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O dia 3 de fevereiro foi de festa para 
a Alva Canto - Associação de Cultura 
que festejou o seu 23.º aniversário. As-
sim, pelas 16h30, na Casa Municipal da 
Cultura de Alvaiázere, foi entre amigos 
que se fez a festa. 

Foi justamente com o mote “É bom 
estar entre amigos” que aconteceu a 
gala de aniversário desta associação 
alvaiazerense, onde também se home-
nageou o seu sócio número um, e um 
dos seus fundadores, Joaquim Dionísio 
Lourenço, que faleceu em julho do ano 
passado. 

O espetáculo, que durou cerca de 
duas horas, contou com a participação 
de todas as instituições do Concelho 
que promovem atividades artísticas 
e que atuaram a título gratuito. Parti-
lharam o palco o Rancho Folclórico e 

Etnográfico da Associação da Casa do 
Povo de Maçãs de D. Maria, o Rancho 
Folclórico da Freguesia de Pussos, a 
Banda da Sociedade Filarmónica Al-
vaiazerense de Santa Cecília, a Tuna e 
Cantares da Misericórdia de Alvaiázere, 
o Grupo de Teatro da Junta de Fre-
guesia de Maçãs de D. Maria e as três 
valências da Alva Canto - Associação de 
Cultura, nomeadamente, oTAL | Oficina 
de Teatro de Alvaiázere, o Coro Infantil 
de Alvaiázere (CIA) e o Coral Alva Can-
to, a quem coube o encerramento das 
atuações de uma tarde onde a música e 
o riso contagiaram todos os presentes. 

Perante um auditório repleto de gen-
te, a homenagem a Joaquim Dionísio da 
Silva Lourenço foi o momento mais emo-
tivo da tarde. Foi-lhe atribuído o estatuto 
de sócio honorário a título póstumo (por 

deliberação da Assembleia Geral da Alva 
Canto - Associação de Cultura), tendo 
sido entregue aos respetivos familiares 
um quadro alusivo a essa atribuição, 
bem como uma tela composta por diver-
sas imagens que retratam a passagem 
do homenageado por aquela instituição. 

Após o espetáculo, procedeu-se 
ainda ao descerrar de uma placa em 
que é atribuído o nome deste sócio 
fundador à sala de ensaios da Coral 
Alva Canto.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

Alva Canto - Associação de Cultura

Homenageou a título póstumo Joaquim Lourenço



28 FEVEREIRO 2019  |  3

No jornal de 28 Fevereiro de 1999, AO CORRER DA 
PENA, Alfredo Rodrigues, questionava: Quem foi? Quem 
é? Quem será? «Zé Faísca, mal comido e bem bebido, 
sentava-se muita vez nos degraus da loja da senhora Ma-
riquinhas e de lá, seráfico e solene, virado para a Praça, 
proclamava discursos fantásticos 
em voz roufenha e cantava loas 
serenas, brandinhas, desde o 
fim da tarde até à madrugada. 
Ao cumprimentá-lo, disse-me 
um dia: “-Tá-se aqui bem! Vê-se o 
mundo inteiro a passar rua fora. 
É melhor qu’ó cinema!” Poeta, 
filósofo, boémio, o Zé Faísca era 
Maças e pensava Maças e, quan-
do morreu, ele, pobre como era, 
mais pobre nos deixou.

Maçãs foi buscar o seu nome 
àquela dama “branca e verme-
lha” cantada pelos trovadores da 
corte do rei D. Sancho I, e ao rio 
“Manzanas”, limites sul da bela 
Quinta doada pelo real amante, 
pai dos seis primeiros filhos em 
seu ventre gerados, Maçãs de D. 
Maria, a vilazinha galante no seu 
alto morro, orlada por múltiplos 
casais polvilhando as encostas circundantes, Maçãs, o 
concelho por D. Manuel confirmado e morto nas lutas 
politiqueiras que D. Luis não dominou e D. Carlos não 
soube emendar. Maças assim talvez um tanto atordoada 
pelos baldões da sorte e os solavancos da história, está 
viva e tem memória. Lembra-se do que foi, não se revê no 
que é, merece que mostrem como até das velhas pedras 
brotam chispas de luz a revelar como do passado se chega 
ao futuro. É só ter gana. É só querer…

Ainda nos anos setenta, subindo a encosta da Si-
goeira, difícil, escabrosa, víamos no alto dos penhascos 
aninhar-se o lugarejo, escassa dúzia de casas, algumas 
embutidas na rocha e confundindo-se com ela, num 
conjunto de rara beleza agreste, conjunto de expressão 

única, onde a vida não era riso-
nha, é certo, parecia estar fora 
do tempo de hoje, sem dúvida, 
mas revelava o carácter simples 
e austero da sociedade rural dos 
séculos passados. Não havia 
estradas, só veredas, não havia 
luz (eram candeeiros de azeite), 
nem televisão, nem água nem 
conforto, mas havia amor, deter-
minação, sinceridade e vontade 
de vencer escolhos da vida. 

