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Em Pelmá
Rui Simões é o novo 
presidente da Junta 
de Freguesia

Rui Alberto Marques Simões assu-
miu o cargo de presidente da Junta 
de Freguesia de Pelmá. Na equipa do 
ex-presidente, Vidal Gomes Duarte 
(falecido a 11 de dezembro de 2018), 
Rui Simões exercia o cargo de tesou-
reiro, tendo passado a assumir, agora, 
o cargo de presidente da junta de 
freguesia. Rui Simões tem 53 anos e 
é aposentado.

José António das Neves Ferreira, 
que exercia o cargo de 2.º secretário 
da assembleia de freguesia, foi o es-
colhido para a função de tesoureiro 
e Cláudia Gabriela Almeida Graça 
continua como secretária. Em relação 
a Jorge Manuel da Graça Marques, 
este substitui José Ferreira como 2.º 
secretário da assembleia de freguesia.

Na reunião de assembleia de 
freguesia de Pelmá, realizada no pas-
sado dia 28 de dezembro de 2018, 
foi aprovado por maioria um voto 
de pesar pelo falecimento de Vidal 
Gomes Duarte.

atualidade

São mais de 3 milhões e 700 mil 
euros, aprovados pelo Programa Ope-
racional da Região Centro e que se 
destinam a 19 projetos no concelho de 
Alvaiázere. 

O Município de Alvaiázere foi o que 
mais financiamento obteve, tendo apre-
sentado quatro projetos ao longo de 
2018 (Plataforma Empresarial de Alvaiá-
zere, Requalificação da Zona Envolvente 
ao Edifício do Tribunal, Loja do Cidadão 
de Alvaiázere e Beneficiação e Alarga-
mento da Zona Industrial de Troia) que 
ascendem a um total de 1.346.566,28 
euros, dos quais 1.144.58,34 euros 
serão financiados. 

A nível particular, destaque para a 
empresa “José Bicho, Unipessoal, Lda.”, 
de fabricação de produtos forjados, 
estampados e laminados que obteve 
um financiamento superior a 1 milhão 
e 800 mil euros para “apoio à criação 
e ao alargamento de capacidades 
avançadas de desenvolvimento de pro-
dutos e serviços”.  A empresa “Coisas 
do Tempo”, com sede em Maçãs de 
D. Maria, que procede à exploração 
florestal, viu o seu projeto de aquisi-
ção de escavadora hidráulica de rasto 
contínuo ser aprovado com um finan-
ciamento total de 128.775,00 euros. 
A “Gráfica Abreu & Simões, Lda.”, nos 
Cabaços, vai ser apoiada em cerca de 
40 mil euros para “incremento da com-
petitividade da Gráfica e da marca Ritta 
- Make a Diferent Day, tendo em vista 

a internacionalização”. A loja “Inês 
Marques Gonçalves”, de ferragens em 
Alvaiázere, também apresentou um 
projeto e obteve um financiamento de 
mais de 9 mil e 800 mil euros que vi-
sam a “recuperação do espaço da loja, 
numa perspetiva de modernização 
do negócio, para revitalizar não só o 
negócio como também revitalizar este 
espaço antigo”. O restaurante “O Brás”, 
localizado na vila, vai proceder à “cria-
ção de um espaço verde (com piscina), 
de modo a complementar a oferta da 
residencial e para a organização de 
grandes eventos no salão. Também 
será feito um refreshing nos espaços 
(…) com cerca de 25 anos. Serão ain-
da feitas obras de modernização no 
alojamento e na sala de eventos”. O 
financiamento obtido por António Si-
mões Brás, dono do restaurante, ronda 
os 26 mil euros. 

Este Programa Operacional da 
Região Centro tem como base uma 
estratégia de desenvolvimento regional 
partilhada e construída através de uma 
forte mobilização de todos os parceiros 
regionais, com a aplicação de fundos 
comunitários inscritos no Programa 
Operacional. No período 2014-2020, o 
Programa Operacional da Região Centro 
tem uma dotação de 2.155 milhões de 
euros, dos quais 1.751 milhões de eu-
ros são do Fundo Europeu de Desenvol-
vimento Regional (FEDER) e os restantes 
provêm do Fundo Social Europeu (FSE). 

Com muitas candidaturas ainda em 
fase de avaliação e alguns milhões de 
euros ainda disponíveis para atribuir, 
é expectável que até 2020 (ano do 
fim deste programa) se assista a um 
aumento dos valores atuais.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

Em Alvaiázere

Centro 2020 aprovou financiamento 
para 19 projetos no Concelho
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Carlos Octávio
Maçãs de D. Maria

Na terceira página do jornal de Janeiro de 1999, 
com o título “RECORDANDO UM AMIGO” e o subtítulo, 
Morreu o Morais… Morreu o Dr. Morais…, Jacinto Nu-
nes escrevia: «No Domingo, dia 2 do corrente mês de 
Janeiro, era esta noticia que de 
manhãzinha, todos se davam  uns 
aos outros, como que num eco, e 
que parecia todos se recusarem 
a receber. Mas, todos a davam, 
sem perguntarem, se já se sabia. 
Colheu a todos de surpresa, a 
sua morte, ocorrida, no dia 1, já 
de noite, espalhada na manhã de 
Domingo, na vila e arredores, le-
vada a todos os lados, como uma 
perda grande, na pessoa de quem 
era amigo de todos, e a todos, 
fez bem, como médico, sabedor e 
solicito, cuidadoso e consciente. 
Fez o seu curso em Coimbra, com 
aproveitamento brilhante, e que 
terminou com elevada classifica-
ção. Aí, foi assistente do Prof. Bis-
saya Barreto, tendo oportunidade 
de seguir a sua carreira, que lhe 
oferecia largas perspectivas de 
futuro grande e brilhante. Mas, o 
amor à sua terra, Alvaiázere fez 
esquecer estas perspectivas, e mais forte, que a ambi-
ção, e, a sua modéstia, empurraram-no e ele, mete os 
pés ao caminho, volta costas a esse futuro promissor 
e vem instalar-se no meio dos seus, como “benfeitor” 
desta gente humilde, que o viu nascer e com o qual 
foi criado. Recebera de seus pais, Serafim Ferreira de 

Morais e D. Maria Luísa Vaz de Morais, a grande lição 
do amor ao trabalho, da simplicidade e da dignidade 
de família honrada e honesta, onde com muito amor e 
carinho, foram criados mais dois irmãos, o Dr. Fausto 

Morais e o Eng. Alfredo Morais. 
Na opção que tomara, entre a 
fama e o dinheiro, determina-se 
pela entrega da sua intuição, 
qualidades clínicas e muito saber, 
ao povo da sua terra, com o qual 
fora criado, e em apoio do qual, 
de noite ou de dia, estava sempre 
disponível, pois estamos ainda, 
no tempo em que a assistência 
clínica era feita ao domicilio…

Em todo este entusiasmo e 
devoção por todos, funda, mais 
adiante a Clínica Nossa Senhora 
das Dores, ao cimo da vila, em lu-
gar saudável, e com vistas largas e 
aprazíveis, a poente, tendo a seus 
pés, a Várzea de Alvaiázere e mais 
adiante, os cumes da serra…

Morreu um Homem de Alvaiá-
zere, cuja a memória, as autorida-
des do Concelho, têm obrigação 
de perpetuar como exemplo e 
reconhecimento dos seus méri-

tos, como clínico, como cirurgião grande benemérito 
no acolhimento de que precisava. Partiu, mas ficou 
connosco na saudade e na lembrança, que cada rua, 
cada canto ou cada casa, nos traz à memória. Que Deus 
te dê o prémio, do teu trabalho!...»

Assim se escrevia, com pesar, há vinte anos!
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O que acha da homenagem feita aos Combatentes Alvaiazerenses?
Ainda que existam guerras que 

não se fundamentam nas mais nobres 
razões, os homens que integraram a 
luta, em obediência ao dever de servir 
Portugal, merecem o mais profundo 
respeito de todos nós. O monumento 
feito em pedra que o Município lhes 
dedica configura a força, a dor e o sofri-
mento dos filhos da terra a quem, deste 
modo, dizemos um merecido obrigado.

Esta homenagem aos combatentes 
alvaizerenses, é um reconhecimento 
merecido a todos aqueles que tiveram 
a sua intervenção em momentos mui-
to marcantes para o país, com muito 
impacto na sociedade de então e, em 
particular, nas famílias que tiveram de 
lidar com todas as consequências da 
guerra. Está de parabéns o Município 
pelo gesto demonstrado.

Inquérito.......................................................................................... Editorial

ESTATUTO EDITORIAL

1. O ALVAIAZERENSE é propriedade da C.C.A. da qual 

goza de plena autonomia administrativa e financeira: a sua 

orientação e o seu conteúdo dependem exclusivamente 

do seu Diretor.

2. O Diretor, Diretor Adjunto e Tesoureiro do Alvaiaze-

rense são eleitos pelos sócios da C.C.A, cabendo ao Diretor 

a escolha dos redatores e dos colaboradores.

3. O ALVAIAZERENSE propugnará oferecer aos seus 

leitores uma informação séria e desapaixonada, baseada 

em factos concretos: assumindo uma posição de total in-

dependência perante o poder político, o poder económico 

e quaisquer outras entidades ou grupos de pressão.

4. O ALVAIAZERENSE é um jornal de vocação regional 

e concelhia; nesta perspetiva privilegiará a divulgação dos 

valores do concelho de Alvaiázere - históricos, artísticos, 

desportivos, literários e científicos.

5. O ALVAIAZERENSE promoverá a expansão e desen-

volvimento de todas as atividades produtivas do concelho 

de Alvaiázere.

6. Atendendo à sua responsabilidade na vida concelhia 

“O ALVAIAZERENSE” apoiará ou incentivará, dentro das suas 

possibilidades, iniciativas que visem discutir e aprofundar 

numa perspetiva democrática os problemas concelhios.

7. Para o ALVAIAZERENSE - os factos e as opiniões são 

livres. As opiniões devem ser claramente separadas das 

notícias, sendo obrigatoriamente assinadas e da respon-

sabilidade dos seus autores.

8. O ALVAIAZERENSE utilizará invariavelmente uma 

linguagem elegante e correta, não podendo a sua Direção 

e os seus redatores e demais colaboradores dirigir ataques 

pessoais ou envolver-se em campanhas difamatórias, seja 

a que pretexto for.

9. O ALVAIAZERENSE baseado em princípios de boa 

vizinhança propugnará relações de aproximação com os 

concelhos circunvizinhos.

10. O ALVAIAZERENSE, por intermédio da sua direcção 

e do seu corpo redatorial, compromete-se a “respeitar os 

princípios deontológicos da imprensa e da ética profissio-

nal, de modo a não poder prosseguir apenas fins comer-

ciais, nem abusar da boa fé dos leitores, encobrindo ou 

deturpando a informação”.

Regresso ao Alvaiazerense, após alguns anos 
de interregno, a paixão e a experiência estão 
aumentadas, e com a equipa que me acompanha 
(direção e colaboradores), “O Alvaiazerense” 
compromete-se a respeitar os princípios deon-
tológicos e de ética, mantendo uma relação 
transparente e rigorosa com os seus leitores. 
Continuando a primar por corresponder aos in-
teresses de um público heterogéneo em que os 
conteúdos publicados respeitem a pluralidade de 
pontos de vista e os princípios da objetividade e 
imparcialidade. Nunca esquecendo que o nosso 
jornal é o elo de ligação de todos os Alvaiaze-
renses dentro e fora do País. 

Nos termos da legislação em vigor publi-
camos, nesta edição, o estatuto editorial do            
“O Alvaiazerense”.

Teodora Cardo

Diretora

Sónia Rodrigues
Almoster

Há 20 anos....................................................................................

atualidade

Arlindo Farinha 
Almoster

Ágata Mendes
Alvaiázere

No meu entender, a homenagem 
feita aos combatentes alvaiazeren-
ses foi algo muito importante e de 
prestígio para o nosso concelho. Foi 
uma cerimónia simples mas repleta 
de significado e muito gratificante 
para todos os presentes e familiares 
dos combatentes.

Do meu ponto de vista, foi uma 
homenagem que lhes era devida. Es-
tão de parabéns a Câmara Municipal 
de Alvaiázere, a Liga dos Comba-
tentes, Associação Al-baiäz e, claro, 
todos os combatentes de Alvaiázere 
e, também, de Portugal. Obrigado 
a todos.
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Tiveram início em janeiro de 2018 
as obras de requalificação do quartel 
e deveriam ter sido concluídas em 
agosto. Passaram seis meses da data 
prevista no contrato, mas só agora es-
tão a ser finalizadas. Joaquim Simões, 
presidente da direção dos Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere, admitiu 
que houve um atraso, para o qual os 
Bombeiros também contribuíram, afinal 
“só fomos desbloqueando e libertando 
áreas de intervenção à medida das nos-
sas capacidades, pois continuámos com 
toda a parte operativa e operacional 
atuante”. Reconheceu que não foi fácil 
para ninguém, principalmente para os 
homens e mulheres que lá trabalham 
e que ficaram em condições “muito 
deficientes”. 

“Estamos na fase de pormenores, 

está a ser finalizada a pintura e a 
colocação de loiças, falta fechar as 
garagens, substituir alguns portões e 
depois fazer a limpeza geral”, afirmou 
Joaquim Simões adiantando que o que 
pretendia era que a obra fosse liberta 
ainda durante o mês de janeiro para 
fazer a limpeza geral e apetrechar as 
salas a tempo dos festejos do aniver-
sário da associação, em março. 

Apesar de ter sido uma obra finan-
ciada em 85%, o presidente disse que 
ainda vão ter que fazer alguns sacrifí-
cios: “Teremos que fazer muita ginásti-
ca para assegurar estes investimentos. 
Apesar de termos muitos equipamentos 
para apetrechar as salas, teremos que 
adquirir outros, pois alguns deles já 
estavam obsoletos”. O objetivo é dar 
aos profissionais que ali trabalham a 

dignidade que eles merecem para “que 
eles se revejam nesta casa e neste in-
vestimento também um propósito que 
é mante-los altamente motivados e em 
boas condições, para que a dúvida não 

se instale, fazendo-os desmotivar”, 
rematou Joaquim Simões. Além destas 
obras, foi também contratada uma 
nova central telefónica para melhorar o 
serviço de atendimento das chamadas.

atualidade

Até agora não há muitas novidades 
acerca do andamento das obras do 
novo Estabelecimento Residencial de 
Pessoas Idosas, a cargo da Santa Casa 
da Misericórdia de Alvaiázere. Adelaide 
Santos, provedora da Instituição, disse 
que até agora apenas têm o projeto 
que se encontra em fase de licencia-
mento. Em relação ao terreno onde será 

construído foi cedido pelo Município 
de Alvaiázere e já foi feita escritura do 
mesmo, em dezembro passado. Esta 
é uma obra fundamental para o Con-
celho, dadas as necessidades sentidas 
diariamente pela Santa Casa da Miseri-
córdia de Alvaiázere.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

Na Rota das Obras pelo Concelho de Alvaiázere
Associações

Foto do Projeto do ERPI 

Quartel dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere

Também atrasada está a obra de 
conclusão do CAO, no entanto, Sandra 
Simões, presidente da Casa do Povo 
de Alvaiázere disse que pretende que 
“a maior parte esteja concluída até 
fevereiro”. Neste momento, a obra já 
está fechada com os alumínios e estão 
a ser realizados os arranjos exteriores, 
faltando a aplicação de pavimentos, 
iluminação, carpintarias e pinturas.

Sandra Simões adiantou que a 
“direção está a concluir a aquisição 
de mobiliário e a definir os ateliers 
que serão dinamizados no âmbito do 

Centro de Atividades Ocupacionais”. 
No mês de fevereiro será lançado 
o procedimento para aquisição de 
equipamentos para a sala “snoe-
zelen” e em março/abril será feito o 
procedimento para a contratação dos 
recursos humanos. “Considera-se que 
a abertura efetiva dos serviços acon-
teça em meados de 2019”, depois de 
alguns procedimentos obrigatórios, 
tais como baixadas de energia ou 
formalização de acordos com a Segu-
rança Social, rematou a presidente da 
Casa do Povo.

Arrancaram no dia 22 de janeiro 
as obras para a sua construção, com 
a terraplanagem do terreno. Já havia 
sido anunciada esta obra em 2016, 
mas não chegou a arrancar “devido à 
não aprovação da candidatura a um 
programa de financiamento”, disse 
Arménio Simões, presidente da direção 
do Centro Cultural, Recreativo e Social 
da Freguesia de Pussos. Sem nada que 
subsidie esta obra, a mesma vai ser 
construída com a ajuda de alguns ca-
pitais próprios, com a contração de um 
empréstimo a uma entidade bancária, 

no valor de um milhão de euros e com a 
ajuda da população. “Estamos também 
há espera que abra algum programa de 
comparticipação de obras como estas 
para nos podermos candidatar”, acres-
centou o presidente. 

Ao todo, esta obra ascenderá a mais 
de dois milhões e meio de euros e terá 
a duração de 24 meses. Disponibilizará 
todos os serviços que a associação já 
oferece (apoio domiciliário, centro de 
dia e ATL) e passará a ter a valência de 
lar, aumentando a sua capacidade de 
77 para 127 utentes.

Centro de Atividades Ocupacionais e Lar Residencial (CAO)

Lar de Idosos de Pussos Estabelecimento Residencial de 
Pessoas Idosas (ERPI)
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Inovando e aventurando, a 
ACREDEM organizou e realizou 
uma festa de Passagem de Ano, 
do velho 2018 para o novo 2019. 

O evento decorreu na “Quinta 
da Roda Alta”, em Maçãs de D. 
Maria, e teve como objetivo não só 
a dinamização de outras atividades 
lúdicas, para novas confraterni-
zações entre alvaiazerenses mas 
também como oportunidade de 
obtenção de alguns fundos extra 
para aconchegar os apertos das 
suas atividades de exploração em 
respostas sociais e de desporto.

Estabelecida uma lotação para 
o evento, de 140 pessoas, foi este 
o número de participantes regis-
tado que, em ambiente e espaço 
agradável e acolhedor, desfrutou 

dos comes e bebes produzidos 
e servidos pela prata da casa e 
amigos e da demais programação 
lúdica.

