
que é o dinheiro. Os meus amigos 
leitores sabem qual é a parte mais 
sensível do nosso corpo? É a carteira. 
Porque ela contém o dinheiro, anda 
quase sempre dentro de um bolso, 
junta ao corpo. Isto significa que, 
quando se encomenda ou pede algu-
ma coisa ou objeto, encomendar não 
custa, mas quando toca a pagar é que 
a porca torce o rabo, como o povo 
costuma dizer. Analisem bem e vejam 
se não é verdade. Aí está a sensibilida-
de. Há dias consultei os meus papéis, 
onde tenho alguns apontamentos e 
encontrei uma fotocópia extraída de 
um postal, oferecida por um amigo, 
onde está uma frase de certo valor, 
proferida por um político desta País, 
já falecido, onde consta o seguinte: 
“Vivo humildemente porque vivo à 
custa do meu salário, também de ou-
tra forma nunca poderia ser! Mas, se 
Portugal não tiver atenção virão tem-
pos em que outros viverão à grande 
e gastarão como ricos, isto porque 
o dinheiro não resultará unicamente 
do seu salário mas sim do dinheiro 
do humilde”.

Analisando bem o que acabo de 
descrever, é pura verdade. Andam por 
aí tantos a viver a viver à custa dos ou-
tros, apropriando-se daquilo que lhes 
não pertence, com empréstimos falsos, 
com negócios escuros, que nunca cum-
prem, enfim, e lá vem depois os hones-
tos a pagar mais impostos, com mais 
carestias de vida, para serem pagas as 
dividas contraídas pelos outros e eles 
devedores a fazerem vidas largas.

Coitado do cavador da terra que 
faz uma vida pobre, mas honesta, e 
que cumpre com as suas obrigações e 
aqueles senhores de gravata a lerem os 
jornais e a fazerem uma vida de café e 

a passarem em bons automóveis, mas 
onde foram buscar o dinheiro?

Depois lá vêm os tribunais, com o 
seu poder de soberania e com a fama 
de maus a aplicar uns anos de cadeia 
efectiva. Eu, signatário deste artigo 
tinha vergonha. Mas a vergonha é só 
para quem a tem. O meu saudoso pai 
disse-me muita vez: “Rapaz vê se tens 
vergonha toda a tua vida”. Felizmente 
é o que tenho procurado fazer. O que 
não é meu, não o quero. O que não é 
meu a seu dono. 

Há uns anos a esta parte contaram-
me que havia um cavalheiro já velhote 
e que tinha fama de ter muito dinheiro, 
tinha uma governante e sempre dizia 
que quando morresse queria levar 
para a sepultura, debaixo da cabeça 
a travesseira que tinha na cama onde 
dormia. Ele a dada altura faleceu e 
os filhos foram aos bancos e nada de 
dinheiro encontraram. Logo a pobre 
empregada apertada para esclarecer 
onde ele teria o dinheiro, pois descon-
fiavam dela. Um dia a pobre rapariga 
lembrou-se de dizer que ele dizia o 
acima referido. Logo foram desenter-
rar o pobre cadáver e lá encontraram 
o dinheiro dentro da travesseira. Será 
que estes actuais de boas vidas e por-
tadores do dinheiro pedido e não pago 
o quererão levar para o outro mundo 
ou para a eternidade? Eu desconfio que 
não, pois estão enganados. 

Finalmente saibam senhores leito-
res que: no mês de Novembro no dia 
2 mas do ano de 1877 nasceu o poeta 
Teixeira de Pascoais, o visionário do 
Marão; no dia 10 mas de 1913 nasceu 
o político Álvaro Cunhal; no dia 13 de 
1460 faleceu o Infante D. Henrique 
com 66 anos; no dia 16 de 1922 nas-
ceu José Saramago (Prémio Nobel da 
Literatura) e, no dia 19 de 1894 nasceu 
o Contra Almirante Américo de Deus 
Rodrigues Tomaz, que foi Presidente 
da República de Portugal.

A continuar como tem sido parece-
me bem que NÃO ESTÁ CERTO.7

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.

Desejando umas BOAS FESTAS, partilho um poema de um grande poeta:

NATAL É QUANDO UM HOMEM QUISER

Tu que dormes a noite na calçada de relento
Numa cama de chuva com lençóis feitos de vento
Tu que tens o Natal da solidão, do sofrimento
És meu irmão amigo
És meu irmão

O Natal é quando um Homem quiser!

E tu que dormes só no pesadelo do ciúme
Numa cama de raiva com lençóis feitos de lume
E sofres o Natal da solidão sem um queixume
És meu irmão amigo
És meu irmão

Natal é em dezembro
Mas em maio pode ser
Natal é em setembro
É quando um homem quiser
Natal é quando nasce uma vida a amanhecer
Natal é sempre o fruto que há no ventre da Mulher

Tu que inventas ternura e brinquedos para dar
Tu que inventas bonecas e comboios de luar
E mentes ao teu filho por não os poderes comprar
És meu irmão amigo
És meu irmão

E tu que vês na montra a tua fome que eu não sei
Fatias de tristeza em cada alegre bolo-rei
Pões um sabor amargo em cada doce que eu comprei
És meu irmão amigo
És meu irmão

Natal é em dezembro
Mas em maio pode ser
Natal é em dezembro
É quando um homem quiser
Natal é quando nasce uma vida a amanhecer

Natal é sempre o fruto que há no ventre da Mulher7
ARY DOS SANTOS

2019 - Alvaiazerense
O que poderá representar mais um ano nas vidas dos verdadeiros alvaia-

zerenses?
- Na FAMÍLIA: vão nascer mais alvaiazerenses ou serão cada vez menos?
- Na SOCIEDADE: vamos ter animação, festas, alegria, movimento?
- No DESPORTO: vamos ter provas desportivas, campeonato distrital e o 

GDA campeão distrital?
- Na ECONOMIA: vamos ter novas empresas, constituídas pelos residentes 

e verdadeiros alvaiazerenses, criando movimento e crescimento, novos empre-
gos, novos polos de fixação e assim o renovar do verdadeiro desenvolvimento 
alvaiazerense?

- Na RELIGIÃO: vamos renovar o “ACREDITAR” e assim defender a manutenção 
de uma fé forte na defesa da afirmação de que vale a pena viver em Alvaiázere? 

- No COMÉRCIO: vamos revitalizar o mesmo, para que os comerciantes ainda 
resistentes e resilientes não venham a desistir de vez?