Nada resta! Nada nem nin-
guém. Aldeia fantasma. O denso 
manto de silvas, impenetrável, 
quase impossibilita lá chegar. 

…Como seria interessante, 
este lugar, desabitado embora, 
se estivesse limpo, preservado 
com símbolo de épocas que 
não voltam, mas não deviam 
esquecer porque os nossos an-

tepassados viviam assim e viviam ali! O progresso não 
tem sentido se não soubermos quem somos nem de 
onde viemos. Pobre Sigoeira de Cima Que Deus haja! E 
faz-me isto rematar citando o Zé Faísca no seu cantar 
rosnado, nos degraus da taberna, ao cimo da praça de 
Maçãs: “já não sei quem é que sou / nem o que eu virei 
a ser. / A pinga me transtornou / Que inda me há-de 
acontecer?»». 

Assim se escrevia, há vinte anos!
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O que acha da obrigatoriedade de comunicar a realização das queimas e queimadas?

Sinceramente não sei se vai 
mudar alguma coisa. Creio que 
esta medida se justifica apenas se 
houver algum controle no terreno 
por parte das autoridades, nomea-
damente por parte da GNR.

Na minha opinião acho que a 
maior parte das pessoas vai conti-
nuar a arriscar.

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

Teodora Cardo

Diretora

Rosinda Carvalho
Pelmá

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

atualidade

Não concordo, pois tendo em 
conta que se reforçou o investimento 
na prevenção de incêndios e estando 
em curso uma enorme sensibilização 
da população para a limpeza de áreas 
agro-florestais, gera um contracenso, 
uma vez que, se está a dificultar o aces-
so à queima fácil de matos cortados e 
sobrantes de exploração, ainda para 
mais tendo em conta a faixa etária que 
normalmente realiza tais queimadas.

Jorge Marques
Alvaiázere

É importante haver controlo por 
parte de entidades que, em caso de 
incidente, possam tomar conta da ocor-
rência, principalmente em locais re-
motos e de difícil e rápida localização. 
Por outro lado, acho que pode causar 
dificuldade de interpretação o facto, de 
num dia de calor e risco de incêndio, 
não serem aconselhadas queimas ou 
queimadas, mas se pedir autorização 
podem ser feitas.

Rita Simões
Almoster

Na minha opinião, a comunica-
ção das queimas e queimadas não 
me parece que vá evitar incêndios. 
Afinal, como é que uma comunição 
pode evitar isso? Penso mesmo que 
as pessoas irão continuar a fazer 
as queimas, da mesma forma que 
faziam até aqui e não comunicando 
a maior parte delas.Patrícia Henriques

Pussos S. Pedro

Reconhecimento
No mundo atual assistimos a um abandono 

crescente da qualidade da gratidão. Urge sermos 
humildes e capazes de reconhecer o mérito dos 
que nos rodeiam  ou dos que contribuíram de for-
ma decisiva para a nossa permanente construção. 
Devemos demonstrar gratidão por todo o carinho 
e apoio incondicional que ao longo da vida vamos 
recebendo, nos bons e maus momentos.

Cito Marcel Proust “Sejamos gratos às pessoas 
que nos fazem felizes. Eles são os jardineiros en-
cantadores que fazem nossas almas florescerem.”

Neste sentido, reconheço que sou o produto das 
pessoas fantásticas, bondosas, cultas, sensíveis, 
e até as insensíveis, que ao cruzarem-se comigo 
deixaram a sua marca. As nossas escolhas na sua 
maioria são o reflexo  da importância destas na 
nossa vida, mesmo que a sua passagem tenha sido 
veloz.