Com animação permanente, 
destaca-se o baile e gente a mos-

trar que “velhos são os trapos” 
quando a música amaina as do-
res, com os festejos a entrarem 
pela alta madrugada dentro, e 
para alguns a saída já ao raiar 
do dia.

ACREDEM

Organizou Passagem de Ano 2018/2019

O auditório da Junta de Fregue-
sia de Maçãs de D. Maria acolheu, 
no dia 27 de janeiro pelas 15h, a 
primeira de um total de três ses-
sões de Palestras de Inverno. O 
objetivo destas sessões é “ajudar a 
desvendar o passado histórico-cul-
tural da região da antiga comarca 
das Cinco Vilas”, particularmente 
na vila de Maçãs de D. Maria (MDM).

A primeira sessão contou com 
a presença de Álvaro Pinto Simões, 
Mário Rui Rodrigues e Manuel Au-
gusto Dias. O antigo presidente da 
Câmara usou da palavra para falar 
sobre as atividades económicas 
de MDM no início do séc. XX, que 
passavam na, sua maioria, pela 
agricultura, pecuária e floresta. 
Relembrando o antigamente, re-
feriu a “matança do porco”, como 
a grande festa familiar da época, 
atividade essa que se tem vindo 
a esvair no tempo. Referiu ainda 
a Ribeira de Alge, como a “grande 
vantagem de MDM” e os moinhos/
azenhas que, ao longo da ribeira, 
existiram. Fazendo uso da sua boa 
memória, Álvaro Pinto Simões, 
lembrou, quase um a um, os an-
tigos taberneiros da vila de MDM, 
pois tiveram um papel importante 
na economia da altura.

Mário Rodrigues, seguiu-se 
como palestrante e falou sobre 
Maçãs de D. Maria no séc. XVIII. 
Com dados mais pormenoriza-
dos, referiu, por exemplo, que em 
1758, MDM “tinha 48 lugares mais 
a vila e as casas eram modestas, na 
sua maioria térreas”. Em relação à 
economia, predominava a agricul-
tura e a pastorícia e a sociedade 
era composta na sua maioria pelo 
povo. Em relação à famosa feira 
do mês de agosto, disse que esta 
apenas apareceu em 1781.

Manuel Augusto Dias fechou 
a sessão, falando do impacto da 
Guerra Colonial nas Cinco Vilas, 
nomeadamente da quantidade de 

mortos, nos diversos lugares. Es-
tima-se que “cerca de 500 homens 
das 5 Vilas tenham estado nesta 
guerra”. Da freguesia de MDM, por 
exemplo, faleceram seis homens, 
quatro deles em combate. Os da-
dos apresentados tinham como 
base o jornal “Voz das 5 Vilas”, 
de onde Manuel Dias conseguiu 
retirar muita informação. 

Serão realizadas mais duas 
sessões, uma dia 24 de fevereiro 
e outra dia 24 de março. De referir 
que estas palestras contam com 
o apoio da Junta de Freguesia de 
Maçãs de D. Maria.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

Maçãs de D. Maria 

Acolheu primeira sessão do 5º ciclo 
de Palestras de Inverno

Paróquia de Maçãs de D. Maria
Confrarias festejaram 
aniversários

A Confraria do Santíssimo Sacramento, da pa-
róquia de Maçãs de D. Maria festejou no dia 22 de 
outubro de 2018 os seus 245 anos. Para assinalar 
o seu aniversário ofereceu o almoço anual a todos 
os irmãos que estão ao serviço da mesma. A mesa 
da Confraria é formada pelos seguintes irmãos: 
pároco André Filipe Cerqueira da Silva; juiz Alberto 
de Freitas; tesoureira, Lurdes Gama e secretário, 
Mário Dias Godinho.

No mês de dezembro de 2018, a Confraria das 
Almas, da mesma paróquia, festejou no dia 6 os 
seus 326 anos de existência, assinalando assim a 
data da sua fundação. Nossa Senhora da Conceição 
ofereceu o almoço anual a todos os irmãos e aos 
que trabalharam para a realização da mesma. Esta 
Confraria é formada pela seguinte mesa: pároco 
André Filipe Cerqueira da Silva; juiz Amândio José 
Rodrigues; tesoureiro, Eduardo Faria Marques e 
secretário Mário Dias Godinho. Bem hajam a todos!

_______________________
Mário Dias Godinho

Em Relvas - Maçãs de D. Maria
Festa em honra do 
Mártir São Sebastião

O fim de semana de 19 e 20 de janeiro ficou 
marcado pelos festejos em honra do mártir São 
Sebastião, na localidade de Relvas, freguesia de 
Maçãs de D. Maria.

O sábado começou com a alvorada e música 
ambiente e prosseguiu com a abertura da barraca 
de chá e do bar. À tarde, os jogos tradicionais de 
Cantarinhas, Sacos e Corrida do Ovo animaram os 
presentes. Seguiu-se a reza do Terço e pelas 21h 
o grupo musical Banda Enigma não deixou que 
ninguém ficasse parado, podendo dançar ao som 
das suas músicas. 

O domingo, dia 20, teve o ponto mais alto às 14h 
com a celebração da missa, seguida de procissão. Os 
Amigos da Paródia e os Fadistas da Terra entretive-
ram as pessoas até o baile, com o grupo musical Luís 
Simões, começar. Cerca das 22h deu-se o sorteio 
das rifas da festa e que deu a conhecer os números 
sorteados e os sortudos que ganharam os prémios.

ALMOÇO - CONVÍVIO
freguesIA de MAÇÃs de d. MArIA
dia 23 de fevereiro pelas 13h00 na CCA

fAÇA JÁ A suA INsCrIÇÃO ATÉ dIA 20 de feVereIrO

Tels. 213 549 637 - 213 542 256 (sede)

Tlms. 936 232 795 / 938 210 519 - JF: 236 644 223

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

JOAQuIM CArVALHO & MAIA, LdA.
  MATERIAIS  DE  CONSTRUÇÃO  NACIONAIS  E  ESTRANGEIROS

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

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

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

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

Em Pelmá
Homem desaparecido 
encontrado com saúde

O alerta foi dado no passado dia 14 de janeiro, se-
gunda-feira, pelas 18h25 e dava conta de um homem, 
de 65 anos, que tinha desaparecido da sua residência 
situada na localidade de Pelmá.

Foram mobilizados para esta situação os Bombei-
ros Voluntários de Alvaiázere, assim como a Guarda 
Nacional Republicana (GNR), sendo que estava em 
causa um senhor que sofre da doença de Alzheimer e 
se podia ter desorientado e estar perdido.

Segundo comunicado do Comando de Leiria da 
GNR, o senhor “foi encontrado bem de saúde”.

FERNANDO LOPES SIMÕES MIGUEL
CONSTRUÇÃO CIVIL

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

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

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

Com o objetivo de manter a tradição e relembrar 
os tempos de outrora, alguns utentes da Associação 
Social, Cultural e Recreativa de Almoster (ASCRA) 
saíram à rua para cantar as Janeiras. Após alguns en-
saios de voz, os utentes elaboraram as suas próprias 
coroas de reis e aproveitaram o solinho para ir cantar 
as Janeiras a alguns vizinhos da Instituição. 

Cantaram também na Instituição para os restantes 
utentes, finalizando com um bolo-rei, também ele 
confecionado pelas mãos dos habilidosos e ilustres 
utentes. A atividade pretendeu marcar uma tradição 
tão enraizada nestas terras e ainda bem presente no 
ouvido de cada um, ao mesmo tempo que encheu a 
Instituição com belas melodias e doces aromas do 
bolo-rei acabadinho de sair do forno.

Ainda neste mês se cantaram os parabéns a Maria 
Gomes Marques e a Guilhermina Costa que comple-
taram mais uma bela primavera.

ASCRA
Utentes da Associação cantaram as Janeiras

Cantaram-se os Reis
O ano de 2019 está aí para ser vivido e nada melhor 

que começar o ano a cantar. Foi isso que fez o grupo 
sociocaritativo de Pelmá que se organizou para conti-
nuar com a bonita tradição de cantar os Reis. Para isso 
contou com a prestimosa colaboração de um conjunto 
de amigos que habitualmente se juntam ao grupo.

Feito o primeiro ensaio, todos  se sentiram prepara-
dos para iniciar o trabalho. Assim, nas noites de 2 a 5 
de janeiro puseram pés ao caminho, percorrendo alguns 
lugares da freguesia, levando votos de Boas Festas e Feliz 
Ano Novo a todos os que acolheram o grupo. Apesar do 
frio e de algum cansaço é bom sentir que, unidos todos 
os esforços, esta bela tradição se vai mantendo.

Por motivo de falta de saúde de alguns, o grupo este 
ano era um pouco mais pequeno, mas não faltou cora-
gem e boa disposição. 

Ficam os agradecimentos do grupo a todos quantos, 
carinhosamente, tornaram mais doces e quentes estas 
quatro noites com os doces e bebidas oferecidas. Para 
além da manifestação de carinho da parte de quem 
oferece, são o alento para quantos, nestas noites frias, 
percorrem as ruas da freguesia. O grupo agradece tam-
bém todas as esmolas oferecidas.

E como sem a boa vontade dos que participaram não 
havia cantar dos Reis, agradece-se a todos os que canta-
ram e tocaram os instrumentos musicais, esperando que 
para o ano tudo se possa repetir. ___________________

Fernanda Freire

Junta de Freguesia atribuiu 
subsídio aos Bombeiros

A Junta de Freguesia de Pelmá atribuiu um subsídio 
monetário aos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere 
(BVA), no valor de três mil euros, para ajudar à aquisi-
ção de um veículo de combate a incêndios. Este valor 
“provém exclusivamente do orçamento da junta de fre-
guesia”, explicou o presidente desta junta de freguesia 
ao jornal e é um contributo muito importante para esta 
instituição do Concelho.

Na página de facebook dos BVA, o comandante Mário 
Bruno agradece ao presidente Rui Simões e a toda a sua 
equipa, bem como a todos os elementos da Assembleia 
de Freguesia e termina dizendo que “esta publicação é 
uma justa homenagem ao saudoso amigo Vidal Duarte”.  

De referir que este gesto não é caso único, sendo 
que em setembro do ano passado também a Junta de 
Freguesia de Maçãs de D. Maria atribuiu o mesmo valor 
aos Bombeiros Voluntários.

Muito em breve, os Bombeiros Voluntários de Al-
vaiázere (BVA) poderão contar com mais uma viatura 
ligeira de combate a incêndios que os ajude nas mais 
diversas situações, por todo o Concelho. 

A aquisição desta viatura partiu da necessidade 
de se colmatar uma lacuna que o comandante Mário 
Bruno já havia detetado: a limitação de espaço em 
algumas vias de comunicação pelas várias freguesias 
de Alvaiázere. Apesar de o território ter vindo a me-
lhorar em relação às vias de comunicação, “ainda há 
muitos lugarejos que estão quase ou completamente 
desertificados”. 

O presidente da direção dos BVA, Joaquim Simões, 
falou com o jornal  “O Alvaiazerense” e confessou que, 
em alguns casos, “se for necessário ir um carro de 
incêndio para certos lugares, o mesmo não passa e se 
algum bombeiro arriscar passar, pode ser um desas-
tre pois, quando quiser sair, pode não ser capaz de o 
fazer e ser apanhado pelas chamas”. Outro problema 
que acontece muito, nomeadamente no inverno, é as 
chaminés que ardem por falta de limpeza. “Para atacar 
essa situação tinha que sair um carro de incêndio que 
tem que levar um motorista com carta de pesados e 
nem sempre eles estão disponíveis”, explicou Joa-
quim Simões, acrescentando que a maior parte dos 
motoristas desta associação está mais vocacionado 
para o transporte de doentes e para o socorro em 
ambulâncias.

Posto isto, o comandante dos BVA apelou a todas 
as freguesias para que ajudassem com uma verba que 
permitisse a compra de uma viatura. Pussos S. Pedro 
foi a primeira freguesia a contribuir, tendo-se seguido 
Maçãs de D. Maria e Pelmá. “Era uma vergonha para as 
juntas de freguesia, com exceção de Alvaiázere (que 
ao longo dos anos foi a única junta que subsidiou os 
BVA), não olharem para os Bombeiros ou só olharem 
quando há algum problema”, referiu o presidente 
desta associação, demonstrando alguma tristeza. Esta 

viatura vai servir todas as freguesias, pois todas elas 
têm condições onde a mesma pode intervir e, visto 
por este ponto de vista, Joaquim Simões confessou 
que “podiam ter sido mais generosas”.

 A viatura ainda não foi entregue pois precisa de 
ser pintada de vermelho e acabada de apetrechar, 
tendo o Município já contribuído com a doação de um 
tanque e bomba para a mesma. Além da ajuda das 
juntas de freguesia e do Município, também o Côn-
sul Honorário de Portugal na Flórida, Ceaser dePaço 
(que já ajudou os Bombeiros no ano passado com a 
recuperação de um Veículo de Apoio Logístico Espe-
cífico) contribuiu com 10 mil euros. Os Bombeiros 
conseguiram ainda obter uma verba de cerca de 1500 
euros com a venda de “um chassi para o ferro velho, 
juntamente com outras coisitas”. O valor total desta 
viatura, que é nova, rondou os 22 mil e 500 euros e 
“esperamos que esteja pronta a tempo do aniversário, 
para poder ser apresentada aos nossos bombeiros e 
ao público”, rematou Joaquim Simões.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

Bombeiros Voluntários de Alvaiázere

Adquiriram nova viatura ligeira de 
combate a incêndios
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Em Pussos S. Pedro

Rancho Folclórico da Freguesia de Pussos 
luta pela preservação de tradições

A convite do Rancho os Molei-
ros da Ribeira, o Rancho Folclórico 
da Freguesia de Pussos (RFFP) des-
locou-se no dia 22 de dezembro de 
2018 ao Olival, Ourém, onde, sob 
o enquadramento da capela de N.ª 
Sr.ª da Conceição, foram entoados 
os Cantares ao Menino Jesus. Uma 
noite que fechou com um agradá-
vel convívio entre todos os grupos 
presentes à volta de uma mesa 
farta de apetitosa gastronomia 
local e doces tradicionais alusivos 
à época.

A terminar o ciclo natalício e a 
desejar a amigos e conhecidos um 
Bom Ano Novo, o RFFP percorreu 
alguns lugares e casas da fregue-
sia, a cantar os reis e participou no 
respetivo concurso promovido pela 
Câmara Municipal de Alvaiázere 
onde, para regozijo de todos os 
elementos e direção, alcançou o 1º 
prémio no escalão misto.

Desenvolvendo o valioso e 

importante trabalho de recolha, 
elementos do RFFP reuniram no 
dia 20 de janeiro com uma “jovem” 
alvaiazerense de 96 anos, Maria 
de Jesus, à qual todos agradecem 
a disponibilidade apresentada e 
recolheram algumas coreografias 
de modo a enriquecer o reportório 
de modas bailadas.

A convite da Alva Canto, o RFFP, 
conta participar, no próximo dia 3 
de fevereiro, na Casa Municipal da 
Cultura na gala “É bom estar entre 
Amigos” e no dia 17 de março 
numa iniciativa conjunta da Junta 
Freguesia de Pussos S. Pedro e ou-
tras entidades, numa cerimónia de 
homenagem, a título póstumo, ao 
padre Jacinto Maria Gomes Nunes 
e ao frei padre Carlos Furtado.

O grupo deixa um agradeci-
mento especial aos elementos que, 
desinteressada e altruisticamente, 
tem vindo a dar vida e corpo às 
atividades desenvolvidas.

O RFFP relembra que as por-
tas estão abertas semanalmente 
para acolher todos os que, com 
ensaios e atuações, gostem de 
ajudar a preservar a singulari-
dade do povo e do património 
alvaiazerense, e contribuir para 
aumentar o número de elemen-
tos do grupo e, assim, preparar 
a nova época que se avizinha. A 
Associação aproveita para dese-
jar um bom ano 2019 a todos os 
alvaiazerenses, sócios, elementos 
e famílias, bem como a todas as 
associações e instituições com 
quem se relaciona; agradece sen-
tida e reconhecidamente, à Sílvia 
Graça e ao Miguel Carvalho pelo 
prestimoso, generoso e apaixo-
nado trabalho que desenvolveram 
na direção técnica do grupo, entre 
novembro de 2014 e novembro de 
2018. Ambos adquiriram, a par 
dos anteriores diretores técnicos, 
o estatuto de “Nossos Mestres”.

Nota: Pede-se o favor, a quem conhecer ou a 
quem seja tocador de pífaro de sabugo, de cana, 
ou outra madeira, de informar para o número de 
telemóvel 919432234, com vista de posterior re-
colha e registo para memória futura, por parte de 

musicólogo do distrito de Leiria. Tratando-se de um 
instrumento em vias de desuso, a recolha, registo 
e sistematização permitirá que gerações futuras o 
retomem, pelo que será um valioso contributo que 
muito se agradece.

atualidade

ÓPTICA CÂNDIDO
RELOJOARIA - OURIVESARIA

de Manuel Joaquim Cândido Atafona
Fornecedor das: Caixas de Previdência, Caixa Geral de Depósitos, ADSE, SAMS e GNR

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

Filial: Caxarias - Ourém                                                                          Tel. 249 574 601

AUTO MECÂNICA ALVAIAZERENSE

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

REPARAÇÕES  MECÂNICAS
Alinhamento de direcções - Calibragem de rodas

Estação de serviço Castrol 

COnCESSIOnáRIO dOS tRACtORES SHIBAURA E HÚRLIMANN

Freguesia de Pussos S. Pedro
S. Pedro encerra 
Balcão de Atendimento

O Balcão de Atendimento de S. Pedro vai deixar de 
funcionar a partir do início do mês de fevereiro, infor-
mou a Junta de Freguesia de Pussos S. Pedro.

O encerramento deste balcão de atendimento foi 
deliberado em Assembleia de Freguesia, realizada no 
dia 21 de dezembro de 2018, devido ao facto de “não 
se registarem movimentos desde junho de 2018”, es-
clareceu a junta de freguesia. A partir do próximo mês 
todos os assuntos serão tratados na sede da junta de 
freguesia, em Cabaços.