Ao desencadear estes temas de prova de fim de ano, apenas quero transmi-
tir os meus votos de melhor 2019, com a convicção de que se, em Alvaiázere, 
não conseguirmos criar os necessários movimentos diferentes dos instituídos, 
chegaremos por certo, se Deus quiser, ao final de 2019, mas sem a necessária 
e urgente inversão e criação da novidade que se impõe…

Os meus leitores e os meus mais próximos vão de novo dizer, que lá estou 
eu… com o mesmo tema.

Mas sou assim… é que com o encerramento de agências bancárias, correios, 
etc., nas sedes de concelhos alguém ainda acredita no desenvolvimento do 
interior? Eu, por enquanto, ainda acredito.

       Melhor 2019
       Tenho dito.7

J.S.
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CARTÓRIO NOTARIAL DE ANSIÃO

DA NOTÁRIA LIC. MARIA DA GRAÇA DAMASCENO PASSOS COELHO TAVARES

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

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

carvalhos e árvores de fruto)

Situados em Cabeça da Galinha 
Pussos S. Pedro

Contactos: +351236631184 +31629195224

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

rega automática, com oliveiras, 
videiras e árvores de fruto

Óptima oportunidade
Situada na Estrada Via Lusitânia, 882 a 886 

Vendas de Maria - Maçãs de D. Maria

Contactar: 91 660 36 71 / 91 651 46 51

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura des-

ta data, lavrada de folhas 69 a folhas 71 do livro de escrituras 

diversas 164-A, HENRIQUE JOSÉ PAIS SIMÕES e cônjuge ANA 

TERESA LEANDRO CODINHA SIMÕES, casados sob o regime 

da comunhão de adquiridos, naturais ele da Beira, Moçambique, 

de nacionalidade portuguesa e ela da freguesia de São Martinho 

do Porto, concelho de Alcobaça, residentes acidentalmente no 

lugar de Soutinho, freguesia de Maçãs de Dona Maria, concelho 

de Alvaiázere e habitualmente na Rua José Mateus Horta nº 28, 

8000-536 Faro, declararam:

Que são donos e legítimos possuidores há mais de vinte anos, 

com exclusão de outrem, de um prédio rústico composto por 

pinhal com a área de três mil e dezanove metros quadrados sito 

no referido lugar de Soutinho dita freguesia de Maçãs de Dona 

Maria, concelho de Alvaiázere, a confrontar do Norte com Manuel 

Simões de Oliveira e Henrique Pais Simões, do Sul com Herdeiros de 

Arlindo Silveira, do Nascente com Manuel Simões de Oliveira e do 

Poente com José Marques, inscrito na matriz sob o artigo 15037, 

com o valor patrimonial e atribuído de duzentos e cinquenta e 

dois euros e seis cêntimos, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Alvaiázere sob o número quatro mil trezentos e noventa 

e quatro da freguesia de Maçãs de Dona Maria, ali inscrito em 

comum e sem determinação de parte ou direito a favor de Maria 

da Conceição Ferreira, viúva, com a última residência no Bairro 

Escolar, na sede da dita freguesia de Maçãs de Dona Maria, Baltazar 

Ferreira Silveiro casado com Graciete da Silva Antunes Silveiro sob 

o regime da comunhão de adquiridos, com a última residência co-

nhecida na Rua Gil Vicente nº 2, rés-do-chão esquerdo, em Caldas 

da Rainha e Maria Miquelina Ferreira Teixeira Silveiro casada com 

Diamantino Dias Ferreira sob o regime da comunhão de adquiridos, 

com a última residência conhecida na Rua José Tanganho nº 12, 

1º esquerdo, em Caldas da Rainha (por dissolução da comunhão 

conjugal e sucessão por morte de Arlindo Teixeira Silveiro casado 

que foi com aquela Maria da Conceição Ferreira sob o regime da 

comunhão geral) pela apresentação número um do dia um de 

Outubro de mil novecentos e noventa e nove.

Que o mencionado imóvel, que sempre teve a área atrás men-

cionada, nunca tendo sofrido quaisquer alterações, quer quanto 

à sua composição quer quando à sua configuração, devendo-se a 

divergência entre aquela área e a constante da matriz e da descri-

ção predial a erro de medição (devidamente comprovado por um 

levantamento topográfico elaborado por um técnico qualificado que 

apresentam e se arquiva) veio à sua posse no ano de mil novecentos 

e noventa e seis, já no estado de casados, por compra que dele 

fizeram aos referidos Arlindo Teixeira Silveiro e mulher Maria da 

Conceição Ferreira, acto este que nunca chegou a ser formalizado.

Que desde aquela data, porém, têm possuído o referido imóvel 

em nome próprio e sobre ele têm exercido todos os actos materiais 

que caracterizam a posse, designadamente a defesa e a conserva-

ção da propriedade, plantando e cortando os pinheiros roçando o 

mato, avivando as estremas, dele retirando todos os rendimentos 

inerentes à sua natureza, conservando-o e pagando pontualmente 

as contribuições e impostos por ele devidos, sempre à vista e com 

o conhecimento de toda a gente, de uma forma contínua, pacífica, 

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

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO, que 

invocam na impossibilidade de comprovar o referido domínio e 

posse pelos meios extrajudiciais normais.

Está conforme.

Ansião, dez de Dezembro de dois mil e dezoito.

A Notária, Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares  

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 438 de 31/12/2018

EXTRATO

CERTIFICO, para fins de publicação e em conformidade com 

o seu original, que por escritura de justificação lavrada neste 

Cartório, no dia catorze de dezembro de dois mil e dezoito, 

de folhas cinquenta e duas a folhas cinquenta e três verso do 

respectivo Livro e de Notas para Escrituras Diversas número 

TREZENTOS E DEZASSETE, Maria Orlanda da Silveira Couto, 

NIF 175.203.920, divorciada, natural da freguesia de Beato, 

concelho de Lisboa, residente na Rua da Fonte, nº 2, Cristóvãos, 

Seiça, Ourém, declarou:

Que, é com exclusão de outrem, dona e legítima possuidora 

do prédio rústico, pousio, com a área de três mil oitocentos e 

cinquenta metros quadrados, sito no lugar de Vale da Aveleira, 

freguesia de Pussos São Pedro, concelho de Alvaiázere, a con-

frontar do norte com Parque das Merendas, do sul com estrada, 

do nascente com herdeiros de António Henrique e do poente 

com regueira e José da Silva Duarte, inscrito na matriz sob o 

artigo 6647, anterior artigo 3443 da extinta freguesia de Pussos, 

com o valor patrimonial de € 1.867,93 e a que atribui igual valor.