No entanto nem sempre recordamos como de-
viamos todos os que num momento da nossa vida 
foram cruciais. Desfolhando algumas páginas da 
minha vida fiquei triste de desconhecer o destino 
de alguns, e de só recordar outros, que ainda nos 
acompanham ou já partiram, após esta sacudidela.     

Após esta autoavaliação crítica congratulo-me 
do “O Alvaiazerense” sempre que é oportuno reco-
nheça o mérito.

Parabenizando a atitude, damos nota que, todas 
as associações deste concelho aliaram-se ao 23.º 
aniversásrio da Alva Canto para homenagear, a 
título póstumo, um dos fundadores e primeiro asso-
ciado desta associação, Joaquim Dionísio Lourenço 
e pai de um dos nossos colaboradores, o médico, 
Mário Lourenço.   

Neste jornal reconhecemos o alto mérito da Dou-
tora, Paula Cunha, com uma carreira bem sucedida 
a nível académico, profissional, cultural e social. 

Para o próximo mês de março de salientar a 
homenagem, organizada pela freguesia de Pussos 
S. Pedro, a título póstumo, ao Reverendo Padre 
Jacinto Nunes (ex diretor deste jornal), e ao Frei 
Padre Carlos Furtado, uma oportunidade para 
concretizarmos a qualidade da gratidão. Ainda 
em março não esquecer o aniversário dos nossos 
Bombeiros Voluntários, mais um ensejo para mos-
trarmos o nosso reconhecimento e gratidão. Um 
agradecimento especial e pessoal aos BVA pela 
forma profissional e amável como tratam os utentes 
do serviço de urgência.

A todos os homenageados e a homenagear, 
e suas famílias, deixo os parabéns e que estes 
reconhecimentos sejam inspiradores e sirvam de 
estímulo e encorajamento para toda a comunidade 
Alvaiazerense.  
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Na Rota das Obras pelo Concelho de Alvaiázere
Câmara Municipal

No que respeita à Loja do Cidadão, 
a obra iniciará, finalmente, este ano. 

A presidente da Câmara Municipal 
de Alvaiázere, Célia Marques, adiantou 
que a empreitada já se encontra adju-
dicada, que o Tribunal de Contas (TC) 
já deu o seu parecer positivo e já foram 
feitas negociações com o Instituto dos 
Registos e Notariado (IRN) no sentido 
de transferir o serviço para o edifício 
das Finanças, onde funcionará durante 
o período das obras, no rés-do-chão.

 A transição dos serviços do IRN, 
acredita a autarca, poderá acontecer 
já em março, visto que estão a ser fi-
nalizadas as obras de remodelação no 
espaço que vai acolher estes serviços, 
durante o período de obras no espaço 
do Tribunal. 

A autarca adiantou ainda que se pre-
vé que as obras tenham uma duração 
de seis a sete meses e que, por isso, 
estejam concluídas ainda no decorrer 
desta ano.

Também as Piscinas Descobertas se-
rão intervencionadas. “A candidatura já 
foi aprovada e o procedimento concur-
sal para a adjudicação da empreitada 
para  já se encontra a decorrer”, garan-
tiu a autarca, afirmando que gostaria 
que as mesmas estivessem concluídas 

antes do início do verão, mas “não está 
nas nossas mãos e se tivermos de ter 
as piscinas fechadas, teremos que o 
fazer, afinal toda a intervenção se dirige 
para a zona dos tanques”, sendo assim 
impossível conseguir manter uma parte 
aberta e apenas intervencionar a outra. 

O Largo Fabrício dos Santos, localizado na freguesia de Pelmá, perto da Igre-
ja, também será alvo de uma requalificação, tendo sido o projeto vencedor do 
Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Alvaiázere. 

A presidente, Célia Marques, adiantou que a obra já se encontra adjudicada, 
estando agora em fase de aprovação do Plano de Segurança e Saúde, pelo que 
se prevê que inicie em março.

No que diz respeito à Plataforma 
Empresarial de Alvaiázere, o Município 
tinha feito procedimento concursal que 
“foi suspenso” porque houve a necessi-
dade de fazer obras adicionais. 

Estas obras, no seu todo, excedem 
os 350 mil euros, pelo que foi neces-
sário pedir um parecer ao Tribunal 

de Contas. Célia Marques explicou 
que, “para pedir esse parecer, foram 
necessários uma série de documentos 
que já foram elaborados por parte dos 
nossos serviços” e neste momento, já 
se encontram em fase de assinatura 
do contrato e aprovação dos Planos de 
Segurança e Saúde.