Foi no dia 27 de janeiro que 
teve lugar o I Encontro de Smart, 
em S. Pedro, organizado pela As-
sociação de Apoio Social, Cultural, 
Desportiva e Recreativa de S. Pe-
dro, tendo tido dez participantes 
e onze inscrições. 

Artur Antunes, presidente da 
direção da Associação, disse ao 
jornal “O Alvaiazerense” que a ideia 
deste evento foi de um primo e as-
sim começou esta aventura de criar 
um encontro diferente dos que há 
atualmente nas redondezas. 

A manhã começou cedo para 
estes amantes da marca Smart, com 
a entrega de uma lembrança a cada 
inscrito, tendo sido de seguida o 
tão desejado passeio pelas ruas 
do concelho de Alvaiázere. Mas 
antes do merecido almoço, houve 

espaço para um pequeno lanche, 
no parque multiusos de Alvaiázere. 

Chegada a hora de almoço, os 
participantes dirigiram-se com o 
seu Smart para a Associação de S. 
Pedro, onde puderam deliciar-se 
com sopa aporcalhada, grelhada 
mista e fruta.

Com a criação deste novo en-
contro pretende-se que haja mais 

um momento de convívio e alegria 
entre as pessoas, assim como se 
deseja que tenha continuidade nos 
próximos anos.

O evento contou com o apoio 
da Junta de Freguesia de Pussos 
S. Pedro e do Município de Al-
vaiázere.

__________________
Mónica Teixeira

Associação de S. Pedro

Organizou I Encontro de Smart

Freguesia de Pussos S. Pedro
Homenagem, a título 
póstumo, ao Padre 
Jacinto Nunes e Frei
Padre Carlos Furtado

A Junta de Freguesia de Pussos S. Pedro dá a 
conhecer que, no dia 17 de março, realizará uma 
cerimónia de homenagem, a título póstumo, ao 
Reverendíssimo Padre Jacinto Maria Nunes, que 
celebraria o seu aniversário no dia 7 deste mesmo 
mês, e ao Frei e Padre Carlos Furtado, lembrando a 
sua saudosa partida no dia 17 de março de 2012.

A cerimónia contará com a colaboração direta 
das catequeses das Igrejas de Pussos e S. Pedro, 
do Centro Cultural da Freguesia de Pussos, da 
Associação de S. Pedro, do Sr. Reverendo Padre 
Jacinto Gonçalves e do Rancho Folclórico da Fre-
guesia de Pussos.

O programa será divulgado oportunamente. 
Fica o convite a todos os que desejarem asso-

ciar-se a esta homenagem.
A presidente de junta

Maria Clara Correia Pacheco

Em S. Pedro
Passagem de ano 
na sede da Associação

A Associação de Apoio Social, Cultural, Despor-
tiva e Recreativa de S. Pedro organizou e realizou a 
festa de passagem de ano 2018/2019 na sua sede. 

O cartaz, recheado de comida e animação, 
começou pelas 20h com o serviço de entradas e 
jantar, onde o bacalhau à S. Pedro e o leitão foram 
reis. A animação musical ficou a cargo do grupo 
musical Luís Simões e quando soaram as 12 bada-
ladas houve o tradicional fogo-de-artifício, bolo-rei 
e champanhe.

Ao todo, foram mais de 150 pessoas que es-
tiveram presentes e festejaram juntas a chegada 
deste novo ano!
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Realizaram-se de 20 de novem-
bro a 3 de janeiro, na Biblioteca 
Escolar (BE) do Agrupamento de 
Escolas de Alvaiázere, as provas 
da fase escolar do Concurso Na-
cional de Leitura que contou com 
a participação de mais de setenta 
alunos dos vários ciclos de esco-
laridade. 

Este concurso, destinado a 
promover a leitura e a escrita, é 
promovido pelo Plano Nacional de 
Leitura e a sua realização resulta 
de uma parceria entre a BE e os 
professores de Português, com o 
apoio da coordenadora intercon-
celhia da RBE e a diretora da Bi-
blioteca Municipal de Alvaiázere, 
como determina o regulamento.

Este ano, inscreveram-se alu-
nos do 1º, 2º, do 3º ciclo e Ensino 
Secundário e as obras selecio-
nadas agradaram à maioria dos 
participantes, uma vez que os 
resultados obtidos revelaram uma 
leitura atenta, minuciosa e crítica 
das mesmas. Foram apurados 

dois alunos em cada categoria 
para representar o Agrupamento 
de Escolas de Alvaiázere na fase 
intermunicipal, respetivamente: 
1º ciclo, João Lourenço e Tiago 
Batista, do 4ºA; 2º ciclo, Cátia 
Rodrigues, do 6ºA, e Guilherme 
Marques do 6ºB; 3º ciclo, Hannah 
Keohane, do 8ºA, e Laura Guerrei-

ro do 8ºB; no Ensino Secundário, 
Tânia Narciso do 10ºA e Ana Mar-
garida Santos, do 12ºA.

A todos os concorrentes foi 
atribuído um certificado de par-
ticipação e aos dois alunos ven-
cedores desta fase foi entregue 
um livro para incentivar futuras 
leituras.

educação

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

Advogada
ANABELA

Cabeleireira
Rua Colégio Vera Cruz, Loja 5 (Edifício da Praça)

Telef. 236 656 366 - Tlm 966 434 282
    3250 - 103 Alvaiázere

No dia 22 de janeiro realizou-

se na Biblioteca Escolar da Escola 

Básica e Secundária Dr. Manuel 

Ribeiro Ferreira, a sessão escolar 

– ensino secundário, integrada no 

Programa Parlamento dos Jovens, 

com a participação dos alunos/

deputados e alunas/deputadas das 

cinco listas que apresentaram as 

suas candidaturas. Sob a temática 

das “Alterações Climáticas – Re-

verter o aquecimento global”, a 

sessão escolar constituiu um mo-

mento de apresentação, defesa e 

debate de medidas que os jovens 

gostariam de ver concretizadas. 

Nesta sessão foi eleito o pro-

jeto de recomendação que repre-

sentará a Escola na sessão distrital 

em Leiria, bem como os deputados 

eleitos para esta mesma sessão. 

São eles: Soraia Sousa e Tânia Nar-

ciso, na qualidade de deputadas 

efectivas, e João Faria, na qualida-

de de deputado suplente. 

Por último, foram apresentadas 

e votadas as propostas de tema 

para a edição 2019/2020 do Par-

lamento dos Jovens – Secundário, 

tendo sido a mais votada “Impren-

sa e liberdade de expressão – limi-

tes” e ainda a eleição da deputada 

Beatriz Domingos como candidata 

à Mesa da Sessão Distrital.

Esta atividade contribui para 

que os alunos possam exercitar 

competências argumentativas e 

assim fazer valer as suas ideias e 

propostas, tendo por expoente a 

aceitação de diferentes perspeti-

vas, a tolerância e a promoção de 

uma cidadania pautada por valores 

democráticos. 

Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira

Jovens apresentaram várias medidas na 
sessão Escolar do Parlamento dos Jovens 

Debate com o deputado 
José António Silva

No dia 21 de janeiro, a turma B do 9º ano e as 
turmas do Ensino Secundário, no âmbito do Pro-
grama Parlamento dos jovens, debateram  o tema 
“Alterações Climáticas – Salvar os Oceanos/ Rever-
ter o Aquecimento Global”  com o deputado José 
António Silva. Logo no início da sua intervenção, 
tendo por base a sua experiência pessoal,  aconse-
lhou os jovens a investirem na sua formação, para 
terem uma licenciatura ou curso que lhes assegure 
a empregabilidade futura. A contexto, acrescentou 
que a política deve ser uma experiência para aque-
les que se sintam motivados e não uma profissão.  

Na sessão, os representantes das seis listas - 
uma do Básico e cinco do Secundário - colocaram 
questões ao deputado, destacando a relevância da 
pressão exercida pelos movimentos de cidadãos 
para a decisão governamental e produção legisla-
tiva da Assembleia da República.  

Sobre o tema em debate, o deputado destacou 
que, no futuro, uma sociedade saudável e um 
país com ambiente propício ao turismo só serão 
possíveis se houver envolvência da sociedade civil 
e aposta nas energias verdes, como o apoio do 
Estado.

Alunos participaram nas provas para a 
13ª edição do Concurso Nacional de Leitura

Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira
Alunos visitaram o 
quartel dos Bombeiros

No dia 7 de janeiro, esteve na escola sede do 
agrupamento de escolas de Alvaiázere, na aula 
de Psicologia B do 12º ano, o Comandante dos 
Bombeiros Voluntários de Alvaiázere, Mário Bruno 
Gomes, com o objetivo de dar a conhecer o que é 
ser bombeiro, que é muito mais do que combater 
incêndios, e também de angariar novos voluntá-
rios para esta instituição.

A turma foi convidada a visitar as instalações 
desta corporação, visita esta que decorreu no dia 
14 de janeiro e que permitiu aos alunos conhecer 
melhor o quartel dos bombeiros, tal como o seu 
quotidiano e modus operandi. 

O regresso à escola fez-se de uma forma dife-
rente e divertida, uma vez que a turma, e respetiva 
professora, foram transportadas em carros auto-
tanques, o que proporcionou, de facto, um final 
de manhã com muita adrenalina.
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PALAVRAS PREOCUPANTES

O meu “Salpico Pico-Pico” foi gen-
tilmente convidado, não por mercê mas 
por gentileza, a almoçar comigo em Al-
vaiázere no passado dia 20 de janeiro. A 
direção de “O Alvaiazerense”, em ligação 
com a Casa do Concelho de Alvaiázere, 
quis dessa forma proporcionar um fra-
terno convívio entre os colaboradores do 
nosso jornal.

O almoço honrou quem fez o convite, 
só com o senão de a mesa estendida não 
nos deixar que trocássemos ideias, eu de 
uma ponta da mesa para por exemplo o 
Alberto do Zambujal, “desterrado” na ou-
tra ponta. É o problema de uma refeição 

com as pessoas sentadas. Mas, se assim 
foi, poderá ter sido mais rica a conversa 
com os convivas do lado, e a mim me pa-
receu que isso aconteceu, pois senti-me 
bem acompanhado.

No final, os diretores usaram da 

palavra para agradecer a presença dos 
cerca de trinta colaboradores, o “Salpico 
Pico-Pico” incluído. 

Claro que, Alvaiazerense é Alvaiázere, 
terra de que fomos feitos em corpo e 
alma, e o coração dos nossos diretores 
mostrou que bem o sabem. 

Assim, houve palavras ajustadas à cir-
cunstância, mas que depressa resvalaram 
para a angústia de se não vislumbrarem 
melhores dias para as gentes da nossa 
terra, mais para os jovens, quase todos 
a terem de ir longe para terem condições 
de vida. 

Ali a ouvir opiniões que infelizmente 
são certezas iniludíveis, senti-me salpi-

cado, e aqui vou tentar dizer porquê: foi 
simplesmente porque, as palavras mais 
incisivas revelavam a angústia de quem se 
sente alvaiazerense, e a um tempo, tam-
bém uma grande vontade de ver mudado 
o rumo das coisas.

Não sei se entendi bem o que ouvi no 
improvisado debate, mas pareceu-me não 
haver acordo não sei bem em quê. Mas 
ainda bem, que um dos males de que 
sofre Alvaiázere é a aceitação de muitas 
opiniões e, resignadamente, “o que vier, 
morre”. 

Medidas bem as palavras que se ou-

viram e as perspetivas de ação a curto, 
médio ou longo prazo, quero reconhecer 
que todos, falantes e ouvintes, estivemos 
de acordo, todos a querermos que se es-
queça o “quartel-general em Abrantes” e 
se abra um “quartel” ajustado à renovação 
de Alvaiázere para desfrutar os seus no-
vos e atraentes horizontes. Quartel que 
a todos comprometa. Mas… com que 
grande objetivo? Uma das causas do “tudo 
na mesma”, estará em os alvaiazerenses 
esperarem que a câmara ou a junta de 
freguesia resolva todos os assuntos. Os 
autarcas vão-se sucedendo, todos a luta-
rem pelo desenvolvimento do Concelho, 
mas cada um com o seu objetivo bastante 
pessoal, ficando a dúvida sobre se alguns 
desses objetivos não serão os do partido.

Também lá ouvi falar da “Economia 
Social” em Alvaiázere e ouviu-se também 
que o panorama é desolador. Se os ob-
jetivos da Economia Social passam pela 
solidariedade e pelo desenvolvimento 
integrado da comunidade e do Homem, 
não sei dizer como e com que meios se lá 
pode chegar. Mas sei bem que Alvaiázere 
precisa de obras a saírem de todas as 
mãos alvaiazerenses. 

Antes de me calar, deixo uma pergun-
ta: Para quando um “congresso” muito 
alargado sobre “O Nosso Futuro”? 

Mesmo a calar o aparo, aqui trans-
crevo um aforisma de alguém que diz 
assim: «Pessoas sem sonhos não fazem 
história: sofrem-na. Pessoas sem sonhos 
não vão para a frente, mas para trás. O 
verdadeiro sentido da história não está 
nos museus, mas nos atos que ainda não 
vieram e na saudade que sentimos do 
futuro.» 

letras

Ferreira do Zêzere
Promove XX Feira e 
Mostra de São Brás

A Feira e Mostra de São Brás é 
uma feira anual organizada pela Junta 
de Freguesia de Ferreira do Zêzere, 
que decorrerá no próximo dia 3 de 
fevereiro. 

Este evento é uma recreação das 
feiras dos anos 30 onde os parti-
cipantes estão trajados à época e 
mostram alguns objetos e tradições 
do antigamente. Durante todo o dia 
os visitantes poderão desfrutar da 
atuação dos ranchos folclóricos do 
Concelho, teatro de rua, exposições 
e mostra de artesanato e velharias, 
gastronomia e muita animação.

 E porque a Tigelada é a rainha 
da festa, decorrerá durante o dia a X 
Mostra da Tigelada e em todas as bar-
raquinhas encontrará as tradicionais 
tigeladas. Será ainda organizado o 1º 
Passeio/Gincana de bicicletas antigas, 
pelas 15h no recinto da feira.

Ansião
Feira dos Pinhões 
regressou à Praça 
do Município

De 26 a 27 de janeiro, a Praça 
do Município acolheu a Feira dos 
Pinhões. O pinhão voltou a ser o rei 
e cerca de 80 expositores preenche-
ram as ruas de Ansião, mostrando o 
que de melhor se faz por Terras de 
Sicó. A companhia de teatro infantil 
“Aqui Há Gato”, de Santarém, ani-
mou o sábado dos mais pequenos, 
guardando para a tarde o Rancho 
Folclórico Danças e Cantares de S. 
Domingos da Lagarteira e o Rancho 
Folclórico de Pousaflores. À noite, 
o Teatro da Vista Alegre, de Ílhavo, 
levou à cena a peça “Aqui há Fantas-
mas”, destinada aos mais graúdos.

O domingo esteve a cargo da 
TVI, com o programa “Somos Por-
tugal”, que espalhou a sua energia 
e animação por todos os que a ele 
assistiram.

A centenária Feira dos Pinhões 
homenageia uma tradição secular, 
uma página importante da história 
do concelho de Ansião, dignificando 
a memória de um passado em que 
se reflete o presente e projeta o 
futuro.

V I Z I N H O SSalpico
     Pico-Pico

Filipe Antunes Santos

Alvaiázere possui agora um monu-
mento em honra dos seus combatentes.

Para melhor compreendermos este 
monumento, nada melhor do que ten-
tarmos captar o significado do próprio 
vocábulo “monumento”.

Derivando das palavras, de raiz indo-
-europeia, “mens” (que significa “mente”, 
“faculdade pensante” ou “inteligência”) e 
“memini” (que significa “ter presente no 
espírito” ou “lembrar-se”), “monumen-
tum”, em latim, é “tudo aquilo que recorda 
alguém ou alguma coisa”, é “lembrança”.

Etimologicamente, monumento é “aqui-
lo que evoca o passado”, “o que perpetua a 
recordação”. Monumento é, pois, memória!

Ainda que pensado inicialmente para 
recordar os combatentes de Alvaiázere na 
Grande Guerra, foi concretizado em honra 
de todos os alvaiazerenses que serviram 
Portugal nos mais diversos conflitos.

O agregado de pedras de que se com-
põe não pode ser percepcionado como 
algo inerte. Antes deve ser visto e sentido 
como algo vivo.

Esta pétrea construção tem de ser 
entendida, simultaneamente, como uma 
memória e como um cenotáfio. 

Tem de se entender como uma “me-
mória”, porque constitui a recordação 
dos diversos eventos bélicos em que 
participaram os nossos concidadãos, re-
presentando a sua pequena pátria natal 
ao serviço da pátria maior que é Portugal.

Tem de se compreender como um 
“cenotáfio”, na medida em que prefigu-
ra e presentifica cada um dos nossos 
combatentes já falecidos, vivificando-os, 
imortalizando-os.

Este monumento é, pois, simultanea-
mente, a recordação de todos os alvaia-
zerenses, referidos em abstrato, que ao 
longo de muitos séculos se sacrificaram 
em diversos conflitos, por Portugal; mas 
é igualmente a memorialização, em 
concreto, de cada um deles, que os seus 
familiares podem agora homenagear na 

ausência de uma construção fúnebre que 
custodie os seus corpóreos despojos.

Todos e cada um dos alvaiazerenses, 
viventes ou já desaparecidos, estão ma-
terializados naquele monumento, como 
algo presente, como uma realidade 
sentida.

Todo o nosso património material, 
aliás, não se reduzindo às pedras de que 
se constitui, tem de ser sentido e vivido, 
por cada um e por todos, mormente as 
casas onde vivemos ou as ruas que dia-
riamente percorremos. Ao invés de ser 
algo que nos é exterior, o património tem 
de ser percebido como realidade ontoló-
lica, como algo que faz parte da nossa 
identidade. O respeito que nutrimos pelo 
nosso património é, pois, o respeito que 
mostramos ter por nós próprios e que 
merecemos receber dos outros!

Que aquele monumento seja vivo, um 
objeto em que vislumbramos os nossos 
ancestrais e no qual nos reconhecemos! 
Que o nosso património não morra! Caso 
contrário, pereceremos com ele!... Não se 
duvide disso!...