Que o indicado prédio situa-se na extinta freguesia de 

Pussos e não se encontra descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Alvaiázere e veio à sua posse já no estado de divor-

ciada, por doação verbal feita por Angelina da Silveira Azevedo 

Couto, viúva de José do Couto, residentes que foram em Lisboa, 

em agosto de mil novecentos e noventa e oito, sem que dela 

ficasse a dispor de título suficiente e formal que lhe permita 

fazer o respectivo registo.

Que, possui o prédio em nome próprio, há mais de vinte 

anos, sem a menor oposição de quem quer que seja, desde o 

seu início, posse que sempre exerceu, sem interrupção e osten-

sivamente com o conhecimento de toda a gente da freguesia de 

Pussos São Pedro, lugares e freguesias vizinhas, traduzida em 

actos materiais de fruição, conservação e defesa, nomeadamente 

usufruindo dos seus rendimentos, cultivando e recolhendo os 

respectivos frutos, limpando-o de mato, pagando os respectivos 

impostos e contribuições, agindo sempre pela forma correspon-

dente ao exercício do direito de propriedade, sendo, por isso, 

uma posse pública, pacífica, contínua e de boa fé, pelo que 

adquiriu o dito prédio por USUCAPIÃO.

Cartório Notarial de Ourém, a cargo da Notária Alexandra 

Heleno Ferreira, catorze de dezembro de dois mil e dezoito.

A Colaboradora autorizada pela Notária em 12/08/2016, 

Cláudia Vieira Arrabaça, n.º 260/8

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 438 de 31/12/2018

CARTÓRIO NOTARIAL DE OURÉM
A CARGO DA NOTÁRIA ALEXANDRA HELENO FERREIRA

Casa R/c, quintal e armazém com duas frentes
Situada na Rua Cesário Neves, 58 e 60 - Alvaiázere
Área: 844 m2                               Contactar: 966 077 273

VENDE

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: 424/18.7T8FVN          Interdição/Inabilitação          Referência: 89701358

Data: 28-11-2018

Requerente: Ministério Público
Requerido: Mário Simões Dias
Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal, a ação de Interdição/
Inabilitação em que é requerido Mário Simões Dias, estado civil: 
Solteiro, filho de Emídio da Conceição Dias e de Inês da Conceição 
Simões, nascido em 09-07-1961, natural de: Arega [Figueiró dos 
Vinhos], BI - 8233369, com residência em Brejo, Arega, 3260-073 
Figueiró dos Vinhos, para efeito de ser decretada a sua interdição 
por anomalia psíquica.

O Juiz de Direito,
Dr. João Ladeiro

A Oficial de Justiça,
Maria Manuela I. S. T. Pereira

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 438 de 31/12/2018

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: 428/18.0T8FVN          Interdição/Inabilitação          Referência: 89747779

Data: 03-12-2018

Requerente: Ministério Público
Requerido: Cátia Sofia Rodrigues e Silva
Faz-se saber que foi distribuída neste tribunal, a ação de Interdição/
Inabilitação em que é requerido Cátia Sofia Rodrigues e Silva, filha 
de Lino Oliveira e Silva e de Georgina Maria Lopes Rodrigues e Silva, 
nascido em 20-07-1999, natural de: Maçãs de D. Maria [Alvaiázere], 
BI - 30392216, com residência em Rua Professor Calisto, Nº 55, 
3250-285 Maçãs de Dona Maria, para efeito de ser decretada a 
sua interdição por anomalia psíquica.

O Juiz de Direito,
Dr. João Ladeiro

A Oficial de Justiça,
Maria Manuela I. S. T. Pereira

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 438 de 31/12/2018
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Recordando
António dos Santos Laranjeira

necrologia

Seu marido, filhos 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
BENILDE MARQUES CORETA 

GOMES (69 anos)
N. 11/08/1949
F. 29/11/2018

LOUREIRA
PUSSOS S. PEDRO

Sua esposa, filhos, netos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MARCO MEzzAPESA

(62 anos)
N. 14/07/1956
F. 30/11/2018

LARANJEIRAS
ALVAIÁzERE

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
ÁLVARO DA SILVA SIMÕES

(88 anos)
N. 03/09/1930
F. 03/12/2018

SOUTINHO
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
PALMIRA DA SILVA ROSA

(84 anos)
N. 07/10/1934
F. 18/12/2018

SOUTINHO
MAÇÃS DE D. MARIA

Certifico para efeitos de publicação que por escritura de hoje exara-

da a fls. 102 e seguintes do livro nº 167 deste Cartório, os outorgantes:

MARIA LUÍSA ANTUNES DIAS DE SOUSA e marido ACÁCIO 

RODRIGUES DE SOUSA, contribuintes com os NIFs 134.709.012 e 

134.709.004, casados sob o regime de bens da comunhão geral, natu-

rais, ela da freguesia de Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázere, 

ele da freguesia de Chão de Couce, concelho de Ansião, onde residem 

no lugar de Quinta de Baixo, na Rua da Amieira, nº 77, declararam 

que com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores do 

seguinte prédio:

Rústico composto de terra de cultura com oliveiras, com a área de 

quinhentos e vinte metros quadrados, sito em “Campino”, na freguesia 

de Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázere, a confrontar do norte 

com herdeiros de Manuel Ferreira, do sul com Manuel Dias, do nascente 

com Francisco Simões e do poente com caminho, inscrito na respectiva 

matriz sob o artigo 12.458, com o valor patrimonial para efeitos de 

IMT e Imposto de Selo de 306,34 e omisso na Conservatória do Registo 

Predial de Alvaiázere.

Que entraram na posse do identificado prédio por volta de mil no-

vecentos e noventa, por compra meramente verbal a Elvira Dias, viúva, 

residente que foi no lugar de Campino, na mencionada freguesia dwe 

Maçãs de Dona Maria, em nome de quem se encontra inscrito na matriz.