Plano de Ação e Regeneração Urbana
Questionada sobre o andamento da obra para pôr em prática o Plano de Ação e 

Regeneração Urbana (PARU), a autarca referiu que, depois de já ter sido submetida 
a candidatura, o Município está, neste momento, a preparar todos os elementos 
para poder lançar concurso público para adjudicação da obra.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

Plataforma Empresarial

Loja do Cidadão

Piscinas Descobertas Largo Fabrício dos Santos
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Dois caminhos – maioritariamente 
usados por ciclistas e caminhantes – fo-
ram alargados. Até aqui nada de novo, 
não fossem os mesmos estarem locali-
zados em plena Rede Natura 2000 (áreas 
designadas para conservar os habitats e 
as espécies selvagens raras, ameaçadas 
ou vulneráveis na União Europeia), onde 
intervenções como as que foram feitas 
constituem contraordenações. 

Os dois caminhos fazem parte da 
freguesia de Alvaiázere, localizando-
se o primeiro em Casal Além, perto da 
pedreira, e o segundo na localidade de 
Mata de Baixo. O “Alvaiazerense” des-
locou-se aos locais e pôde ver que, em 
ambos os casos, os caminhos com pou-
co mais de um metro foram alargados 
e foram espalhadas pedras (algumas 
de dimensão considerável) ao longo do 
percurso, numa extensão com mais de 
500 metros, tornando mais difícil a pas-
sagem de pessoas e bicicletas, em pelo 
menos um deles, como era habitual.

O jornal contactou João Paulo Forte, 
geógrafo, a fim de perceber os impac-
tos ambientais e patrimoniais destas 
ações. Disse que estas intervenções 
foram completamente despropositadas, 
pois aquela área é um recurso natural 
de elevado valor pedagógico, ambien-
tal e turístico. “Destruíram-se nova-
mente elementos relacionados com o 
património histórico e arqueológico, 
etnográfico, construído e natural que 
eram suscetíveis de valorizar no quadro 
da uma estratégia de desenvolvimento 
local”, acrescentou. 

Contudo, estas intervenções não 
são caso único e o geógrafo diz mesmo 
que “são apenas mais duas a juntar a 
tantas outras feitas nos últimos anos”.  
Em termos de património cultural e 
etnográfico estas duas intervenções 
vêm, no entender de João Paulo Forte, 
“diminuir mais a distância de caminhos 
tradicionais, murados, os quais repre-
sentavam uma herança importantíssima 
para a identidade local”. Em relação ao 
património geológico e geomorfoló-
gico, João Paulo Forte acredita que a 
“integridade do campo de Megalápias 
também foi posto em causa, pois é uma 
área onde existe o maior e mais belo 
campo deste tipo de formações cársi-

cas de grande dimensão, da região de 
Sicó, ou seja, mais um recurso turístico 
muito valioso”, disse o geógrafo.

Além da destruição de património 
importante, João Paulo refere que isto 
vem contribuir negativamente no que 
diz respeito à gestão dos recursos 
aquíferos, nomeadamente à nascente 
do Olho do Tordo, que está a poucas 
centenas de metros dali. “Os recursos 
aquíferos já eram afetados pela labo-
ração da pedreira ali ao lado e de uma 
central betuminosa desativada tem-
porariamente há poucos anos. Tudo 
isto afeta negativamente os recursos e 
como sabemos a água é um dos recur-
sos mais valiosos que temos”, afirmou. 
Também no que respeita a antigos 
depósitos de água, naturais ou semi-
naturais, será importante perceber 
se algum deles foi afetado, adiantou. 
O geógrafo acredita, ainda, que os 
terrenos agricultáveis e passíveis de 
serem aproveitados numa estratégia 
de desenvolvimento local sustentada 
nas suas mais valias foram destruídas, 

“sendo que os solos agricultáveis são 
um recurso não renovável”. O geógrafo 
refere que, naquela área, “existe uma 
aldeia que seria perfeita para entrar na 
rede de aldeias do carso, e agora essa 
possibilidade é mais reduzida”. 