Mário Rodrigues
albaiaz@sapo.pt

Al-Baiäz - Notas de História e Património, n.º 8

Memória e Património: por um monumento vivo!
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A Casa Municipal da 
Cultura de Alvaiázere 
acolheu, no passado 
dia 22 de dezembro 
de 2018, o Concerto 
de Natal da Sociedade 
Filarmónica Alvaiaze-
rense de Santa Cecília 
(SFASC). 

Começou às 17h30 
e durante cerca de duas 
horas foram vários os 
temas natalícios inter-
pretados pela SFASC 
e também pelo grupo 
Alva Canto, convidado 
especial deste evento. 
As crianças da Escola de 
Música da SFASC foram 
as primeiras a atuar, 
executando dois temas 
que deliciaram todos 
os presentes, e seguiu-
se a Orquestra Juvenil 

da SFASC que também 
interpretou dois temas, 
um dos quais “Christ-
mas Greetings”, de Wal-
ters. O reportório da 
Alva Canto contou com 
sete músicas, entre as 
quais “Silent Night” de 
Joseph Moh e “Ding 
Dong Merrily on High” 

de Charles Wood. A Fi-
larmónica Alvaiazerense 
de Santa Cecília encer-
rou o concerto com três 
temas bem conhecidos 
de todos, nomeadamen-
te “Invicta Fantasia” de 
Afonso Alves. 

A música “Despedi-
da” de Amilcar Morais 

foi o último tema, inter-
pretado por ambos os 
grupos e houve ainda 
espaço para a entrega 
de uma lembrança à Fi-
larmónica Alvaiazerense 
de Santa Cecília por par-
te da Alva Canto.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

Em Alvaiázere

Filarmónica Alvaiazerense de Santa 
Cecília encantou em Concerto de Natal

atualidade

Em Alvaiázere

Filarmónica Aurora Pedroguense foi 
a convidada para Concerto de Reis 

Biblioteca Municipal
Bebéteca retomou
atividades em janeiro

A Bebéteca é um serviço da Biblioteca de Alvaiázere, 
dedicado aos bebés até aos 36 meses onde, acom-
panhados pelos pais, familiares ou responsáveis de 
educação, os mais pequeninos têm um espaço lúdi-
co para as suas primeiras brincadeiras e atividades 
orientadas por uma equipa especializada, sob a coor-
denação da educadora de infância, Andreia Pinheiro.

Abriu ao público no passado sábado, dia 5 de 
janeiro, com 18 bebés inscritos e manter-se-á aberta 
todos os primeiros sábados de cada mês, das 10h00 
às 11h00, com diferentes ateliers temáticos. O tema 
do atelier de janeiro foi “Bebés descobrem a Bebéte-
ca”, onde foi dito aos pais o que é a Bebéteca, para 
que serve e como funciona e se proporcionou aos be-
bés presentes momentos de interação, estimulando a 
sua aprendizagem lúdica e ativa. O tema do mês de 
fevereiro será “Música para bebés com Amândio San-
tos”, uma atividade de audição e exploração musical.

Embora seja um serviço gratuito, é obrigatório 
proceder à pré-inscrição na Biblioteca Municipal e cada 
bebé deverá estar sempre acompanhado por um adul-
to (no máximo por dois), até ao final de cada atelier. 

Este ano, o programa encerrará dia 1 de junho 
na Casa da Cultura com a homenagem aos bebés 
(nascidos no ano de 2017) e será também uma opor-
tunidade para comemorar o Dia Mundial da Criança.

Museu Municipal
Continua a promover 
ateliers educativos

De 14 a 23 de janeiro os Serviços Educativos 
do Museu Municipal dinamizaram mais um atelier 
(no âmbito do projeto “Aprendo a crescer – Jogos: 
evolução dos jogos ao longo do tempo”) com as 
crianças que frequentam o ensino pré-escolar do 
Agrupamento de Escolas de Alvaiázere.

Os petizes assistiram a uma encenação que os 
conduziu da Pré-História à Idade Média; após “um 
espetáculo de magia” houve espaço para o diálogo 
e para algumas reflexões: “afinal, os puzzles e os 
«legos» não eram brinquedos antigos; os romanos 
tinham vários jogos; nos torneios medievais os par-
ticipantes não se podiam magoar”; falou-se ainda de 
como é que eram as roupas, o que faziam no tempo 
de lazer, que instrumentos musicais já conheciam e 
como é que eram as festas nos castelos.

Todos os participantes foram incentivados a 
serem protagonistas de um teatro romano, desen-
volvendo um jogo de expressão dramática. Foram 
manhãs de muitos “uaus”, uma folha de jornal 
transformou-se num castelo, o pensamento ganhou 
forma, criaram, sentiram, exploraram e descobriram 
movimentos com a finalidade de transmitirem algo 
através do seu próprio corpo de forma expressiva, 
criativa e num ambiente imaginário.

As crianças, através de improvisações, explora-
ram e manipularam os elementos - corpo, espaço, 
energia, relação e pensamento - remetendo para o 
período romano.

As ruas da vila de Alvaiázere en-
cheram-se de música no domingo, 
dia 26 de janeiro. A Filarmónica Al-
vaiazerense de Santa Cecília (SFSC) 
organizou um Concerto de Reis 
e convidou a Filarmónica Aurora 
Pedroguense (SFAP), de Pedrógão 
Pequeno. Esta Filarmónica tem a 
sua data oficial de fundação a 15 
de abril de 1981 e o seu nome “Au-
rora” deve-se ao facto de existirem 
outras bandas nas redondezas, 
pelo que ao ser fundada mais uma, 
se deu o nome de “Aurora” por ser 
o nascer de uma nova alma musi-
cal. Atualmente ela é composta por 
41 músicos, a sua grande maioria 
com idade inferior a 25 anos e 
possuiu uma escola que é frequen-
tada por cerca de 15 alunos. O seu 
maestro é Pedro de Sousa Cordeiro, 
desde dezembro de 2010.

As duas Filarmónicas começa-
ram por desfilar e tocar, em con-
junto, pelas ruas da vila, a partir 
das 16h, tendo, posteriormente 
seguido para a Casa Municipal da 
Cultura onde, durante cerca de 
duas horas apresentaram a todos 

os presentes um reportório cheio 
e animado de músicas, umas co-
nhecidas, outras nem tanto, que a 
todos encantou. 

A Filarmónica convidada foi a 
primeira a pisar o palco, tendo to-
cado temas como “Acclamations”, 
de Ed Huckeby, “Don’t Stop Me 
Now”, de Freddy Mercury e “Sauda-
des”, da autoria de José Calvário. 
Seguiu-se a prata da casa, a SFSC, 
que encantou com temas como 

“Saudades da Noite”, de António 
Correia da Silva, “Torrents of Fire”, 
de Larry Neeck, e ainda “Concerto 
D’Amore”, da autoria de Jacob de 
Haan.

Apresentações feitas, houve 
troca de lembranças entre as duas 
Filarmónicas e a Junta de Freguesia 
de Alvaiázere, que deu uma precio-
sa ajuda neste evento.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira
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Alvaiázere foi o concelho escolhido 
pelo Governo para fazer a apresenta-
ção do concurso de financiamento de 
projetos de inovação social, destinado 
unicamente à zona do Pinhal Interior, da 
qual fazem parte 19 concelhos perten-
centes aos distritos de Coimbra, Leiria, 
Castelo Branco e Santarém. O concurso, 
lançado no âmbito da iniciativa Portugal 
Inovação Social e do Programa de Revi-
talização do Pinhal Interior, destinará 
um milhão de euros para projetos de 
inovação social que contribuam para 
revitalizar os 19 municípios abrangidos 
por este programa e que foram particu-
larmente afetados pelos incêndios no 
ano de 2017 (Alvaiázere, Ansião, Arga-
nil, Castanheira de Pera, Figueiró dos 
Vinhos, Góis, Pedrogão Grande, Lousã, 
Mação, Miranda do Corvo, Oleiros, Oli-
veira do Hospital, Pampilhosa da Serra, 
Penela, Proença-a-Nova, Sertã, Tábua, 
Vila de Rei e Vila Nova de Poiares).

 A cerimónia teve casa cheia e contou 
com a presença da ministra da Presidên-
cia e da Modernização Administrativa, 
Maria Manuel Leitão Marques, e do 
ministro Adjunto e da Economia, Pedro 
Siza Vieira, bem como dos autarcas do 
concelho de Alvaiázere, membros dos 
órgãos municipais e de freguesia, au-
tarcas dos 19 municípios do Plano de 
Revitalização do Pinhal Interior, do pre-
sidente da iniciativa Portugal Inovação 
Social, Filipe Almeida, da coordenadora 
da região centro, Alexandra Neves e 
ainda representantes de entidades do 
terceiro setor, do tecido associativo e 
económico e técnicos de diversas insti-
tuições do Concelho.

Célia Marques, presidente do Mu-
nicípio de Alvaiázere, usou da palavra, 
começando por referir a crescente im-
portância da economia social no país e, 
em particular, em “territórios com as fra-
gilidades que apresentam os municípios 
do Pinhal Interior, onde desempenha 
uma importância ainda mais relativa”.  A 
economia social é um dos setores que, 
em Alvaiázere, cria mais emprego, “de 
qualidade crescente, com uma procura 
cada vez maior por parte de pessoas 
mais qualificadas”. Apesar da crescente 
importância que a economia social tem 
no Concelho, a presidente do Município 
alertou para a necessidade de “inverter 

esta contradição sistemática do país, 
que designa como interior um território 
como o de Alvaiázere, que está a menos 
de 40 kms do mar”. Célia Marques sa-
lientou que é preciso acabar com as dis-
paridades que existem entre o interior 
e o litoral, tornando o país mais coeso, 
investindo mais e implementando me-
didas que tragam vantagens competi-
tivas a estes territórios. “Precisamos de 
possibilitar a criação de emprego para 
potenciar a fixação de pessoas; precisa-
mos da implementação de um choque 
fiscal que consiga captar investimento 
privado; precisamos que a A13 não seja 
discriminada negativamente e que tam-
bém veja as suas portagens reduzidas; 
precisamos de aligeirar e desburocra-
tizar processos para que, matérias tão 
importantes como a ampliação de uma 
zona industrial não se arraste por me-
ses a fio, como o que está a acontecer, 
aqui no meu Concelho”, pediu a autarca 
de Alvaiázere aos representantes do 
Governo.

Filipe Antunes, da iniciativa Portugal 
Inovação Social, apresentou o concurso 
de financiamento dos projetos, dizendo 
que é preciso “lançar sementes de futuro 
para criar um país mais justo e mais 
vibrante”. O instrumento de financia-
mento utilizado no presente concurso 
é o das Parcerias para o Impacto, onde 
70% do valor total do investimento é 
assegurado pelo Fundo Social Europeu 
e pelo Orçamento de Estado através do 
Programa Operacional Inclusão Social e 
Emprego e os restantes 30% devem ser 
assegurados por um ou vários investi-

dores sociais, sejam eles públicos ou 
privados. O concurso iniciou dia 8 de 
janeiro e o período de candidaturas ter-
minará a 28 de fevereiro. O presidente 
da iniciativa do Portugal Inovação Social 
acrescentou ainda que podem consti-
tuir-se como beneficiárias “entidades 
privadas ou da economia social como 
Associações, IPSS’s, Fundações, Coope-
rativas, Misericórdias e mutualidades, 
bem como Associações e Fundações 
públicas”. Terminou a sua intervenção 
deixando um apelo: “Todos juntos so-
mos muito mais”.

Liliana Simões, gestora da Microni-
nho, foi uma das convidadas que pisou 
o palco para falar da sua experiência 
na Lousã. Considerada, no início, como 
uma loucura, a Microninho conseguiu 
captar a atenção de quatro investidores 
sociais, que acreditaram neste projeto. 
A Microninho é uma incubadora social, 
de “desenvolvimento local sustentável 
que trabalha exclusivamente com de-
sempregados com fatores de exclusão 
social, ajudando-os a criar o seu próprio 
emprego ou a regressarem ao mercado 
de trabalho”, referiu Liliana Simões. Para 
esta gestora o importante é “transformar 
o território, tornado as pessoas mais 
felizes”.

Os ministros foram unânimes nos 
seus discursos tendo apelado à criativi-
dade na criação de respostas inovadoras 
para a revitalização do Pinhal Interior. 
Pedro Siza Vieira disse que “temos boas 
notícias e razões de esperança na frente 
económica”, no entanto o “país não é 
todo igual” e cada território, a começar 

pelos de baixa densidade demográfica 
da região centro, “poderá inverter o 
ciclo de envelhecimento e perda de 
população com o incentivo do Estado à 
promoção de respostas específicas”. O 
ministro acrescentou que “estes territó-
rios são merecedores da mesma quali-
dade dos serviços públicos”, de modo a 
promover a igualdade de oportunidades 
e a coesão social. 

Na mesma linha de pensamento, 
Maria Manuel Leitão Marques sublinhou 
a preocupação do Governo com as 
“regiões de baixa densidade populacio-
nal”, dizendo que o mesmo vai apostar 
na modernização dos serviços públi-
cos, afinal “o interior sempre foi uma 
prioridade do executivo liderado por 
António Costa”. A ministra acrescentou 
que a “inovação social está ao alcance 
de todos, são pessoas como nós que 
têm boas ideias, que não desistem” e 
que é preciso encontrar soluções para 
além das convencionais. “Inovar não é 
inventar. É acrescentar, é adaptar ao 
nosso contexto”, sublinhou Maria Ma-
nuel Leitão Marques. 

A ministra da Presidência e da Mo-
dernização Administrativa lançou ainda 
um desafio às autarquias e às institui-
ções representadas no auditório da Casa 
Municipal da Cultura: empenharem-se 
na criação de uma incubadora social na 
zona do Pinhal Interior, à semelhança 
da que já existe na Lousã (Microninho) 
e que envolve vários municípios e outras 
entidades.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

Alvaiázere

Acolheu cerimónia de apresentação do Concurso de Financiamento 
de Projetos de Inovação Social para o Pinhal Interior

destaque
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O Município de Alvaiázere voltou 
a dinamizar, na noite de 5 de janeiro, 
o concurso de “Cantares dos Reis”. 
Esta iniciativa pretende perpetuar uma 
tradição com uma enorme expressão 
no concelho de Alvaiázere, a ditar o 
espírito comunitário da população que, 
de porta em porta, leva votos de boas 
festas.

Entre as 19h00 e as 21h00, cerca 
de 250 pessoas (oriundas de diversos 
grupos) foram recebidas nos Paços do 
Concelho pela presidente da Câmara 
Municipal de Alvaiázere (CMA), Célia 
Marques, e pelo executivo que a acom-
panha. Cada grupo recebeu um prémio 
simbólico pela sua participação e que 
visa assumir-se como um incentivo 
para ajudar a manter viva esta tradição 
secular.

Os grupos foram avaliados por um 
júri constituído pelo professor João 
Caetano, professor Mário Rui Rodrigues 
e pelo presidente da Junta de Freguesia 
de Almoster, Paulo Reis Silva, com vista 
à atribuição de prémios especiais aos 
grupos que se destacaram pela criativi-
dade, execução musical, cumprimento 
da tradição (ao nível do traje e música) 
e, ainda, apresentação/enquadramento. 

Na categoria Misto foram atribuídos 
os seguintes prémios: 1º lugar - Ran-
cho Folclórico da Freguesia de Pussos; 
2º lugar - Alva Canto - Associação de 
Cultura; 3º lugar - Santa Casa da Mi-
sericórdia de Alvaiázere. Na categoria 
Infanto-Juvenil foram atribuídos os 
seguintes prémios: 1º lugar - Escola 
de Música da Sociedade Filarmónica 
Alvaiazerense de Santa Cecília; 2º lu-
gar - Clube de História da Escola Dr. 
Manuel Ribeiro Ferreira; 3º lugar - não 
foi atribuído prémio por não haver mais 
grupos inscritos nesta categoria.

Depois de feita a apresentação em 
frente à CMA e apesar das temperaturas 
habituais e gélidas para esta época do 
ano, os grupos percorreram as ruas da 
vila pela noite dentro, fazendo entoar 
os seus cânticos, animando a popula-
ção e fazendo chegar os “Reis” a casa 
de todas as pessoas.
       ____________________________

Ana Catarina de Oliveira

destaque

1º Lugar na categoria Infanto-Juvenil

Em Alvaiázere
Município promoveu concurso Cantares dos Reis

Alvaiázere
Concelho abrangido 
pelo Programa de 
Contratos Locais de 
Desenvolvimento 
Social

Alvaiázere é um dos 232 conce-
lhos do Continente abrangidos pelo 
Programa de Contratos Locais de 
Desenvolvimento Social, destinado a 
projetos de inclusão com base em in-
dicadores de fragilidade social e cujos 
diplomas foram publicados em Diário 
da República, no dia 4 de janeiro de 
2019. Além de Alvaiázere, também 
estão incluídos outros concelhos das 
Terras de Sicó como Ansião, Penela 
e Pombal. 

Podem candidatar-se à 4.ª geração 
do Programa de Contratos Locais de 
Desenvolvimento Social (CLDS-4G), 
concelhos que apresentem indica-
dores de vulnerabilidade social, no-
meadamente “níveis de desemprego, 
de envelhecimento e pobreza”, com 
base em indicadores propostos pelo 
Instituto da Segurança Social e pelo 
Gabinete de Estratégia e Planea-
mento, referiu a agência Lusa, em 
comunicado.

O financiamento das candidaturas 
para cada concelho tem em conta a 
população residente e vai desde os 
250.00 euros (para concelhos com 
menos de seis mil habitantes), até 
ao máximo de 1.250.00 euros para 
concelhos com pelo menos 200 mil 
habitantes. 

Na sequência dos incêndios flores-
tais, de 2017, estabeleceu-se ainda 
uma majoração no financiamento 
para territórios que apresentem uma 
elevada vulnerabilidade social. 