Que não foi, nem lhes é possível agora legalizar a referida compra 

por título válido, mas o certo é que desde a referida entrada na sua 

posse, portanto há mais de vinte anos, têm eles justificantes vindo a 

possuir o identificado prédio, apanhando a azeitona, cultivando-o e 

colhendo os frutos e produtos, procedendo à sua limpeza, e avivando 

estremas, praticando todos os actos materiais correspondentes ao 

exercício do direito de propriedade, sempre com o conhecimento da 

generalidade das pessoas, sem oposição ou intromissão de quem quer 

que seja e sem interrupção, portanto sob uma forma pública, pacífica 

e contínua, pelo que adquiriram o respectivo direito de propriedade, 

por usucapião causa esta de adquirir que, como é óbvio, não podem 

comprovar pelos meios extrajudiciais normais.

Está conforme.

Soure, 21 de Dezembro de 2018

A Notária, 

Celeste Maria Rainho de Jesus Pita 
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CARTÓRIO NOTARIAL DE OURÉM
CELESTE MARIA RAINHO DE JESUS PITA

Querido pai,
 Oitenta e sete primaveras,
 No dia quinze completavas.
 Pede agora no céu
 Por aqueles que tanto amavas.

 Cinco meses se passaram
 Parece há uma eternidade.
 Ficaram memórias, recordações,
 Tristeza, dor e saudade.

 Descansa em paz.               
  Donzília Laranjeira

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

CUMEADA
MAÇÃS DE D. MARIA

AGRADECIMENTO

É com profunda saudade e amor que os seus familiares, 

não sendo possível agradecer pessoalmente como gostariam, 

vêm fazê-lo desta forma a todos os que os acompanharam em 

todos os momentos difíceis e que no final acompanharam o 

seu ente querido à sua eterna morada ou que por qualquer 

outra forma lhes manifestaram o seu pesar. 

A todos endereçam o mais profundo agradecimento.

VIDAL GOMES DUARTE
(43 anos)

N. 11/09/1975
F. 11/12/2018

LAMEIRÃO
PELMÁ

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

família assinalando o 6º aniversário do seu falecimento 

cuja memória não se apagará dos nossos corações, 

rogamos a Deus pelo teu eterno descanso.

Pedimos a Deus que estejas bem no Céu.

SEIS ANOS DE SAUDADE

CUMEADA
MAÇÃS DE D. MARIA

FERNANDO SIMÕES 
MOURA

N. 05/02/1943
F. 25/12/2012

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era o seu desejo vêm por este meio 

agradecer, reconhecidamente, a todos quantos acompa-

nharam este seu ente querido à sua última morada, ou 

que de qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar 

nesta hora de dor marcada pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

AGRADECIMENTO
FIRMINO TEIXEIRA 
GODINHO (56 anos)

N. 08/01/1962
F. 27/11/2018

NATURAL: CHARNECA - MAÇÃS DE D. MARIA

RESIDENTE: PARIS - FRANÇA
Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
ISAURA JESUS FERREIRA

(84 anos)
N. 23/12/1933
F. 25/11/2018

CABEÇAS
MAÇÃS DE D. MARIA
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Pedras nos Rins

Mário Lourenço

saúde
Alvaiázere e Olivença

Al-Baiäz - Notas de História e Património, n.º 7

S
e à primeira vista nada pareceria 
ligar Alvaiázere a Olivença, uma 
observação mais minuciosa permite 

detetar numerosos pontos de contacto 
entre duas localidades tão distantes 
pela sua localização geográfica e tão 
diferentes na sua dimensão territorial e 
urbanística.

Vejamos, sinopticamente, algumas 
dessas ligações, que uma análise histó-
rica atenta nos permite estabelecer entre 
uma pequena vila da Alta Estremadura 
e uma enorme povoação, hoje cidade, 
outrora situada no norte alentejano:

1 – Ambas as localidades cresceram 
vinculadas a Ordens religiosas militares, 
que nelas foram possuidoras de comen-
das e detentoras de direitos ou jurisdi-
ções: nas terras alvaiazerenses, a Ordem 
do Templo, depois chamada Ordem de 
Cristo; em Olivença, a Ordem de Avis;

2 – Ambas têm o mesmo orago, Santa 
Maria Madalena, que é a padroeira da 
única paróquia existente na vila de Al-
vaiázere, e que é, igualmente, a padroei-
ra, pelo menos, desde o fim do século 
XV, de uma das duas paróquias urbanas 
de Olivença, sufragânea da mais antiga, 
a Matriz, que tem a invocação de Santa 
Maria, dita “do Castelo”;

3 – Mais significativo do que os ante-
riores é o facto de Alvaiázere e Olivença, 
desde o final da Idade Média, terem o 
mesmo donatário, o conde de Tentúgal, 
cuja família, a partir de 1533, passou a 
ser titular do marquesado de Ferreira, 
e desde 1648, também, do ducado do 
Cadaval;

4 – E enquanto donatários das duas 
vilas, foram os condes de Tentúgal pos-
suidores de um exemplar do “foral novo” 
que D. Manuel I outorgou a cada um dos 
dois Concelhos: a Olivença, em 1510, e 
a Alvaiázere, em 1514;

5 – Entre as personagens que no 
século XVI atuaram simultaneamente 
em ambas as localidades, merece um 
lugar destacado Aires do Quintal. Em 
1516, D. Manuel I concedeu-lhe o ofício 
de feitor-mor dos metais da Comarca de 
Entre Tejo e Odiana, bem como de Entre 
Douro e Minho, de Trás-os-Montes e do 
Reino do Algarve. E funções similares 
desempenhou Aires do Quintal na Alta 
Estremadura, nos reinados de D. Manuel 
I e de D. João III, numa vasta região me-
talífera que ia de Tomar até Figueiró dos 
Vinhos, incluindo terras alvaiazerenses;

6 – Da extração mineira efetuada na 
região de Alvaiázere e nos Concelhos 
próximos, muito beneficiou a capacidade 
militar do País após 1640, durante as 
guerras da Restauração, sendo de evocar, 
neste belicoso período da história por-
tuguesa, a figura heróica de D. Sancho 
Manuel de Vilhena, conde de Vila Flor, 
mestre-de-campo-general e governador 
das armas da Província do Alentejo. 
Notabilizado nas campanhas militares 
que se travaram próximo de Olivença, 
designadamente na Batalha das Linhas 
de Elvas, D. Sancho Manuel de Vilhena 
foi beneficiário da Comenda de São Paulo 
de Maçãs de Dona Maria, da Ordem de 
Cristo;