Os diplomas, publicados em Diá-
rio da República, prevêem ainda que, 
no caso de territórios que revelem 
maior dificuldade de mobilização 
para a apresentação de projetos, seja 
promovido o acesso ao Programa 
CLDS-4G “através de um procedimen-
to de convite em vez de candidatura 
a concurso nacional”.2º Lugar na categoria Infanto-Juvenil

3º Lugar na categoria Misto

2º Lugar na categoria Misto

1º lugar na categoria Misto
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Foi com um sentimento de profundo 
reconhecimento que, no dia 13 de janei-
ro, se homenagearam os combatentes 
alvaiazerenses com a inauguração de um 
monumento em sua memória, na Rua 
Professor José Maria Castelão, em fren-
te ao cemitério, da autoria do escultor 
Santos Carvalho. A cerimónia resultou 
da colaboração conjunta entre a Câmara 
Municipal de Alvaiázere (CMA), Liga dos 
Combatentes e Al-Baiäz - Associação de 
Defesa do Património e contou a presença 
das mais diversas entidades, tais como 
presidentes das juntas de freguesia, 
Regimento de Infantaria n.15 de Tomar, 
alguns combatentes e seus familiares.

“O monumento é a recordação do 
acontecimento histórico de dimensão 
mundial que foi a Grande Guerra, mas 
é igualmente a memorialização de cada 
um dos alvaiazerenses que nesse funesto 
evento participaram e onde alguns deles 
perderam a própria vida”, disse Mário Rui 
Simões Rodrigues, presidente da Al-Baiäz, 
aludindo ainda ao facto de a inauguração 
deste monumento, “acaso ou destino”, se 
realizar no mês e ano em que se come-
mora o centenário da Conferência de Paz 
(iniciada a 18 de janeiro de 1919) e  ter 
acontecido no dia 13 de janeiro, antigo fe-
riado municipal (a 13 de janeiro de 1898 
foi restaurado o concelho de Alvaiázere 
que havia sido extinto três anos antes).

Com este monumento, Alvaiázere jun-
ta-se à lista de lugares onde “um padrão 
evoca aqueles que se debateram, com 
armas nas mãos, pela sua pátria”. Em Por-
tugal existem, cerca de 350 monumentos 
de homenagem àqueles que caíram na 
Guerra do Ultramar e outros 103 de ho-
menagem aos que pereceram na Grande 
Guerra. O Tenente-General Joaquim Chito 
Rodrigues, da Liga dos Combatentes, 

interveio durante a cerimónia, afirmando 
que “este é um monumento onde nos re-
vemos e onde revemos aqueles familiares, 
irmãos que caíram ao serviço do país, 
nomeadamente e, mais recentemente, 
aqueles que se bateram no século XX e 
XXI pelos interesses superiores do país”.   

A Liga dos Combatentes nasceu após 
a primeira Grande Guerra com o objetivo 
de apoiar viúvas, órfãos e combatentes 
que regressavam da guerra e os quais o 
“Estado esqueceu ou abandonou”. Chito 
Rodrigues relembrou a honra de ter sido 
combatente e a luta diária que a Institui-
ção pela qual dá a cara tem que fazer, 
tendo a responsabilidade de honrar os 
mortos e promover a paz. “A Liga dos 
Combatentes apela aos poderes públicos 
para que seja garantida a solidarieda-
de e apoio social e de saúde daqueles 
combatentes (e suas famílias) que mais 
precisam e, por isso, a Liga apresentou, o 
ano passado, uma proposta ao Governo e 
à Assembleia da República para que seja 
revista a lei 3/2009 e os direitos que ela 
estabelece e nos quais os combatentes 

não se revêm”, afirmou o Tenente-Gene-
ral. Foi com um sentimento de “profundo 
agradecimento” que Chito Rodrigues 
agradeceu ao Município de Alvaiázere, 
referindo que estes monumentos são o 
significado do esforço e determinação 
do soldado português, “nascem da von-
tade da população das terras” e fez votos 
para que este monumento “seja vivo, 
não seja esquecido, que periodicamente 
se evoquem aqueles que serviram o país 
e saíram desta terra e que as escolas 
aqui venham e lhes seja explicado o que 
significa este padrão, mantendo assim a 
dignidade com que está hoje”, rematou.

A presidente da CMA usou da palavra 
e começou por se dirigir aos combaten-
tes e às suas famílias que “durante uma 
parte importante da sua vida se viram 
privados da companhia dos seus amigos, 
das suas namoradas, da sua família, do 
seu meio para combaterem em condições 
adversas”. 

Apesar do passado que se quer 
lembrar ser sombrio, Célia Marques, 
disse que “nunca é demais lembrá-lo”. 

A presidente da CMA afirmou ainda que 
“não podemos esquecer todos quantos 
se sacrificaram pela sua pátria, que de-
ram o seu sangue pelo país, todos os 
alvaiazerenses que defenderam o país 
nas mais variadas guerras para as quais 
foram convocados, algumas que sentimos 
justificáveis, outras que podiam ter sido 
evitadas”.  

Célia Marques terminou a sua inter-
venção dizendo: “Honremos o passado, 
aprendamos com as lições gratuitas que 
ele nos oferece, mas acima de tudo, cui-
demos do futuro” para que nesse mesmo 
futuro, esteja ele próximo ou longínquo, 
nenhum outro responsável político te-
nha que estar na “posição em que hoje 
estamos a divulgar o nome de gente que 
combateu na guerra”.

Dando continuidade ao seu plano de 
atividades de evocação do centenário da 
Grande Guerra, a Al-Baiäz, em colabora-
ção com o Museu Municipal de Alvaiázere 
irá organizar uma exposição alusiva ao 
acontecimento histórico, com espólio da 
1º Guerra Mundial e documentos da re-
gião, em junho deste ano, mês do cente-
nário do Tratado de Versalhes. É de referir 
ainda que a Associação está a promover 
a ampliação do conteúdo do memorial, 
através da colocação futura, na parede 
do cemitério oposta ao monumento 
agora inaugurado, de lápides, contendo 
os nomes dos combatentes que partici-
param na Grande Guerra, de cada uma 
das antigas sete freguesias do concelho 
de Alvaiázere. Ainda acerca deste tema, 
recordamos a edição do livro “Combaten-
tes de Alvaiázere na Grande Guerra”, de 
Manuel Augusto Dias, uma colaboração 
entre a CMA e a Al-Baiäz.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

Em Alvaiázere

Inaugurado Monumento que recorda os Combatentes 
Alvaiazerenses ao serviço de Portugal

destaque
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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

mérito

Rui Bastos Cardoso, tem 40 anos e 
atualmente trabalha como chef de cozi-
nha em França. O seu percurso escolar 
passou pela Escola Básica e Secundária 
Dr. Manuel Ribeiro Ferreira e, posterior-
mente, formou-se como chef de cozinha 
pela Escola Profissional de Hotelaria da 
Pontinha, em Lisboa.

“Desde muito pequeno que, em casa, 
já gostava de fazer comer para mim, 
enquanto os meus pais trabalhavam no 
campo”, contou ao jornal “O Alvaiaze-
rense” o chef, desvendando que a sua 
grande especialidade era “esparguete 
com salsicha, ketchup e queijo ralado”. 
Em 1995 teve a sua primeira experiência 
“a sério” numa cozinha quando, nas fé-
rias escolares, foi trabalhar para França, 
experiência essa que repetiu nos dois 
anos que se seguiram e que lhe deram 
“uma certa independência financeira, 
mas sobretudo um certo calo”. Nos anos 
seguintes e terminados os estudos, ru-
mou a Lisboa onde trabalhou na Expo98 
e cumpriu o serviço militar entre tachos 
nas “messes de sargentos e oficiais”, em 
Tancos. Saiu de Alvaiázere com apenas 19 
anos “à procura de um rumo para a vida, 
de conhecer o mundo e de ser alguém”, 

contou. Voltou para França em 2003, mas 
a vida pregou-lhe uma partida, acabando 
por ter de regressar em 2006. Contudo, 
a estadia em Portugal foi sol de pouca 
dura e, um ano mais tarde, regressou a 
França com “aquela que hoje é a minha 
esposa, amiga, metade e mãe dos meus 
filhos”, disse.

“Ser chef é um sacrifício constante”, 
confessou Rui Cardoso, pois enquanto 
família e amigos se divertem ou se encon-
tram, ele está sempre a trabalhar e “isso 
leva, inevitavelmente, a algum afastamen-
to”.  Contudo, “é uma profissão de apren-
dizagem e aperfeiçoamento contínuo”.   

Hoje, podemos afirmar que é um 
verdadeiro “embaixador” do chícharo em 
França. Contou ao “Alvaiazerense” que 
representou o património gastronómico 
popular de Portugal em setembro de 
2018, no evento “Village International de 
la Gastronomie”, aos pés da Torre Eiffel. 
O evento, que contou com a presença de 
64 países e cerca de 50 mil visitantes, foi 
o despoletar de uma ideia: trabalhar a le-
guminosa, dando-a a conhecer ao mundo 
e mostrar que “Portugal não é somente 
praias, vinho do Porto e pastéis de nata”. 
Rui Cardoso afirmou que o chícharo é 

“extremamente versátil e com os devidos 
conhecimentos pode ser trabalhado, 
muito além das deliciosas, mas banais 
migas”. Começou por fazer “humus” de 
chícharo, seguiram-se “galletes”, “falafels” 
e “veloutés” e admite que o que o mais 
tem deliciado é a “polenta” ou “panisse” 
de chícharo. “Mas há muito mais a fazer, 
a minha cabeça não para, falta-me é tem-
po”, admitiu o chef.

Nos dias de hoje, em que as pessoas 
querem novidade e ser surpreendidas, 
toda a riqueza nutritiva desta leguminosa, 
aliada ao facto de ser um alimento sem 
glúten, é “um trunfo no meio de outros 
produtos que circulam com rótulos que 
nem sempre correspondem”. Em relação à 
aceitação dos franceses a esta leguminosa 
há de tudo, “os que nunca ouviram falar” 
e “os que conhecem, mas esqueceram”. 
A nível gustativo o retorno é excelente, 
“até hoje nunca tive quem me dissesse 
que não gosta”, exclamou. 

Quando tem oportunidade, em encon-
tros com outros chefs por exemplo, nunca 
perde a oportunidade de a dar a conhecer. 
“Já dei uns pacotinhos de chícharo ao 
chef Eric Briffard, da Academia de Cor-
dons Bleus (umas das melhores escolas 

hoteleiras de França), bem como ao chef 
Guillame Gomez, chef da residência do 
presidente da República de França, para 
que ele os preparasse a Emmanuel Ma-
cron, e é giro pensar que, a esta hora, de 
certo que o presidente francês já comeu 
chícharos de Alvaiázere”.

Confessou que tem saudades de 
Portugal e como todo o português gos-
tava de regressar. “Tenho projetos que 
amadureço há alguns anos e um deles 
tem, obviamente, a ver com Alvaiázere e 
com o chícharo, mas como o segredo é a 
alma do negócio não posso desenvolver 
mais”, rematou.

  ____________________________
Ana Catarina de Oliveira

Natural de Avanteira

Chef Rui Cardoso é “embaixador” do Chícharo em França
“Visto que tenho a oportunidade de promover a gastronomia do 
nosso país, aproveito para o fazer de uma forma que o envolva 
comigo, com os meus sentimentos e com as minhas raízes”.
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No seguimento da sessão de 
apresentação do programa Par-
cerias para o Impacto, dedicado 
à reabilitação da região do Pinhal 
Interior, que decorreu no dia 11 
de janeiro, a Câmara Municipal 
de Alvaiázere promoveu, no dia 
28 de janeiro uma reunião (no 
salão nobre do Município) com as 
entidades da economia social e as 
empresas para apresentação do 
projeto em detalhe e discussão da 
sua relevância, esclarecendo assim 
alguma dúvida que pudesse existir 
entre os presentes. 

A sessão contou com a pre-
sença da vereadora Sílvia Lopes 
e de Alexandra Neves, represen-
tante regional do projeto Portugal 
Inovação Social, que começou 
por explicar o processo de can-
didatura. Primeiramente há que 
identificar o problema/s a resolver 
(desemprego, demência, etc), se-
guindo-se elaboração de soluções 
para resolver esses problemas e, 
por fim, medir o seu impacto no 
terreno (tem que ser medido con-
soante um teste académico, para 
se saber se melhorou ou não a re-
solução do problema identificado).  
Alexandra Neves acrescentou ain-
da que neste projeto de Parcerias 
para o Impacto, 70% do valor total 
do investimento é assegurado 

pelo Fundo Social Europeu e pelo 
Orçamento de Estado, através 
do Programa Operacional Inclusão 
Social e Emprego e os restantes 
30% devem ser assegurados por 
um ou vários investidores sociais, 
do foro público ou privado. Estes 
investidores sociais vão financiar o 
projeto ao qual se aliarem ao longo 
de três anos, ganhando com isso 
benefícios fiscais e melhorando 
a sua imagem a nível interno e 
externo.

Os projetos apresentados deve-
rão propor soluções inovadoras e 
replicáveis, que visem a resolução 
e mitigação de problemas sociais 

nas áreas da saúde, educação, 
justiça, proteção social, inclusão 
e emprego e as iniciativas devem 
ser apresentadas até ao dia 28 de 
fevereiro. 

Finda a apresentação detalha-
da, Alexandra Neves pediu aos 
presentes que identificassem os 
problemas que estão a viver, para 
daí surgirem hipóteses de proje-
tos possíveis à apresentação de 
candidatura. “Gostamos de criar 
sonhos”, rematou Alexandra.  

Foram convidados os cerca de 
200 empresários do Concelho, 
sendo que apenas 10% estiveram 
presentes nesta reunião.

Câmara Municipal de Alvaiázere

Promoveu sessão de esclarecimento para 
reabilitação da região do Pinhal Interior

atualidade
No concelho de Alvaiázere
Cabazes de Natal 
entregues a 140 
famílias carenciadas

À semelhança dos últimos anos e partilhando 
o sentimento de fraternidade que a época de 
natal suscita, o Município de Alvaiázere promoveu 
a entrega de cabazes de natal às famílias mais 
carenciadas do Concelho. A iniciativa contou com a 
preciosa ajuda das juntas de freguesia que fizeram 
a sinalização das situações passíveis da prestação 
deste apoio, que após análise técnica da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, através do seu Gabinete de 
Ação Social e Saúde, deu lugar à listagem final das 
famílias que iriam beneficiar desta entrega.

Para que esta iniciativa fosse possível solicitou-
se às superfícies comerciais do Concelho autori-
zação para que fosse feita uma recolha de bens 
alimentares nesses espaços comerciais. Os bens 
alimentares foram recolhidos na Campanha inti-
tulada “Vamos dar as mãos”, iniciativa muito bem 
acolhida pela comunidade alvaiazerense durante a 
semana em que durou a campanha (de 26 de no-
vembro a 2 de dezembro de 2018), evidenciado a 
sua solidariedade e generosidade. 

A angariação dos produtos contou com a ajuda 
de alunos voluntários do Agrupamento de Escolas 
de Alvaiázere e do Pólo de Alvaiázere da Escola 
Tecnológica e Profissional de Sicó.

Com esta iniciativa o Município conseguiu apoiar 
um total de 140 famílias que evidenciam carências 
económicas justificadas para que se procedesse à 
entrega dos bens alimentares.

SERVIÇOS PRESTADOS EM ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA
INSTALAÇÃO DE ANTENAS TERRESTRES E SATÉLITE

COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS
AGENTE TV CABO

Tel. 236 656 241 - Rua Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, 4 e 8 - 3250 ALVAIÁZERE

PINTO TRINDADE & DIAS, Lda.

Nos termos do n.º 2 do artigo 10.º, conjugado com 
o n.º 3 do artigo 8.º e com o n.º 2 do artigo 15.º, todos 
do Regulamento Interno da Alva Canto – Associação 
de Cultura, convocam-se os sócios desta instituição 
para uma reunião de Assembleia Geral, a realizar no 
próximo dia 22 de fevereiro, pelas 22:00, na sede, 
sita na sala 1.4 da Casa Municipal da Cultura, Rua Juiz 
Conselheiro António Furtado dos Santos, n.º 79, em 
Alvaiázere, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Informações;
2. Apresentação, discussão e votação do Rela-

tório de Atividades do ano de 2018;
3. Apresentação, discussão e votação do Rela-

tório e Contas do ano de 2018;
4. Eleição dos órgãos sociais para o triénio 

2018-2021;
5. Outros assuntos.
De acordo com o n.º 2 do artigo 16.º do Regula-

mento Interno, não estando presentes a maioria dos 
sócios à hora marcada, a Assembleia reunir-se-á trinta 
minutos depois em segunda convocação, com qualquer 
número de sócios efetivos.

Alvaiázere, 25 de janeiro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Paulo Sérgio Marques Reis Silva

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL

Alvaiázere

Recebe concerto do “Festival de Música 
em Leiria” dia 5 de abril

Os concelhos de Alvaiázere, An-
sião, Castanheira de Pêra, Figueiró 
dos Vinhos e Pedrogão Grande, 
no norte do distrito de Leiria, vão 
receber concertos no âmbito do 
“Festival de Música em Leiria”. 

Cada um dos concelhos irá re-
ceber um espetáculo, de entrada 
gratuita. Em Ansião e Pedrógão 
Grande, no dia 29 de março, e em 
Alvaiázere, Castanheira de Pêra e Fi-
gueiró dos Vinhos, no dia 5 de abril.  
  O certame é organizado pelo 
Orfeão de Leiria Conservatório de 
Artes (OLCA), e pretende levar, 

até aos 5 concelhos, “Os Músicos 
de Bremen”, pelo “WindDidati-
cQuintet”, numa edição inédita 
do ciclo “Concertos Didácticos”. 
Inspirado no conto “Os Músicos 
de Bremen”, dos irmãos Grimm, 
o grupo “WindDidaticQuintet” 
irá apresentar a sua versão da 
obra, contada por uma flauta 
transversal, um oboé, um clari-
nete, um fagote e uma trompa. 
 Embora seja mais direccionado 
para jovens em idade escolar, devi-
do à sua forte componente didáctica 
e à valorização do papel das artes 

no desenvolvimento cognitivo, emo-
cional e social, estes concertos es-
tão abertos à comunidade em geral.  
 Ao todo, o programa da 37ª 
edição do “Festival Música em Lei-
ria” conta já com 14 espectáculos 
anunciados, oferecidos pela dupla 
Mário Laginha e Pedro Burmester, 
os excêntricos “PaGaGnini”, o mú-
sico brasileiro Ivan Lins, o quarteto 
de concertinas “Danças Ocultas”, 
Luís Figueiredo, Cláudia Franco, os 
“Petit Gatô”, “Plataforma Displaced” 
e a “Glenn Miller Orchestra”, entre 
outros. 
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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.

Bodas de Prata
DESASSOSSEGO

à minhA jOiA

Do alto do meu monte, espraio o olhar
nas várias direções à procura
que haja monte de maior ventura
não encontrando, acabo por ao meu monte regressar.

É nele, que nasci e quero estar
e dedicar-lhe toda a minha ternura
tem gente verdadeiramente pura
é nele, que para sempre, quero ficar.

Hó! - Minha terra, berço encantado sem igual
és uma joia linda, do esquecido interior
que eu te cante, ninguém pode levar a mal.

És de encanto e beleza superior
uma das mais belas joias de Portugal
Maçãs de D. Maria, tu, sem dúvida, és a maior.

José Riseufa

atualidade

PArA quê?

Para quê tanta ambição
Guerras, crimes e mal querer
O Mundo é para todos
Assim deveria ser
O que somos e o que temos
Tudo por Deus nos foi dado
Ao partir só deixaremos
As lembranças do que fomos
E a maneira como usamos
O que nos foi emprestado.
Que este ano que começa
Venha com ele a bonança
E que a Natureza tenha
Em cada ser uma esperança.
Que o Sol brilhe para todos
Que a todos traga alegria
Que toda a humanidade
Tenha o pão de cada dia.

Lucinda Simões

Paulo josé jorge jesus e maria 
Amália Godinho Oliveira, da freguesia 
de Alvaiázere, comemoraram no dia 13 
de janeiro, domingo, na Igreja Paroquial 
de Maçãs de Caminho, as Bodas de Pra-
ta do seu casamento.

Filhos, familiares e amigos testemu-
nharam os novos votos matrimoniais 
e no final reuniram-se em salutar am-
biente de confraternização para com o 
casal assinalarem o momento com um 
adequado brinde.

Parabéns e Novas Felicidades!

Aniversários

Trinta anos, no dia trinta.
Que bonito este dia.
Felizes que somos,
És a nossa alegria.                          

No dia em que tu nasceste,
No meu colo te acalentei.
Com muito amor e carinho
A ti sempre me dediquei.

És a força das nossas vidas,
A luz do nosso caminho.
Menino foste, homem és.
Mas para nós, és, e sempre serás 
O nosso menino!

Dos teus pais, Donzília e Hélio

Cantaram-se os 
parabéns aos utentes 
do Serviço de Apoio 
Domiciliário e Centro 
de Dia da ASCRA: 

maria Gomes mar-
ques que completou 
no dia 19 de janeiro, 
75 primaveras. 

Ana Gonçalves 
que completou no 
dia 20 de janeiro, 89 
primaveras.

Para elas, muitos 
parabéns e muitas 
felicidades.7

Parabéns, querido filho! 
Edgar

Celebraram no passado dia 10 de 
janeiro a bonita idade de 80 anos, os 
gémeos Alberto Ferreira Freire e Ar-
minda Ferreira Freire.

Ele residente no lugar de S. Tiago, 
Almoster, ela no lugar de Aguda, Fi-
gueiró dos Vinhos.

O aniversário foi comemorado no 
sábado seguinte com um belo almoço 
em família, recheado de surpresas e 
emoções fortes, onde reinou a alegria 
e boa disposição entre todos.

Que contem muitos!!!

maria Emilia Gomes, natural e 
residente no lugar de Valbom, fregue-
sia de Maçãs de Caminho, Alvaiázere, 
celebrou no passado dia 22 de janeiro, 
90 anos de vida.

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

Para a aniversariante muitos pa-
rabéns e que esta data se repita com 
muita saúde, alegria e que continue 
sempre com coragem e boa disposição.

O canto dos poetas.......................

ALVArEViTALiZAr

Hoje vou falar do passado, tentando revitalizar o presente.
E lembro-me mais uma vez do ano que, para trabalhar, e em concreto para dar 

aulas, cheguei no ano de 1973 a esta linda vila de Alvaiázere!...
Outros tempos já passados... Tinha apenas dezoito anos… Bem me lembro!...
O primeiro mês, fiz o percurso na bicicleta do meu pai… os livros de aulas na 

rectaguarda… O segundo mês na Famel Zundap, que adquiri ao sr. Fontes... Quem 
se lembra?!... E o terceiro, enfim, num Mini branco adquirido à empresa Elvirauto 
de Tomar… que também já não existe...

Mas, do passado e de Alvaiazere, muitas outras histórias vividas há para contar...
Mas não, por agora... E , vamos ao que interessa.

Os meus primeiros dez anos de vida Alvaiazerense foram vividos entre outras 
coisas, ao serviço do ensino, primeiro na, entretanto chamada Escola Preparatória 
Duarte Pacheco Pereira, hoje Escola C+S de Alvaiázere, ou ao que sei Escola Básica 
e Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira... Se não me engano, nomes estes, com 
fundada justificação e história Alvaiazerense para a sua designação no tempo...

Hoje venho desafiar, os colegas professores desse tempo e essencialmente todos 
os meus alunos do mesmo tempo, e em concreto os do Ensino Secundário – 9º  e 
10º ano, por volta dos anos de 1980/81/82...

Muitos se encontram espalhados pelo país, se calhar pelo mundo, com ou sem 
ligação às suas origens… mas exercendo por certo, e desempenhando papéis so-
ciais e profissionais, nessas diferentes partes do país, e do mundo, e até por certo, 
dentro do Concelho…,

Todos vós constituem valias e podem constituir sinergias para o que agora im-
porta ainda fazer por “Alvaiázere”.

Encontram-se quase todos na fase dos cinquenta aos sessenta anos de idade.
Importa comparar o tempo de 1973, 1983, com o tempo actual e concluir.
Quero convidar-vos a aderir a um movimento de cariz associativo civil, para 

prosseguir objectivo de cariz económico e social, podendo vir a tomar decisões e 
fazer coisas e criar a riqueza e o crescimento que se impõe...

Desde já queria encontrar comissão organizadora do 1º Encontro dos alunos e 
Professores da Escola Preparatória Duarte Pacheco Pereira… para o tentar realizar 
este ano em local a designar... E aí contaremos as nossas experiências, as nossas 
vivências e apresentaremos as nossas propostas de futuro... Porque acho, que ainda 
é tempo...

Deixo o meu e-mail pessoal: fsimoes.pessoal@gmail.com e o meu telemóvel 
917 222 780 e vamos em frente...

Para o movimento ou associação proponho o de 
  ALVAREVITALIZAR...
E por hoje, por falta de espaço, termino.
Continuarei no próximo número...  
     Tenho dito.     

          J.S.

Benilde da Conceição Tiago, natu-
ral de Outeiro, freguesia de Alvaiázere, 
festejou no passado dia 14 de janeiro a 
bonita idade de 90 anos de vida.

Para comemorar mais um aniversá-
rio os seus familiares juntaram-se.

Os seus familiares desejam-lhe mui-
tos parabéns e que este dia se repeita 
com muita saúde, amor e alegria.
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fórum ...um espaço aberto à 
participação dos leitores

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

Balanço e critérios do Investimento Municipal 
No último ALVAIAZERENSE, assinado pelo Mário 

Bruno Gomes (MBG), é feito um breve balanço do 
investimento concelhio no ano findo e projecções 
futuras, em termos de aspectos positivos e negati-
vos, de que sai amplamente lisonjeado o executivo 
municipal.

Em termos gerais, todo o investimento reprodu-
tivo e social, seja ele privado ou público, é benéfico 
e contribui para a elevação dos índices de bem-
-estar económico e sociais. A diferença essencial 
é que o primeiro respeita à livre iniciativa privada 
da exclusiva responsabilidade dos investidores e 
o segundo advém da gestão de dinheiros públicos 
dos contribuintes.

As mais-valias do investimento público municipal 
referidas por MBG não são despiciendas nem isentas 
de mérito, há que reconhecê-lo, mas porque se trata 
da aplicação de dinheiro dos contribuintes importa 
também escrutinar, previamente, os critérios de 
oportunidade e de necessidade e as prioridades 
inerentes a tais gastos.

Vou ater-me, unicamente, a dois dos projectos 
mais emblemáticos e vultosos dos referidos por 
MBG: i) o projecto de requalificação urbana de Alvaiá-
zere e ii) o projecto de ampliação da zona industrial 
de Troia (ZIT).

Quanto ao segundo, não há dúvida de que se tra-
ta de um projecto estruturante e fulcral ao desenvol-
vimento de Alvaiázere, gerador de empregabilidade 
e revigorador do tecido socioeconómico concelhio. 

Pena é que o município, ao invés de ter persistido 
na extensão pressionante da ZIT para a periferia da 
área urbana da vila, no sentido sul-norte, não tenha 
optado por estendê-la para o lado oposto, o que, 
por certo, permitiria a sua concretização de modo 
mais célere. O refúgio ao abrigo do PDM de 1997, 
há muito desactualizado e carecido de revisão, não 
é suficientemente válido para sustentar a posição 
seguida pelo executivo municipal.

Relativamente ao primeiro, a requalificação ur-
bana da zona central da vila, incluindo a criação de 
uma nova praça, é um projecto de duvidosa oportu-
nidade e de carácter marcadamente não prioritário, 
suscitando imensas reservas e o descontentamento 
público de muitos dos agentes comerciais e empre-
sariais daquela zona da vila de Alvaiázere.  

Num município com um orçamento modesto, 
na casa dos dez milhões de euros, exige-se do exe-
cutivo, como critério prioritário dos investimentos 
a realizar, a satisfação das necessidades básicas 
fundamentais. E a este nível há muito por fazer no 
concelho, começando pela rede de saneamento bá-
sico e rede viária municipal.

Pela negativa e quanto ao encerramento da esta-
ção dos correios estou inteiramente de acordo com 
MBG. De facto, ninguém percebe por que razão a 
Junta de Freguesia de Alvaiázere, informada pelos 
CTT da intenção do encerramento em meados de 
Agosto só lhes respondeu a 26 de Setembro.

Acílio Godinho (Deputado Municipal - PS)

opinião

Apontamentos
José Baptista 

Uma agradável 
surpresa

Mário Bruno Gomes

Ao longo de 2019, celebra-se o centenário do 
nascimento de uma das mais marcantes poetisas 
nacionais do século XX: Sophia de Mello Breyner An-
dresen (1919 -2004).

Esta poetisa, natural do Porto, foi condecorada 
três vezes pela República Portuguesa e distinguida 
com 13 prémios literários, entre outros galardões. 

Foi também a primeira mulher portuguesa a re-
ceber o mais importante galardão literário da língua 
portuguesa, o Prémio Camões, em 1999.

O seu corpo está no Panteão Nacional desde 2014.
Por todo o país e também a nível internacional, 

Sophia vai ser relembrada e celebrada através de 
diversas iniciativas culturais.

Simbolicamente, aqui fica a minha homenagem, 
relembrando um pequeno, mas belo, poema da sua 
autoria.

PUDESSE EU

  Pudesse eu não ter laços nem limites
  Ó vida de mil faces transbordantes
  Para poder responder aos teus convites

  Suspensos na surpresa dos instantes!

Os membros da Assembleia de Freguesia de Ma-
çãs de D. Maria, eleitos na lista do Partido Socialista, 
vêm esclarecer os maçanenses que votaram contra o 
orçamento da junta de freguesia para 2019 por acha-
rem manifestamente exagerada a verba de cerca de 
meio milhão de euros que se pretende gastar e cuja 
justificação não está cabalmente esclarecida. Assim:

- Está desde logo ferido de ilegalidade na parte 
da receita prevista, porquanto inflaciona o valor das 
“taxas e impostos” a cobrar para além dos valores 
permitidos por lei; isto mesmo foi logo feito notar 
na assembleia, sem que, à semelhança de outras 
decisões anteriores, a coligação PSD-CDS mostrasse 
interesse em decidir legalmente;

- Prevê-se gastar uma verba de 70.000 euros 
em remodelação de casas de banho, num edifício 
que nem sequer consta do inventário apresentado 
à assembleia;

- Foi sistematicamente negado para apreciação 
o estudo da causa da queda e o projeto de obras de 
reparação do muro do cemitério velho, assim como 
o caderno de encargos e respetivo(s) orçamento(s) 
sendo que para reparar os cerca de dois metros de 
muro derrubado se prevê gastar 72.000 euros! É que 
ao contrário do anunciado não foram respeitados os 
materiais originais. Consta ainda terem os trabalhos 
sido feitos para fora do contorno exterior ao muro 
do cemitério…

- Foi orçamentada uma verba de 225.000 euros, 
a gastar na serra de Santa Helena, a pretexto de 
uma “requalificação”, nunca se esclarecendo, apesar 
de insistentemente questionado na Assembleia de 
Freguesia, que tipo de projeto se tem em mente, 
nomeadamente se se trata de substituir os pinheiros 
por eucaliptos ou eventualmente por betão;

- O orçamento para 2019 contém ainda diversos 
“alçapões”, nomeadamente na quantidade de “outras 
despesas”, que não se especificam.

- Entretanto, inclui-se no “Plano Plurianual de 
Investimentos”, obras de recuperação do mercado 
da freguesia, no valor de… 10 euros e “obras em 
diversos locais de reparação e remodelação”, no 
valor de 50 euros!

- Avultadas verbas tem sido sistematicamente 
gastas, alegadamente em reparações de calçadas, 
sem que se consiga explicar a localização e extensão 
das obras;

- O inventário apresentado à assembleia, verifica-
se que não está conforme, não constando dele mui-
tos bens móveis e imóveis, designadamente o imóvel 
de suposto maior valor patrimonial; mandatada a 
junta para proceder à elaboração de um inventário 
correto e posterior apresentação à Assembleia, nada 
fez até agora…

- Será por isto que se pretendeu excluir do exe-
cutivo da junta os membros eleitos pelo partido 
socialista e que se continuam a ignorar as suas 
propostas? E como anteriormente denunciado, se 
continua a deturpar, nas atas das reuniões, o que 
efetivamente nelas é dito?

- Entendemos ter a freguesia necessidades urgen-
tes, designadamente no que respeita a saneamento 
básico, bermas, valetas, estrada dos matos, erra-
dicação de lixeira da zona industrial das Relvas (o 
terreno será da Câmara, mas o lixo está em Maçãs), 
falsas bocas de incêndio, sinalização de trânsito, 
armazém das cinco vilas… mas sabe-se lá porquê, 
estes não serão os interesses da junta PSD-CDS!

Os membros da lista do partido Socialista da As-
sembleia de Freguesia de Maçãs de D. Maria

Comunicado

Confesso que quando soube da escolha da Drª 
Clara Pacheco Pereira para cabeça de lista do PSD 
para a Junta de Freguesia de Pussos S. Pedro, nas 
eleições autárquicas de 2017, achei um enorme erro 
de “casting político”, pois achava eu que a candidata 
não tinha perfil nem “feeling” para estas andanças. 
Puro engano!

Desde cedo mostrou inteligência na gestão da 
constituição dos órgãos autárquicos resultantes do 
ato eleitoral em que ganhou a junta, mas não conse-
guiu a maioria, pois em conversações com os seus 
adversários políticos cedo conseguiu um consenso 
alargado que permitiu que passado pouco tempo das 
eleições tudo ficasse resolvido.

Segundo sei por conversas tidas com os seus 
parceiros de equipa, todos estão satisfeitos com a 
solução encontrada e acima de tudo pela forma como 
se tem trabalhado em prol dos fregueses da freguesia 
de Pussos S. Pedro.

Presidente presente, atenta, solidária e, acima de 
tudo, humana. 

Com o novo protocolo assinado com a Câmara 
Municipal referente às competências das juntas de 
freguesia, tem feito um trabalho notável na aquisição 
de equipamentos e recursos humanos, permitindo um 
trabalho meritório a todos os níveis quer na limpeza, 
quer no embelezamento das ruas, quer mesmo na 
conservação do património.

Eu próprio posso testemunhar a sensibilidade para 
instituições, como por exemplo os Bombeiros, mos-
trando-se disponível para ajudar sempre que fosse 
preciso, materializando essa ajuda com um donativo 
a esta Associação.

São exemplos como este que mostram que nem 
sempre aqueles políticos “tipo” são as melhores es-
colhas.

Sinceramente, é na vida política a melhor revelação 
que assisti nos últimos anos, no nosso Concelho.

Por ser justo e merecido, aqui fica o meu destaque. 



18  |  31 JANEIRO 2019

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

institucional

Pedreiro c/ experiência
Procura emprego

Contactar: 
Tlm. 912 933 059

Duas jaulas para criação de coelhos 

com quatro divisões cada, 

dois ninhos e comedouros, 

em bom estado de conservação.

Contactar: Tlm. 912 684 542

VENDE-SE

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

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

carvalhos e árvores de fruto)

Situados em Cabeça da Galinha 
Pussos S. Pedro

Contactos: +351236631184  |  +31629195224

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

lavrada de folhas 58 a folhas 60 do livro de escrituras diversas 165-A, 

JOSÉ MARQUES GOMES e cônjuge MARIA FERNANDA JESUS NUNES, 

casados sob o regime da comunhão geral, naturais da freguesia de 

Almoster, concelho de Alvaiázere, residentes na Rua Carvalho Araújo 

nº 87, 2º esquerdo, em Ourém, freguesia de Nossa Senhora da Pie-

dade, concelho de Ourém, declararam:

Que por escritura de Justificação lavrada no dia doze de Fevereiro 

de dois mil e dez, iniciada a folhas cento e vinte e quatro do livro de 

escrituras diversas número cento e oito do Cartório Notarial de Ourém 

a cargo da notária Drª Alexandra Heleno Ferreira, declararam-se do-

nos e legítimos possuidores há mais de vinte anos, com exclusão de 

outrem, de metade de um prédio rústico composto por terreno com 

mato e pinheiros com a área de três mil e duzentos metros quadrados 

sito no lugar do Covão do Pereiro, dita freguesia de Almoster, conce-

lho de Alvaiázere, a confrontar do Norte e do Poente com José Simões, 

do Sul com José Nunes Ferreira e do Nascente com estrada, inscrito 

na matriz respectiva sob o artigo 13818, com o valor patrimonial e 

atribuído, correspondente à fracção, de quatrocentos e dois euros 

e noventa e dois cêntimos (actualmente já descrito na mencionada 

Conservatória sob o número três mil novecentos e oitenta e dois da 

freguesia de Almoster e ali inscrita a aquisição da referida fracção a 

seu favor pela apresentação número novecentos e sessenta e um do 

dia dez de Maio de dois mil e dez), 

Quando na verdade eles outorgantes eram, à data da outorga da 

referida escritura, donos e legítimos possuidores há mais de vinte 

anos, com exclusão de outrem, mais exactamente, da totalidade 

do mesmo prédio, o qual veio à sua posse no ano e pela forma ali 

indicada, tendo, desde aquela data, exercido sobre ele todos os actos 

materiais que caracterizam a posse, designadamente a defesa e con-

servação da propriedade, plantando e cortando os pinheiros, roçando 

o mato, avivando as estremas, dele retirando todos os rendimentos 

inerentes à sua natureza 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, pelo que o adquiriram por 

USUCAPIÃO, que invocam expressamente na impossibilidade de com-

provar o referido domínio e posse pelos meios extrajudiciais normais.