7 – Ainda que não disponhamos de 
prova documental de que Alvaiázere, tal 
como outras terras portuguesas, tenha 
ajudado, financeiramente, na construção 
da “Ponte de Odiana”, que D. Manuel I fez 
edificar entre Elvas e Olivença, sensivel-
mente entre 1510 e 1520, sabemos que 
aquela vila contribuiu para a sua repa-
ração no tempo de Filipe II, de Espanha, 
porquanto a “finta” de 3.500 cruzados 
que, com esse fim, este monarca lançou 
em 1598, aplicou-se, entre outras, sobre 
as terras da Provedoria de Tomar, na 
qual estavam integrados os concelhos de 
Alvaiázere, Pussos, Maçãs de Caminho e 
Maçãs de Dona Maria. Incidindo este tri-
buto sobre as provedorias de Beja, Elvas, 
Évora, Portalegre, Santarém e Tomar, re-
partia-se na proporção do proveito que os 
seus moradores retiravam da dita ponte, 
o mesmo é dizer, conforme a frequência 
com que, na magnífica “Ponte de Oliven-
ça”, passavam os respetivos habitantes;

8 – E na verdade, apesar da distância, 
medida em léguas, que separava Oliven-
ça de Alvaiázere, encontramos nos regis-
tos paroquiais oliventinos várias pessoas 
oriundas de terras alvaiazerenses, como 
um Domingos Pires, da Venda da Cortiça, 
falecido a 4 de janeiro de 1599 no Hos-
pital da Misericórdia de Olivença, ou um 
António Rodrigues, de Maçãs de Dona 
Maria, falecido naquela vila alentejana a 1 
de setembro de 1622. E passando por Al-
vaiázere um troço da “Estrada Coimbrã”, 
uma das mais importantes vias terrestres 
do Reino, que ligava Lisboa a Braga, mas 
também Braga a Évora, muitos seriam 
os viandantes que, partindo das mais 
diversas terras portuguesas, afluíam a 
Olivença, passando por Alvaiázere;

9 – E para finalizar, cumprindo-se 
agora um século sobre o final da Grande 
Guerra, recorde-se que foi no Regimento 
de Infantaria n.º 15, de Tomar, que a 
maioria dos alvaiazerenses serviu a sua 
pátria neste conflito mundial. E onde nas-
ceu esta unidade militar? Exatamente em 
Olivença. O Regimento de Infantaria n.º 
15, onde têm prestado serviço milhares 
e milhares de homens de Alvaiázere, é 
herdeiro do 2.° Regimento de Olivença, 
organizado nesta vila em 1762, pelo 
Conde de Lippe, a partir de um Terço 
aqui criado após a Restauração de 1640. 
Passando a chamar-se Regimento de In-
fantaria n.º 15 em 1806, o 2.° Regimento 
de Olivença percorreu várias localidades 
portuguesas desde esta data, instalando-
se em Tomar, em 1902.

Sendo, pois, tantas as conexões his-
tóricas entre as duas localidades, para 
que a História seja algo vivo e experien-
ciado, justifica-se, por muitas razões 
histórico-políticas e por mais estes ar-
gumentos meramente culturais, que haja 
em Alvaiázere uma “Rua de Olivença”. 
Caminha para a centena o número das 
localidades portuguesas que têm um 
arruamento dedicado a Olivença. Um dia 
espera-se que seja a vez de Alvaiázere 
evocar Olivença com o nome de uma rua. 
E não será difícil, proximamente, ter em 
Olivença uma “Rua de Alvaiázere”!7

Mário Rui Simões Rodrigues

N
os países ocidentais, entre 10 a 20% 
da população tem pedras nos rins 
(litíase renal). Qualquer pessoa pode 

ter litíase renal, embora seja mais comum 
em pessoas do sexo masculino, com his-
tória familiar de litíase renal, que bebem 
pouca água, com dietas ricas em sal e 
proteínas, com excesso de peso, com de-
terminadas doenças intestinais e renais ou 
que tomam determinados medicamentos. 
A maioria das pedras renais têm cálcio na 
sua composição, embora existam outros 
tipos, nomeadamente as pedras de ácido 
úrico (muito comuns em pessoas obesas, 
diabéticas ou que sofrem de gota).

As pedras não costumam provocar 
sintomas enquanto estão alojadas dentro 
do rim. No entanto, quando há passagem 
das pedras em direção à bexiga, podem 
provocar a bem conhecida cólica renal, 
caracterizada por uma dor muito intensa 
e intolerável a nível lombar. Em outras si-
tuações, as pedras não permitem a passa-
gem normal do fluxo de urina, levando à 
destruição dos rins e à insuficiência renal 
crónica. Outras vezes, as pedras servem 
de foco de infeção, onde as bactérias so-
brevivem cronicamente, podendo resultar 
em infeções graves e com risco de vida.

A forma mais eficaz de prevenir o 
aparecimento de pedras nos rins é atra-
vés de uma dieta saudável (com baixo 
teor de proteínas e de sal) e sobretudo 
com uma ingestão de água suficiente. 

A ingestão de água é suficiente se a cor 
da urina for clara (em tons de amarelo), 
sendo variável de pessoa para pessoa a 
quantidade de litros que tem de ingerir 
(normalmente 2 a 2.5 litros diários são 
suficientes). Gostaria de realçar que ne-
nhum produto natural (como chás e ou 
sumos de citrinos) são mais eficazes que 
a água na prevenção da litíase.

No caso de ter litíase renal, o trata-
mento depende do tamanho da pedra. 
Pedras com dimensão inferior a 1 cm po-
dem ser vigiadas com ecografias anuais. 
Pedras de maiores dimensões devem ser 
tratadas antes que provoquem complica-
ções. Os tratamentos disponíveis são vá-
rios, sendo que atualmente a maioria das 
pedras são destruídas por cirurgia laser 
(uma câmara com laser é introduzida atra-
vés da uretra, da bexiga e do uréter até 
ao rim, sem necessidade de cicatrizes). 
Outra opção é a destruição das pedras 
por ondas de choque, sem necessidade 
de cirurgia. Pedras de grandes dimensões 
e complexas podem exigir cirurgias mais 
agressivas e com maior morbilidade.

Em conclusão, a litíase renal é uma 
doença muito comum, que embora be-
nigna pode trazer complicações graves. 
Se tiver pedras nos rins, beba muita água 
e aconselhe-se com o seu médico sobre 
a necessidade de tratamento. 

Boas festas a todos os leitores e votos 
de um 2019 cheio de saúde.7
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de terça a sexta: 10h00 - 17h00
sábado e domingo: 10h00 - 13h00 / 14h00 - 17h00
 exposição: MUSEU MUNICIPAL DE ALVAIÁZERE
   Tempo, Espaço e Memória 
 - Exposição permanente de ofícios tradicionais;
   Mostra Arqueológica do Concelho de Alvaiázere
 - Exposição permanente de arqueologia
   “Biciclos, bicicletas e outros ciclos...”
   “Autociclos, ciclomotores e outros ciclos”
   “Sidecars & Atrelados... de ambos os lados”
 - Coleção particular de João Seixas
   “Arte contemporânea 1 e alguns Surrealistas" 
 - Exposição temporária de pintura de vários artistas
   “Joshua Benoliel – Repórter Parlamentar (1906 – 1924)   
 - Exposição de Fotografia do fotógrafo Joshua Benoliel

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

Entretenimento de terça a domingo:
 ESPAÇO INTERNET
 10h00 às 17h00 (terça a sexta)
 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00 (sábado e domingo)
 Local: Museu Municipal de Alvaiázere

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

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

AGENDA CULTURAL - JANEIRO
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 13 e 27

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 6 e 20

JANEIRO

dia 5: 10h00-11h00
- BEBETECA

 Abertura e conhecimento do programa anual 
 Bebés dos 9 aos 36 meses

dia 5: 19h00-21h00
- CANTARES DOS REIS
Local: Câmara Municipal de Alvaiázere

 (Org.: Município de Alvaiázere)

dia 13:
- INAUgURAÇÃO DO MONUMENTO AOS COMBATENTES
Local: Alvaiázere

 (Org.: Município de Alvaiázere e Al-Baiäz)

dia 27:
- 1º ENCONTRO SMART
Inscrições até ao dia 21 de janeiro
Local: S. Pedro

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

dia 27: 15h00
- FILME INFANTIL
Local: Casa Municipal da Cultura

 (Org.: Município de Alvaiázere)

BANCO DE MANUAIS ESCOLARES
Banco associado ao movimento nacional pela reutilização 
dos livros escolares
Local: Biblioteca Municipal
Regulamento disponível em www.cm-alvaiazere.pt

VOLUNTARIADO | Inscrições abertas
Dê vida ao seu tempo livre, faça voluntariado no Museu 
Municipal de Alvaiázere
Programa de voluntariado que visa incentivar a participação   

 da  comunidade no desenvolvimento de atividades e 
serviços do Museu.
Destinatários: Comunidade em geral
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Descubra as 9 diferenças

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 núme-

ros de 1 a 9, 

sem repetições 

ou omissões.

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

Certifico para efeitos de publicação, que 

por escritura desta data, lavrada de folhas 137 a 

folhas 138 verso do livro de escrituras diversas 

164-A ARTHUR CHARLES QUICK e cônjuge ANN 

CORRINE QUICK, casados sob o regime da comu-

nhão de adquiridos, naturais do Reino Unido da 

Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, ele de Llanelli 

e ela de Gorseinon, ambos de nacionalidade bri-

tânica, residentes na Rua Fonte da Granja nº 67, 

no lugar do Rego da Murta, freguesia de Pussos 

São Pedro, concelho de Alvaiázere, declararam:

Que são donos e legítimos possuidores há 

mais de vinte anos, com exclusão de outrem, de 

um prédio rústico composto por terra de cultura 

com oliveiras com a área de mil oitocentos e seis 

metros quadrados e vinte decímetros sito em 

Granja, dita freguesia de Pussos São Pedro, con-

celho de Alvaiázere, a confrontar do Norte com 

Manuel Simões, do Sul com Arthur Charles Quick 

(eles justificantes) do Nascente com António das 

Neves e do Poente com Palmira da Conceição 

Gomes, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 

8732, com o valor patrimonial e atribuído de se-

tecentos e vinte euros, omisso na Conservatória 

do Registo Predial de Alvaiázere.

Que o referido imóvel veio à sua posse no 

ano de mil novecentos e noventa e sete, já no 

estado de casados, por compra que dele fizeram 

a Arménio da Conceição Neves, solteiro, maior, 

residente que foi no referido lugar da Granja, acto 

este que nunca chegou a ser formalizado.

Que desde então, porém, têm possuído o 

mencionado imóvel em nome próprio e sobre 

ele têm exercido todos os actos materiais que 

caracterizam a posse, designadamente a defesa 

e a conservação da propriedade, semeando-o, 

amanhando-o, plantando e cortando as oliveiras, 

colhendo a azeitona, avivando as estremas, dele 

retirando todos os rendimentos inerentes à sua 

natureza e pagando pontualmente as contribui-

ções e impostos por ele devidos, sempre à vista 

e com o conhecimento de toda a gente, de uma 

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

oposição de quem quer que seja.

Tais factos integram a figura jurídica da 

USUCAPIÃO, que invocam na impossibilidade 

de comprovar o referido domínio e posse pelos 

meios extrajudiciais normais.

Está conforme.

Ansião, vinte e um de Dezembro de dois mil 

e dezoito.

A Notária, Maria da Graça Damasceno Passos 

Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 438 de 31/12/2018
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NUTRI
 SAÚDE

Ulrich Cassiano

Programa detox para o 
período pós festas 

Depois do natal, da passagem de ano e dos conse-
quentes descontroles alimentares, o corpo sente-se 
pesado e você sente-se culpada.

O organismo humano consegue desintoxicar-se e 
limpar-se diariamente, assim funcionem corretamente 
todos os seus órgãos, mas em épocas de excessos a 
carga imposta ao estômago, ao fígado, aos rins e aos 
intestinos, pede uma ajuda suplementar para restabelecer 
o equilíbrio interno. Uma dieta de uma semana à base de 
sumos de fruta e de legumes, de vegetais crus e cozidos, 
de cereais integrais e água abundante, é totalmente ade-
quada e aconselhável para recuperar a boa forma.

Pelas suas propriedades terapêuticas, existem alguns 
alimentos e plantas que têm, na sua essência, determina-
das propriedades depurativas e desintoxicantes, ajudando 
desta forma a purificar todo o nosso organismo. É con-
veniente incluir estes alimentos na nossa dieta habitual, 
para que eles ajudem a evitar que se acumulem toxinas 
e calorias a mais no nosso metabolismo. Esses alimentos 
“purificantes” são o aipo, os espinafres, a beterraba, o 
limão, o ananás, a linhaça, as maçãs, as laranjas, o man-
jericão, o arroz integral, a beringela e o chá verde.

Conheça dois exemplos de sumos que podem vir a tor-
nar-se no seu melhor amigo, aumentando a sua imunidade 
e libertando o seu organismo das toxinas acumuladas.