Que neste sentido RECTIFIQUEM aquela escritura de Justificação 

rectificando-a ainda no sentido de passar a constar que o referido 

prédio tem o valor patrimonial e atribuído de oitocentos e cinco euros 

e oitenta e três cêntimos. 

Está conforme.

Ansião, vinte e oito de Janeiro de dois mil e dezanove

A Notaria, Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 439 de 31/01/2019

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

EXTRATO
CERTIFICO, para fins de publicação e em conformidade com 

o seu original, que por escritura de justificação lavrada neste 

Cartório, no dia dezoito de janeiro de dois mil e dezanove, de 

folhas cento e vinte e seis a folhas cento e vinte e sete verso 

do respectivo Livro e de Notas para Escrituras Diversas número 

TREZENTOS E DEZANOVE, Manuel Carlos Pereira Gonçalves, NIF 

201.952.602, solteiro, maior, natural da freguesia de Freixianda, 

concelho de Ourém, onde reside na Rua Nabão Sul, n.º 63, Casal 

da Sobreira, declarou:

Que, é com exclusão de outrem, dono e legítimo possuidor, 

do prédio urbano, casa de habitação, com a superfície coberta de 

cinquenta e quatro virgula vinte e três metros quadrados, sito na 

Rua do Moinho, nº 58, lugar de Aldeia da Serra, freguesia de Pel-

má, concelho de Alvaiázere, a confrontar do norte com herdeiros 

de Manuel José Cardador, do sul com Alfredo Silva, do poente e do 

nascente com Rua do Moinho, não descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Alvaiázere, inscrito na matriz sob o artigo 1496, 

com o valor patrimonial de € 4.303,60 e a que atribui igual valor.

Que o indicado prédio não se encontra descrito na Conservató-

ria do Registo Predial de Alvaiázere e veio à sua posse por doação 

verbal feita a António Pereira Manilha e mulher Maria Rosa, residen-

tes que foram no dito lugar de Aldeia da Serra, em mil novecentos 

e noventa e sete, sem que dela ficasse a dispor de título suficiente 

e formal que lhe permita fazer o respectivo registo. 

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

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

inicio, posse que sempre exerceram sem interrupção e ostensi-

vamente, com o conhecimento de toda a gente da freguesia de 

Pelmá, lugares e freguesias vizinhas, traduzida em actos materiais 

de fruição, conservação e defesa, nomeadamente usufruindo dos 

seus rendimentos, suportando os encargos e obras de conservação, 

pagando os respectivos impostos e contribuições, agindo sempre 

pela forma correspondente ao exercício do seu direito de proprie-

dade, sendo por isso uma posse pública, pacífica, continua e de 

boa fé, pelo que adquiriu o prédio por USUCAPIÃO. 

Cartório Notarial de Ourém, a cargo da Notária Alexandra Hele-

no Ferreira, dezoito de janeiro de dois mil e dezanove.

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

dia Vieira Arrabaça, n.º 260/8

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 439 de 31/01/2019

CARTÓRIO NOTARIAL DE OURÉM
A CARGO DA NOTÁRIA ALEXANDRA HELENO FERREIRA

CAFÉ RESTAURANTE 
“D. SANCHO I”

no centro da vila de Alvaiázere

Contactar:
967 971 191 / 236 656 116

TRESPASSA-SE

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

Apartamento T2 mobilado
na Rua do Mercado, 

em Alvaiázere

Contactar:
Tlm. 910 907 678

ARRENDA-SE
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MARIA HELENA BAPTISTA 
FREIRE DA SILVA DE SERPA E 

OLIVEIRA (92 anos)
N. 20/10/1926
F. 22/01/2019

UM ANO DE SAUDADE

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

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.       

AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
JOAqUIM GONçALVES 

SImõES (88 anos)
N. 08/04/1930
F. 05/01/2019

MATA DE CIMA
ALVAIázERE

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

LUCÍLIA DIAS GOMES 
(82 anos)

N. 30/07/1936 - F. 18/01/2019
TROVISCAL

PUSSOS S. PEDRO

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

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

agradecer, reconhecidamente, a todos quantos acompa-

nharam este seu ente  querido à ultima morada, ou que 

de qualquer outra forma  lhe  manifestaram  o  seu  pesar  

nesta  hora de dor. 

Que a sua alma descanse em paz. 

AGRADECIMENTO

NATURAL: CARVALHAL DE S. BENTO
PUSSOS S. PEDRO

RESIDENTE: RAL - BÊCO

 AMÉRICO FREITAS 
SILVA (85 anos)

 N. 02/02/1933 - F. 05/01/2019

Sua mãe, filho, irmã, cunhado, sobrinhos 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
TELMO SIMÃO MARqUES

(50 anos)
N. 14/07/1968
F. 20/12/2018

VINHA GRANDE
MAçÃS DE D. MARIA

Sua esposa, filhos, noras, netos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.
AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MANUEL DA SILVA OLIVEIRA

(76 anos)
N. 28/12/1942
F. 01/01/2019

VALE DA AVELEIRA
PUSSOS S. PEDRO

Seu pai, irmã 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
NELSON CORETA GOMES

(41 anos)
N. 18/02/1977
F. 01/01/2019

RESIDENTE: BENFICA - LISBOA
NATURAL: LOUREIRA - PUSSOS S. PEDRO

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

na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.
AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
JACINTO VAz MARTINS

(87 anos)
N. 15/10/1931
F. 09/01/2019

RELVAS
PUSSOS S. PEDRO

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

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.
AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
ANTÓNIO FREIRE DOS 

SANTOS (69 anos)
N. 10/03/1949
F. 13/01/2019

CASAL NOVO
MAçÃS DE D. MARIA

necrologia

Seu filho, nora, 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

REGUEIRA
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
MARIA SILVINA CARDO

(93 anos)
N. 04/03/1925
F. 07/01/2019

PORTO DE S. SIMÃO
MAçÃS DE D. MARIA

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

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.
AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MARIA FERNANDA ABREU 

DIAS ROSA (61 anos)
N. 13/10/1957
F. 10/01/2019

RESIDENTE: AVELAR
NATURAL: MAçÃS DE D. MARIA

Seus filhos, genro, neto 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
ALICE DE JESUS SANTOS

(77 anos)
N. 03/08/1941
F. 22/01/2019

CASAL DA PIEDADE
PUSSOS S. PEDRO
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fisiosaúde 

Fisioterapia 
em Pediatria Ana Costa 

Fisioterapeuta

A Fisioterapia em Pediatria é uma área 
de intervenção especializada em crianças 
entre os 0 e os 18 anos de idade, visando 
aumentar a sua qualidade de vida e a sua 
funcionalidade.

O fisioterapeuta pode intervir em 
hospitais, clínicas, gabinetes particula-
res, centros especializados, domicílio, 
escolas, creches e jardins-de-infância. O 
profissional deve possuir competências 
teóricas e práticas na área da neurologia, 
cardiorrespiratória e músculo-esquelética. 
As lesões mais frequentemente diagnosti-
cadas são: paralisia cerebral e/ou atraso 
no desenvolvimento; paralisia obstétrica 
do plexo braquial; asma e bronquiolite; 
torcicolo muscular congénito; pé boto; 
entorses e fraturas. Também é muito 
comum nos bebés surgir refluxo gastroe-
sofágico.

O principal objetivo da fisioterapia é 
intervir no campo do crescimento e do 
desenvolvimento infantil. Este último 
processo não é linear, caracterizando-se 
por avanços e recuos. Daí a importância 
do conhecimento sobre o estádio de de-
senvolvimento motor, pois tratar um bebé 
de um mês é diferente de tratar um bebé 
de três meses. Espera-se que o profissio-
nal de saúde saiba o que o bebé/criança 
deve conseguir realizar a determinada 

idade, tendo em conta a presença ou não 
de outras patologias.

Os métodos de avaliação e de in-
tervenção em pediatria são totalmente 
diferentes dos aplicados num adulto. 
Além da avaliação individual, é suposto 
ter em consideração os acontecimentos 
que ocorreram durante o processo de 
gravidez e de parto.

No menor, o movimento tem que ser 
ainda mais estimulado. Deve propor-
cionar-se um ambiente lúdico e social 
adequado à idade, de modo a captar a 
atenção da criança e conduzi-la a realizar 
determinada tarefa motora através de jo-
gos e brincadeiras. A sessão tem que ser 
um momento agradável e incluir os pais 
ou cuidadores, sendo que as decisões 
serão sempre destes. Na intervenção, é 
fundamental promover o ensino a todos 
estes intervenientes do processo, pois 
se efetuarem os procedimentos tera-
pêuticos em casa estarão a optimizar as 
sessões. No desenvolvimento do bebé, 
o posicionamento e o manejamento são 
estratégias básicas, bem como o ensino e 
a adaptação de eventuais tecnologias de 
apoio (plano inclinado, cadeira de rodas 
adaptadas - manuais e elétricas, etc). Em 
suma, a fisioterapia pretende auxiliar a 
integração na família e na sociedade.

TRANSPORTES PÚBLICOS - HORÁRIOS
LOCAL/DESTINO HORÁRIO DE IDA HORÁRIO DE VOLTA

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

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

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

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

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

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

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

informativo

Mário Lourenço
Médico

saúde

A “Medicina” 
que não é Medicina

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)

Este texto não é sobre Urologia ou 
Medicina Sexual! Este texto é sobre algo 
muito mais importante: informar a popu-
lação alvaiazerense sobre as mentiras e os 
perigos da pseudomedicina (por alguns 
chamados de forma errada de “Medicina 
Alternativa”) que tanta publicidade e des-
taque tem tido nos canais de informação 
tradicionais e nas redes sociais.

As pseudoterapias apresentam-se à 
população como potenciais “tratamentos” 
ou “curas” para determinadas doenças, 
sem que a sua eficácia tenha sido de-
monstrada. Aliás, em muitos casos, a 
ciência mostrou que essas mesmas “tera-
pias” não traziam qualquer benefício ao 
doente. Apesar disso, com técnicas de 
publicidade muito bem conseguidas, os 
promotores desta pseudomedicina apro-
veitam o desconhecimento da população 
para “bombardear” a opinião pública com 
pseudociência que nunca foi validada pela 
comunidade científica. 

Alguns exemplos de pseudoterapias 
que ouvimos no dia-a-dia são a homeopa-
tia, a fitoterapia chinesa (vendida sobre a 
forma de suplementos alimentares, sem 
provas de eficácia robustas, com possí-
veis efeitos secundários graves e sem re-
gulação pelo Infarmed), a ventosaterapia, 
a reflexologia, a iridologia, a “medicina” 
quântica, a aromaterapia, a quiropráxica, 
a ozonoterapia, entre outras.

Alguns defensores deste tipo de pseu-
domedicina defendem que esta não tem 

efeitos secundários (por outras palavras, 
“mal não faz”), o que é um erro. Mesmo 
que não tragam nenhum dano objetivo à 
pessoa, podem levar a atrasos de diag-
nóstico e de tratamentos comprovada-
mente eficazes.

O problema é tão grande, que neste 
mês de janeiro, as Ordens dos Médicos 
portuguesa e espanhola uniram esforços 
para denunciar e combater a publicidade 
a este tipo de práticas que não têm valida-
de científica. Neste panorama, nova legis-
lação e mais fiscalização terá que existir 
sobre este tema. Não é admissível que 
algo potencialmente nocivo e não com-
provado seja vendido em horários nobres 
nas televisões de todos os portugueses.

Cabe à população perceber a diferença 
entre um tratamento não validado e inse-
guro, em comparação com os tratamentos 
prescritos por um médico. Os tratamen-
tos médicos convencionais, apresentam 
logicamente falhas e efeitos secundários 
com graus de gravidade variáveis, mas 
foram todos sujeitos a experimentação 
clínica, validados por métodos científicos 
e regulados por instituições de segurança. 
Para ser bem claro, não existe “Medicina 
Alternativa”, existe apenas Medicina! Se 
os métodos não convencionais provarem 
a sua eficácia e segurança, passam a ser 
Medicina e utilizados por todos os médi-
cos em todo o Mundo.

Não se deixe enganar... Se estiver 
doente, vá ao médico.
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Dia 3 | 16h30
23º Aniversário Alva Canto 
e Homenagem 
Joaquim Dionísio Lourenço
Local: Casa Municipal da Cultura
Org.: Alva Canto

Dia 4 | 16h00
Dia Mundial do Cancro
Campanha “Eu sou e Eu vou”
Ação de Sensibilização...
Local: Biblioteca Escolar
Org.: Escola Dr. Manuel Ribeiro 
Ferreira e Grupo de 
Voluntariado de Alvaiázere da 
Liga Portuguesa Contra o Cancro

Dia 16 | 10h00 - 17h30
Formação Provocações e 
Materiais de Fim Aberto
Local: Museu Municipal

Dia 16 | 08h00
Montaria aos Javalis
Local: Concentração no Clube
de Caçadores de Alvaiázere
Org.: Clube de Caçadores

Dia 16 | 20h00
Jantar Solidário
Local: Salão Paroquial Almoster
Org.: Missão Trevo e AMMA

Dias 16 e 17
Passeio TT 4x4 e Motas 
à Serra da Estrela
Org.: Alventura Alvaiázere

Dia 17 | 09h00
Caminhada Mini-Trail
Trilhos de Al-Baizir - 10 Kms
Inscrições até ao dia 14 de fevereiro
através do contacto: 915 698 733
Local: Concentração no Pavilhão 
Desportivo de Alvaiázere
Org.: Município de Alvaiázere

Dia 24 | 15h00
Filme Infantil 
a designar
Local: Casa Municipal de Cultura
Org.: Município de Alvaiázere

Exposição Temporária
Usos e Costumes da 
Nossa Terra: Carnaval e 
a Festa do Galo
Durante o mês de fevereiro
Local: Museu Municipal

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
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  .............. 236 651 008
Cearte Cabaços................................... 236 636 489 
Centro Saúde de Alvaiázere  ............ 236 650 150
Extensão: Maçãs D. Maria ................ 236 644 133
Conservatória - Alvaiázere .................. 236 655 494
Posto de CTT: Alvaiázere  ................... 236 656 339
     Cabaços (9h-12h)........236 631 717
       Maçãs D. Maria  .......... 236 644 223
Escola Dr. M. R. Ferreira - Alv. ............ 236 650 520
E.T.P. Sicó Alvaiázere .......................... 236 650 000
G.N.R. - Alvaiázere ............................. 236 655 337
Hospital Santa Cecilia  ...................... 236 650 050
Museu Municipal de Alvaiázere............236 650 710
Piscina Municipal  ................................ 236 650 736
Posto de Turismo................................. 915 698 722
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
Tribunal Judicial de Alvaiázere ............ 236 655 333

TELEFONES ÚTEIS
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o	cieiro

o	congelar

o	aSpereza

o	agaSalho

o	geada

o	manta

o	eSfriamento

o	eSqui

o	Snowboard

o	gola

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

o gelidez

o	frieza

o	granizo

o	gelo

o	nevaSca

o	neve

o	arrepio

o	tremor

o	hipotermia

o	botaS

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

pagamento 
de assinatura
Estimado assinante: 
Quando optar pelo pagamento 

da sua assinatura através de transfe-
rência bancária pode fazê-lo através 
do IBAN: 

PT50 003500780000763143061. 
É importante que nos envie o com-

provativo de pagamento, indicando 
nome e morada completa para atua-
lizarmos a sua assinatura e enviarmos 
o respetivo recibo. 

Pode fazê-lo através do contacto: 
geral@oalvaiazerense.com.pt

Assinaturas: 
Portugal: (12 euros) 
Estrangeiro: (20 euros)

informativo

Passatempos......................................................

“Nem só de pão vive o homem”, mas ele representa a fonte energética da vida.
Assim, os alimentos e as refeições podem ser um motivo de diálogo entre nós.
Quantas receitas típicas e regionais andarão por aí perdidas? Quantas iguarias 
são privilégio de receitas apenas conservadas na memória de alguns?
Quantos pequenos segredos culinários levarão os que comem certos petiscos 
a, «lambendo os beiços», exclamarem: Que delícia!
Para si, leitora, ou leitor (por que não?), fica este desafio: envie-nos para o 
e-mail: geral@oalvaiazerense.com.pt receitas que levem os apreciadores a 
dizerem também: QUE DELICIA! E para inaugurar esta secção apresentamos 
uma receita de: 

“bucho recheado à moda da avó teresa”

À Mesa........................................................................
Telefones Úteis............ 

Ferreira da Gama
Alvaiázere - Tel. 236 651 171

Dias 10 e 24

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 3 e 17

Anubis
Maçãs D. Maria - Tel. 236 648 057

(fechada aos domingos)

Fevereiro
(em serviço aos domingos)

AgendA CulturAl
Fevereiro

Farmácias.......................... 

ingredientes:

1 bucho de porco, chouriço, pre-
sunto, arroz q.b., azeite, alho, salsa, 
cebola, sal, louro, coentros, piri-piri 
e colorau

preparação:

Lava-se muito bem o bucho, dei-
xando-o durante umas horas em água 
temperada com sal e limão. 

Coloca-se o bucho numa panela 
com água temperada com sal, piri-pi-
ri, louro e salsa.

Ferve durante, mais ou menos, 
duas horas, em lume brando. Deve 
ter-se o cuidado de acrescentar água 
quente sempre que o bucho começar 
a ficar a descoberto.