Sumo de Maçã, Beterraba e Citrinos
Ingredientes: 2 maçãs, 1 beterraba, 1 laranja,1 limão, 

4 ramos de manjericão.

Preparação: Descasque a fruta e coloque-a num copo 
misturador. Acrescente o manjericão e bata tudo muito 
bem com a ajuda da varinha mágica. Quando obtiver um 
sumo, está no ponto. Beba de imediato, todas as manhãs.

Sumo Verde
Ingredientes: 3 hastes de aipo, 5 folhas de espinafres, 

1 limão, 1 maçã.

Preparação: Bata todos os ingredientes no liquidifi-
cador e coe, se preferir. Tome este suco desintoxicante, 
diariamente, por 7 dias, para conseguir desintoxicar o 
fígado, o sangue, os intestinos e também para conseguir 
emagrecer mais facilmente.

Para potencializar a desintoxicação do organismo 
deve-se ainda evitar a ingestão de cafeína, açúcar e bebi-
das alcoólicas. Estes são elementos tóxicos para o corpo 
e a sua restrição ou eliminação é uma forma inteligente 
de preservar a sua saúde mental e física, assim como a 
vitalidade, a imunidade, a fertilidade, a concentração e, 
inclusive, a qualidade do sono.7

AUTO MECÂNICA ALVAIAZERENSE

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

REPARAÇÕES  MECÂNICAS
Alinhamento de direcções - Calibragem de rodas

Estação de serviço Castrol 

ConCessionário dos traCtores SHIBAURA e HÚRLIMANNÓPTICA 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

Deseja a todos voto
s 

de Boas Festas e 

um Próspero 

Ano Novo!

N
o dia 24 de novembro, o 
Grupo AMMA viveu mais um 
grande momento, participan-

do no XXIII Festival Diocesano da 
Canção Jovem, no pavilhão multiusos 
de Penela. 

O grupo atuou com a música 
“Aprendi a Amar” transmitindo o 
amor de Maria e contagiando toda a 
comunidade presente. “Se nos deixar-
mos contagiar pelo exemplo de Ma-
ria, viveremos concretamente aquela 
caridade que nos impele a amar a 
Deus acima de tudo e de nós mes-
mos, a amar as pessoas com quem 
partilhamos a vida diária. E amaremos 
inclusive quem nos poderia parecer, 
por si mesmo, pouco amável. É um 
amor que se torna serviço e dedica-
ção, sobretudo pelos mais fracos e 
os mais pobres, que transforma os 
nossos rostos e nos enche de alegria” 
(Papa Francisco, 2018).

O grupo procurou representar da 
melhor forma as paróquias de Alvaiá-
zere, Maçãs de Caminho, Maçãs de 
D. Maria e Almoster, dando o me-
lhor de si. Não receberam nenhum 
prémio material, mas afirmaram ter 
recebido “o maior de todos os pré-

mios, a experiência, o convívio com 
outros grupos, a partilha, o encontro 
com ELE  e as amizades que fizemos 
ao longo do dia. São oportunidades 
como estas que nos fazem crescer, 
nos tornam pessoas melhores e se-
res mais responsáveis”, confessaram 
estes jovens alvaiazerenses. 

Contudo, nada seria possível sem 
a ajuda e o contributo de algumas 
pessoas e, por isso, agradecem ao 
Pe. André Sequeira, por ser a sua 
âncora e embarcar com eles nestas 
aventuras e na grande missão evan-
gelizadora, por os ajudar a crescer 
enquanto grupo e os continuar a 
apoiar, apesar de todo o trabalho 
que tem a cargo. Agradecem ainda a 

Manuel Lourenço e  Carla Veríssimo 
pela letra e música, à Odraude pelos 
polos, ao Paulo Reis, à Sónia Rodri-
gues, ao Jorge Marques, à Susana 
Marques e ao Nelson Rodrigues pela 
disponibilidade que sempre manifes-
taram para com eles. Deixam, por 
fim, uma palavra de agradecimento 
a toda a comunidade que formou a 
claque dos AMMA, pois sem o seu 
apoio e carinho não conseguiriam 
passar tão bem a sua mensagem. 

“Estamos de coração repleto de 
emoções e com vontade de conti-
nuar, de mais uma vez dizer SIM. 
E tal como ouvimos tantas vezes 
do nosso pároco, nós não somos o 
futuro de amanhã somos o presente 
de hoje. Queremos ser jovens da mu-
dança, jovens do amor e da partilha. 
Jovens com alegria da juventude e jo-
vens que se amam, como diziam dos 
primeiros cristãos: “vêde como eles 
se amam”. O mundo precisa de nós, 
Deus e a Igreja precisam de nós, por 
isso podem contar connosco para 
sermos testemunhas e construtores 
de um mundo melhor, mais justo e 
humano”, remataram os jovens deste 
grupo.7

Grupo AMMA

Participou no Festival da Canção

ALMOÇO - CONVÍVIO
fREgUESIA dE ALMOSTER

dia 26 de janeiro pelas 13h00 na CCA
fAÇA JÁ A SUA INSCRIÇÃO!
Tels. 213 549 637 - 213 542 256 (sede)

Tlms. 936 232 795 / 938 210 519 - JF: 236 651 232

casaconcelhoalvaiazere@gmail.com

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

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

Em Lisboa, na CCA
Assembleia aprova 
planos de atividades e 
orçamentos para 2019

Na sua sede, em Lisboa, no dia 15 de dezembro, 
em Assembleia-geral presidida por António Júlio, fo-
ram aprovados por unanimidade os planos de ativida-
de e orçamentos da CCA e do Jornal “O Alvaiazerense” 
para o ano de 2019.

Das intervenções, pela CCA, Sandra Nunes, presiden-
te da direção, apresentou os números do orçamento e 
explicou o detalhado plano de atividades, salientando 
a regular atividade em aposta na continuidade do tra-
balho desenvolvido anteriormente e novos eventos.

Igualmente no pressuposto de continuidade de ação 
do Jornal, dentro do contexto de dificuldades várias, 
Carlos Simões, diretor de “O Alvaiazerense”, explicou as 
verbas do orçamento, que rotulou de estável e realista, 
e reafirmou a imparcialidade na missão de informar, 
solicitando a contribuição de todos para a melhoria 
contínua, concluindo, em despedidas, pelo agradeci-
mento a todos os que ao longo do tempo contribuíram 
no exercício das suas funções.

Os tempos de debate foram animados e cordiais, 
havendo troca de ideias e relatos de experiências, de 
vários intervenientes, onde se salientaram a dedicação 
em voluntariado e ação pró-bono nestas atividades 
associativas.7

A véspera de Natal foi especial para este grupo 
de ciclistas alvaiazerenses. No dia 24 de dezembro, 
o padre André Sequeira benzeu a sede e os ciclistas 
do grupo DABAT – Divulgar Alvaiázere Bike Adventure 
Team. 

Numa tarde que foi de convívio entre todos, de-
pois de benzida a sede e os ciclistas, o grupo - que 
já conta com cerca de 20 elementos, apesar de nem 
todos terem estado presentes nesta inauguração - 
brindou ao futuro e deu, de seguida, uma pequena 
volta pela vila, confraternizando quem com eles se 
cruzou.7

Em Alvaiázere
Benção da sede e dos 
ciclistas do DABAT
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JoGos Do mês De JANeIRo

06/01 - UDRC mATA moURIsCA vs GDA

13/01 - GDA vs ACD ALmAGReIRA

27/11 - s CAsTANHeIRA PeRA vs GDA

Catarina Costa, do Grupo de Amigos Casais 
do Vento (GACV), conquistou o título distrital 
ao vencer a prova para juvenis femininos, na 

distância de cinco kms. No “Challenge de Leiria em 
Marcha Atlética” ficou em quarto lugar, tendo ainda 
participado na prova extra, distância de dez kms, 
onde bateu o seu recorde pessoal com a marca de 
1h00’16’’. Samuel Simões também se sagrou cam-
peão distrital ao vencer a prova de três kms para 
infantis com o tempo de 21’26’’, tendo alcançado 
o terceiro lugar no “Challenge de Leiria em Marcha 
Atlética”.

No “13.º Corta Mato Jovem - Rota do Vidro”, rea-
lizado na Marinha Grande no dia 2 de dezembro, Sa-
muel Simões e Ricardo Marques fizeram a sua estreia 
na prova de 1000 metros para infantis masculinos, 
tendo o Samuel alcançado o 13º lugar com o tempo 
de 4’12’’ e o Ricardo alcançou o 14º lugar, com o 
mesmo tempo. Ainda nesta prova, Eduardo Martins 
classificou-se em 12º lugar na categoria de quatro 

kms para juvenis masculinos com o tempo de 21’12’’. 
A atleta Andreia Carvalho ficou em sexto lugar, após 

ter participado nos três kms para juvenis femininos, 
com um tempo de 13’23’’. 

De referir ainda que o GACV participou, no dia 24 
do mês de novembro, na prova “Caldas a Marchar”, 
circuito Foz do Arelho. Foi um dia bastante chuvoso, 
mas que não impediu os atletas do GACV de obterem 
bons resultados. 

O jovem Tomás Graça fez a sua estreia em provas 
de marcha, tendo obtido o quarto lugar na prova de 
um km, para infantis masculinos, com o tempo de 
7’43’’. Ainda na mesma prova participou Ricardo 
Marques que subiu ao pódio depois de ter alcançado 
um primeiro lugar, na prova de 1000 metros para 
infantis masculinos, com a marca de 6’21’’; Eduardo 
Martins concluiu a prova de três kms para juvenis 
masculinos, alcançando o terceiro lugar com a marca 
de 25’22’’ e Catarina Costa foi primeira classificada, 
também na prova de três kms, para juvenis femininos, 
com o tempo de 17’19’’.7

Ana Catarina de Oliveira 

Atletismo

Mês de estreias e primeiros lugares para o GACV
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... se for chuva entra facilmente pelo telhado da capela fronteira 
ao auditório de Maçãs de D. Maria.

Olho Vivo Será chuva, será gente?...

Em Alvaiázere

Casa do Rancho é o primeiro alojamento local 
da marca Villa Rominha no Concelho
F

oi inaugurado, no domingo 16 de 
dezembro, o primeiro alojamento 
local da marca Villa Rominha, na lo-
calidade de Rominha, em Alvaiázere.

Com ligações familiares a Alvaiázere, 
Margarida e José Duarte, decidiram criar 
esta marca em 2016, tendo sido a locali-
dade de Rominha que “inspirou o nosso 
projeto, decidindo assim que seria este o 
nome da nossa marca”, contou este casal 
ao jornal “O Alvaiazerense”. Por razões 
estratégicas, procederam inicialmente à 
abertura de alojamentos locais noutras 
localizações, nomeadamente Tomar, Na-
zaré e Coimbra.

A residência agora inaugurada cha-
ma-se “Casa do Rancho,” como forma 
de homenagear todos os trabalhadores 
que em outros tempos por lá passaram 
e faz parte de uma propriedade maior, 
que pertenceu aos avós maternos de José 
Duarte. “Originalmente esta casa era o lo-
cal onde os trabalhadores pernoitavam e 
descansavam quando estavam deslocados 
nas grandes campanhas como a azeitona, 
a vindima, o milho. A recuperação desta 
casa foi feita com o objetivo de a preparar 
para alojamento local, uma das atividades 

desenvolvida pela nossa empresa”, escla-
receu o casal.

Além dos laços familiares que os ligam 
a Alvaiázere, reconhecem que as caracte-

rísticas naturais da região de Alvaiázere 
e das Terras de Sicó conquistaram toda a 
família, pela sua beleza e tranquilidade. 
“Reconhecemos o valor e potencial desta 
região, pelo que a decisão de ter presença 
em Alvaiázere foi tomada desde o início 
do projeto”, garantiram.

O projeto desta casal em Alvaiázere 
divide-se em três fases, sendo que a “Casa 
do Rancho” foi o culminar da primeira 
fase. A segunda fase passa pela constru-
ção de uma zona de lazer, que convide ao 
convívio, e terminará com a recuperação 
da casa principal da propriedade. Depois 
de concluídas todas estas fases, “teremos 
capacidade para alojar 12 pessoas em 
Alvaiázere”, referiu o casal.

Muito otimistas, acreditam no poten-
cial da região, quer pela excelente locali-
zação e facilidade de acessos, quer pelos 
argumentos a nível cultural e natural que 
permitem experiências fantásticas a quem 
visita a região.  “Fazemos especial desta-
que à serra de Alvaiázere, aos percursos 
pedestres e à proximidade de excelentes 
praias fluviais”, remataram Margarida e 
José Duarte.7

Ana Catarina de Oliveira
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