Quando estiver cozido, retira-se e 

unta-se, por dentro e por fora, com 
uma mistura de azeite, alho esmaga-
do e colorau.

De seguida o presunto e o chouriço 
são cortados em pedacinhos. Junta-se 
a cebola e o alho picado, os coentros, 
sal e o arroz, que só coze 5 minutos. 

Recheia-se o bucho com o arroz, 
de modo a que não fique cheio. Cose-
se cuidadosamente com uma agulha 
forte e linha grossa, evitando que 
rasgue.  

Vai ao forno para secar e tostar. 
Se for preciso, e para que não estur-
re, deita-se no tabuleiro, que vai ao 
forno, um pouco da água onde foi 
cozido. 

Serve-se cortado às fatias, acom-
panhado de grelos ou couves

Bom Apetite…
Teodora Cardo
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O Grande Prémio das Pedreiras em Marcha Atléti-
ca, realizado em Porto de Mós, aconteceu no dia 13 
de janeiro e contou com a participação de três atletas 
do Grupo de Amigos de Casais do Vento (GACV). 

Ricardo Marques e Samuel Simões correram na 
distância de um quilómetro para Infantis Masculinos, 
finalizando a prova com o tempo de seis minutos e 10 
segundos. Ricardo Marques e Samuel Simões alcan-
çaram o pódio, tendo o Ricardo ficado em primeiro 
lugar e o Samuel em segundo lugar. Na mesma prova 
participou ainda Catarina Costa, na categoria de cinco 
quilómetros para Juvenis Femininos, tendo finalizado 
a mesma com o tempo de 29 minutos e 30 segundos, 
alcançando assim o quarto lugar na classificação.

Ainda este mês, dia 12 de janeiro, Paulo pontes 
classificou-se em 28º lugar com o tempo de 37 mi-

nutos e 32 segundos, na categoria de M45, no Cam-
peonato Nacional de Estrada, disputado no Jamor.

Grupo Desportivo 
de Alvaiázere

JoGos Do mês De FeVeReIRo

10/02 - AD moITA Do BoI vs GDA

17/02 - GDA vs G ALeGRe UNIDo

24/02 - AC CARNIDe vs GDA

Grupo de Amigos de Casais do Vento
Participou no Grande Prémio das Pedreiras

desporto

As meninas da secção de ballet 
do Grupo Desportivo de Alvaiáze-
re, em parceria com a Escola Diogo 
de Carvalho, apresentaram aos 
pais, familiares e todos quantos 
quiseram assistir, um espetáculo 
de dança, onde demonstraram 
tudo aquilo que têm aprendido 
com a professora Inês Silva, ao 
longo das aulas.

O espetáculo ocorreu na Casa 
Municipal da Cultura de Alvaiáze-
re, dia 13 de janeiro, pelas 15h 
e contou com a presença de 22 
pequenas bailarinas.

Grupo Desportivo de Alvaiázere

Secção de Ballet realizou espetáculo

O GDA começou o ano de 2019 com um empate a 
uma bola no campo dos Arneiros, frente à UDRC Ma-
tamourisquense, no dia 6 de janeiro. Na 12º jornada, 
no dia 13 de janeiro, em casa, o grupo venceu e con-
venceu os adeptos com um resultado expressivo de 7 
bolas a zero, contra o ACD Almagreira. O jogo contra 
o S. Castanheira Pera, no campo Dr. José F. Carvalho, 
acabou com a vitória do clube alvaiazerense por dois 
a zero, no passado domingo dia 27 de janeiro.

No jogo da 2º eliminatória a contar para a Taça 
Distrital, contra CC Ansião, o GDA perdeu, por dois 
a zero, terminando o seu caminho nesta competição.

CHURRASCARIA
Take-aWay e Self Service

Tel. 236 656 185
Tlm. 968 067 903

Rua Acúrcio Lopes, 10
3250-102 Alvaiázere

VENDA DE PÃO
aGeNTe JOGOS SaNTa caSa

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

AVIso

Prorrogação do Prazo da Revisão 
do Plano Diretor municipal

Célia Margarida Gomes Marques, Presidente da 
Câmara Municipal de Alvaiázere, torna público 
que, nos termos e para os efeitos do disposto 
no n.º 6 do artigo 76.º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial, Decreto-Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio, a Câmara Municipal 
de Alvaiázere deliberou, por unanimidade, na sua 
reunião extraordinária pública, de 18 de janeiro de 
2019, declarar a não caducidade do procedimento 
de revisão do Plano Diretor Municipal e aprovar a 
prorrogação do prazo para a revisão do Plano Di-
retor Municipal, por mais dezoito meses, contados 
a partir da data da publicação da deliberação em 
Diário da República.
E, para que conste, se publica o presente aviso e 
outros de igual teor, que serão afixados nos locais 
de estilo e publicitados na comunicação social e 
no sítio eletrónico oficial da Câmara Municipal de 
Alvaiázere (http://www.cm-alvaiazere.pt). 

30 de janeiro de 2019. - A Presidente da Câmara de 
Alvaiázere, Célia Margarida Gomes Marques, Arq.

Deliberação

Célia Margarida Gomes Marques, Presidente da 
Câmara Municipal de Alvaiázere
Certifica que, de acordo com a Ata da Reunião 
do Executivo Municipal realizada no dia dezoito 
de janeiro de dois mil e dezanove, foi aprovada a 
deliberação que a seguir se transcreve:
“Ponto 1.1 – Revisão do Plano Diretor Municipal
A Câmara Municipal tomou conhecimento e, deli-
berou, por unanimidade:
1. A não caducidade do procedimento de revisão 
do Plano Diretor Municipal de Alvaiázere consi-
derando os fundamentos descritos, conferindo a 
esta deliberação efeitos retroativos (isto é, efeitos 
à data de 14 abril de 2016) - de onde resulta que 
todos os trâmites que entretanto decorreram, se 
consideram integrados no procedimento de pla-
neamento em curso; 
2. Fixar o prazo de 18 (dezoito) meses para a con-
clusão, a contar da publicação da presente delibe-
ração, atendendo ao facto do plano se encontrar 
na fase de definição dos aglomerados urbanos e na 
reclassificação e qualificação do solo considerando 
a cartografia de perigosidade de incêndio rural do 
PMDFCI que está sujeito a revisão; 
3. Publicar a presente deliberação em Diário da Re-
pública, na imprensa regional e expansão nacional 
e afixar nos locais de estilo habituais.”
E por ser verdade, mandei passar a presente certi-
dão, que assino e faço autenticar com selo branco 
em uso neste Município.

30 de janeiro de 2019. - A Presidente da Câmara de 
Alvaiázere, Célia Margarida Gomes Marques, Arq.

GDA soma e segue no Campeonato 
mas perde para a Taça Distrital
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O dia do Agrupamento, 27 de 
janeiro, foi festejado este ano no 
dia 25 de janeiro. Um dia diferente 
para os alunos de todos os ciclos do 
Agrupamento de escolas de Alvaiá-
zere que disfrutaram e partilharam 
uma grande variedade de atividades 
lúdicas e pedagógicas: Oficina da 
informática; Concurso Quem quer 
ser sábio; Jogos tradicionais e medie-
vais; Teatrinho de fantoches; Oficina 
do teatro; Urgência 112; Danças; 
Celebração de grandes artistas; Gra-
vações e edição áudio e Torneios de 
futsal. Os alunos ainda tinham ao 
seu dispor uma quermesse da res-
ponsabilidade do Gabinete de Apoio 
ao Aluno e à Família e exposições de 
trabalhos do Departamento de Ex-
pressões e da disciplina de História. 
As atividades desenrolaram-se desde 
o início da manhã até ao momento 
mais esperado, pelas 16 horas, do 
mega-lanche e convívio. Momento 
alto de partilha de iguarias trazidas 
por todos os participantes, envol-
vendo toda a comunidade educativa, 
incluindo os pais e encarregados de 
educação. Música, canções, e dança 
proporcionaram uma saudável con-
fraternização que terminou com o 
fim do horário letivo. 

A comemoração continuou noutro 
espaço, na Casa Municipal da Cultura, 
entre as 18 e 20 horas para a entrega 
dos diplomas de mérito, assim como 
dos diplomas de conclusão do ensino 
secundário, certificados do Concur-

so Nacional de Leitura, 2018-2019, 
prémios de mérito, desportivo e do 
Canguru matemático. Foram ainda 
entregues prémios, oferecidos pela 
Câmara Municipal de Alvaiázere, aos 
alunos vencedores do concurso, de 
estátuas ao vivo “A Moda”, realizado 
na abertura da semana da educação, 
2017-2018, e dinamizado pelo Clube 
de História. Foram ainda entregues 
diplomas de louvor, no âmbito do 
Clube de Teatro, a algumas alunas 
que se distinguiram pela qualidade 
do seu trabalho e empenho. 

No uso da palavra o diretor do 
Agrupamento salientou o trabalho e 
empenho de todos os alunos home-
nageados, e respetivos professores 
que promovem condignamente a 
imagem do Agrupamento de Escolas. 

Dirigiu a estes um agradecimento, 
assim como a toda a comunidade 
educativa que possibilitou a con-
cretização das inúmeras atividades 
desenvolvidas na escola sede, envol-
vendo todos os graus de ensino. A 
presidente da Câmara também usou 
da palavra, evidenciando a qualidade 
do trabalho apresentado e referiu a 
disponibilidade do executivo para 
continuar a apoiar todas as atividades 
do Agrupamento. A intercalar todos 
os momentos já referidos atuaram 
os alunos de Educação Musical e do 
Clube de Música, contribuindo para 
um espetáculo musical que mereceu 
o aplauso dos presentes. 

A comemoração encerrou em 
pleno com a atuação de alunos com 
dotes musicais em acordéon.

atualidade
PRÉMIOS DO 1º TORNEIO DE XADREZ | 2018-2019

Associação de Estudantes
Diogo Mendes, 6ºB; Daniel Simões, 8ºA; Ana Simões, 10ºA

PRÉMIOS DAS ESTÁTUAS AO VIVO | 2017-2018
Clube de História

1º - Mariana Rita Rodrigues Almeida, 9ºA; 2º - Ana Catarina 
Miguel Gomes, 10ºA; 3º - Virgínia Teixeira Marques, 9ºA; 
4º - Clara Margarida Ramos Gomes, 9ºA; 5º - Mariana Sofia 
Silva Pinheiro, 10ºA; 6º - Rafael Simões Rosa, 9ºC

PRÉMIOS DO DESPORTO ESCOLAR | 2018-2019
Concurso Melhor Dorsal

2º Ciclo - Francisco Marques - 5ºB; 3.º Ciclo - João Fer-
nandes - 9ºB; Ensino Secundário - Joana Pedrosa - 10ºA

CERTIFICADOS CNL | 2018-2019 
1º ciclo: João Godinho Lourenço - 4ºA; Tiago Serpa Oliveira 
Batista - 4ºA; 2º ciclo: Cátia Sofia Alves Rodrigues - 6ºA; 
Guilherme Antunes Marques - 6ºB; 3º ciclo: Laura Afonso 
Guerreiro - 8ºB; Hannah Francesca Keohane - 8ºA; Ensino 
Secundário: Tânia da Maia Narciso - 10ºA; Ana Margarida 
da Silva Santos - 12ºA

CERTIFICADOS CANGURU MATEMÁTICO | 2017-2018
1º ciclo: Ana Valente Marques; Khea Naslyn Carrilho Chu-
ma; Tiago Alexandre Miguel Nunes; 2º ciclo: classificação 
escolar: André Dias Gomes; 3º ciclo: classificação benja-
mim: Laura Afonso Guerreiro; classificação cadete: Laura 
Gaspar; Secundário: classificação júnior: Catarina Simões 

DESAFIOS MATEMÁTICOS | 2017-2018
Realizou a prova na fase final o aluno: 

Gonçalo José Arnaut Aires

OLIMPíADAS DA MATEMÁTICA | 2018-2019
Alunos que realizaram a prova da 2ª eliminatória: 

Bernardo Castelão, 6ºB - CATEGORIA JUNIOR; Laura Guer-
reiro, 8ºB - CATEGORIA A; Ana Vitória Rodrigues, 8ºA 
- CATEGORIA A; José Manuel Marques, 9ºB - CATEGORIA 
A; Catarina Simões, 12ºA - CATEGORIA B

DIPLOMAS DE CONCLUSÃO DO SECUNDÁRIO
Adriana Marques Silva | Ana Lúcia Marques| Ana Patrícia 
Marques | Bebiana Dias Ferreira | Bruno Miguel Esteves | 
Cátia Rodrigues Silva | Cristiana Alves Carvalho | Gabriel 
Mendes Fernandes | Jorge da Silva Graça | Luís Filipe F. Lo-
pes | Maria Conceição Santos | Tiago Alexandre Simões Luíz

DIPLOMA DE MELHOR ALUNO | 2017-2018
Bruno Miguel Esteves

PRÉMIOS DE MÉRITO DESPORTIVO | 2017-2018
Tânia da Maia Narciso

DIPLOMAS DE LOUVOR | 2017-2018
Clube de Teatro

Ana Patrícia Ferreira Marques | Maria Beatriz Gonçalves 
Pinheiro | Maria da Conceição Gonçalves Santos

Dia do Agrupamento
Recheado de  atividades lúdicas e pedagógicas
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No passado dia 19 de janeiro reali-
zou-se o almoço convívio dos colabo-
radores do jornal “O Alvaiazerense”, 
depois de um ano de interregno. Um 
encontro de colaboradores, com vista 
à partilha de bons momentos e tam-
bém agradecer a todos estes homens e 
mulheres que, voluntariamente, traba-
lham para não deixar “O Alvaiazerense” 
morrer.

Este ano, a Casa do Concelho (CCA) 
juntou-se ao jornal e ao todo foram 
cerca de 30 as pessoas presentes neste 
almoço. Depois de degustada a exce-
lente refeição que foi servida, abriu-se 
espaço para os discursos e debate so-
bre alguns temas importantes. 

Sandra Simões, presidente da CCA, 
usou da palavra, começando por frisar 
os dois grandes objetivos da CCA: 
“Divulgar Alvaiázere e proporcionar o 
convívio entre os sócios”. Ao longo do 
ano, a CCA faz vários eventos, “parti-
lhando o saber, levando a marca que é 
‘Alvaiázere, Capital do Chícharo’ e os 
produtos da terra”. A presidente adian-
tou ainda que tem no “Alvaiazerense” 
um importante aliado na sua missão. 

“Principalmente para os alvaiazerenses 
que estão no estrangeiro, sabemos 
que é muito importante receberem o 
jornal”, rematou a presidente.

O ex-diretor, Carlos Simões, pro-
feriu, de seguida, algumas palavras, 
tendo manifestado o seu amor por este 
jornal. “É uma dedicação a esta arte 
que é a edição de um jornal, de levar 
as notícias aos alvaiazerenses. É uma 
paixão, um amor que não se larga”, 
frisou Carlos Simões. 

Teodora Cardo, que assumiu o 
cargo de diretora em janeiro de 2019, 
começou por dizer, à semelhança do 
ex-diretor, que fazer “O Alvaiazerense” 
é um “amor, uma paixão que se ganha”. 
Entrou pela primeira vez em 1988 como 
chefe de redação e foi diretora, tam-
bém, em 1999, altura em que foi feito 
o primeiro projeto de modernização. 
Depois de um pequeno resumo sobre 
a evolução do jornal ao longo dos úl-
timos anos, falou-se sobre o presente 

e o futuro. Entre 2015 e 2018 houve 
uma quebra de 10% no número dos 
assinantes, “fruto da morte de muita 
população idosa”, esclareceu. Como é 
do conhecimento geral, o jornal passa 
grandes dificuldades. Teodora Cardo 
referiu ainda o “decréscimo das escri-
turas e a falta de publicidade” como 
uma grave dificuldade, mas entendida 
devido ao fraco comércio local que 
resiste no Concelho. 

“O jornal continua a fazer-se no 
limiar dos recursos económicos dispo-
níveis. Gostaríamos de desenvolvê-lo a 
ponto de termos mais postos de traba-
lho e maior número de páginas. Para já, 
penso que o online não vai substituir 
o papel, já que este é extremamente 
importante para os assinantes mais 
idosos”, rematou a diretora. 

Agradecendo a presença dos cola-
boradores e o seu trabalho pró-bono 
em prol do jornal, lançou-se um repto 
para a realização de algo novo, por 
exemplo, umas jornadas culturais, à 
semelhança da marcha atlética que já 
é feita pelo “O Alvaiazerense” em cola-
boração com o GACV há quase 20 anos.

informativoRua 15 de Maio, 76 - Lote 1 - “Fracção A”  -  3250-185 Alvaiázere 
Tel. 236 656 900          e-mail: geral@oalvaiazerense.com.pt          www.oalvaiazerense.com.pt

Em Alvaiázere

Almoço dos colaboradores do jornal “O Alvaiazerense”

GDA - Grupo Desportivo de Alvaiázere, em 1977. Equipa que inaugurou 
o novo campo de Futebol (Estádio Municipal de Alvaiázere).
Esta fotografia tem mais de 40 anos. Descubra os protagonistas...

Alva Canto
Vai festejar 
23.º aniversário

A Alva Canto - Associação de Cul-
tura vai comemorar, no próximo dia 
3 de fevereiro, o seu 23º aniversário, 
homenageando também, a título pós-
tumo, um dos fundadores e primeiro 
associado da Alva Canto, Joaquim 
Dionísio Lourenço.

A gala, intitulada “É Bom Estar 
Entre Amigos”, vai realizar-se na Casa 
Municipal da Cultura de Alvaiázere, 
pelas 16h30 e vão atuar grupos de 
diversas entidades do Concelho, tais 
como o Coral Alva Canto, Coro In-
fantil de Alvaiázere, O TAL – Oficina 
de Teatro de Alvaiázere, Banda da 
Sociedade Filarmónica Alvaiazerense 
de Santa Cecília, Grupo de Teatro 
da Freguesia de Maçãs de D. Maria,  
Rancho Folclórico e Etnográfico da 
Associação da Casa do Povo de Maçãs 
de D. Maria, o Rancho Folclórico da 
Freguesia de Pussose e a Tuna e Can-
tares da Misericórdia de Alvaiázere.

Após uma tarde cheia de atuações 
e convívio, seguir-se-á um lanche de 
confraternização.

Memória Viva
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