Apesar de as áreas em questão não 
serem muito povoadas, existem pes-
soas que vivem lá bem perto ou têm 
terrenos próximos. O “Alvaiazerense” 
encontrou e falou com um morador 
da Mata de Baixo, que nos deu a sua 
opinião, no entanto, pretende não ser 
identificado. Considera que a abertura 
deste estradão “era preciso, afinal em 
caso de necessidade – fogo, por exem-
plo - ninguém ali conseguia passar, 
nem os Bombeiros”. Para além desta 
mais-valia, referiu ainda que agora os 
donos dos terrenos naquela área já 
conseguem passar com mais facilidade, 
afinal “o que antes ali havia era apenas 
um caminho cheio de silvas onde era 
impossível passar”. 

Quando questionado sobre o cam-
po de Megalápias existente ali bem 

pertinho, o morador disse que esse 
“continua intacto”, refutando a ideia 
que tem sido passada de que estas 
haviam sido postas em causa. Adian-
tou ainda que “as mesmas até podiam 
ser melhor preservadas, pois algumas 
estão cobertas de silvas”, situação que 
o jornal pôde comprovar, numa ida ao 
local com o morador.

Tanto João Paulo Forte, como o 
morador com quem o “Alvaiazerense” 
falou identificam a junta de freguesia de 
Alvaiázere como a responsável por estas 
intervenções. O morador adianta ainda 
que “tudo feito pela junta, mas com o 
conhecimento dos particulares, donos 
dos terrenos, que também concordaram 
com este alargamento”. O “Alvaiazeren-
se” entrou em contacto com o presiden-
te da junta de freguesia, Vítor Joaquim, 
que em relação ao sucedido, apenas 
adiantou o seguinte: “Por solicitação de 
vários proprietários, e com o objetivo de 
se poderem deslocar aos seus terrenos, 
de forma a poderem efetuar a limpeza 
do mesmos e recolher, transportar, os 
produtos agrícolas, a Junta de Freguesia 
procedeu ao alargamento de caminhos 
já existentes, permitindo assim que os 
proprietários se possam deslocar con-
forme é a sua intenção”. 

Apesar de tudo isto, os trabalhos 
efetuados naqueles locais constituem 
contraordenações e, nesse sentido, 
o jornal contactou também a Guarda 
Nacional Republicana que confirmou 
a receção da denúncia e adiantou, 
em comunicado, que “os elementos 
do Núcleo de Proteção Ambiental do 
Destacamento Territorial de Pombal se 
deslocaram aos locais em apreço com 
o intuito de identificar os respetivos 
autores. No local, os militares depa-
rarem-se com o alargamento de dois 
caminhos vicinais que se destinavam 
ao trânsito rural”. Confirmando que os 
trabalhos constituem contraodenações, 
foi ainda referido que serão elaborados 
dois autos que serão enviados à auto-
ridade administrativa competente em 
razão de matéria, nomeadamente ao 
Instituto de Conservação da Natureza 
e das Florestas.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

Ambiente 

Abertura de dois estradões em zona Rede Natura 
em Alvaiázere divide opiniões

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

Estradão em Casal Além

Parte de um muro que foi destruidoEstradão em Mata de Baixo
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Junta de Freguesia de Maçãs de D. Maria

Segunda sessão das Palestras de Inverno 
relembrou passado da freguesia

Álvaro Clemente Pinto Simões, Presidente da Assem-
bleia Geral da Associação Social, Cultural, Recreativa e 
Desportiva de Maçãs de D. Maria, nos termos do disposto 
no nº 1, alínea b), do artigo 27º dos Estatutos, convoca 
todos os Sócios desta Associação para uma reunião Ordi-
nária da Assembleia Geral para o próximo dia 29 de março 
de 2019, pelas 20:30 horas na sede desta Instituição, com 
a seguinte Ordem de Trabalhos:

1 - Informações;
2 - Apreciação, discussão e votação do relatório e 

Contas de Gerência, relativos ao exercício do ano 2018.
Se à hora indicada não estiverem presentes mais de 

metade dos Associados com direito a voto, a Assembleia 
reunirá, meia hora depois, com qualquer número de sócios 
presentes – nº 1 do art.º 24º dos Estatutos.

Maçãs de Dona Maria, 20 de fevereiro de 2019
O Presidente da Assembleia Geral

(Dr. Álvaro Clemente Pinto Simões)

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL

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

Carlos Manuel Rosa Graça, Presidente da Assembleia 
Geral da Associação Casa do Povo de Maçãs Dª Maria, 
nos termos do disposto do nº 1 alínea b) do art.º 27 dos 
Estatutos, convoca todos os associados para uma reunião 
ordinária da Assembleia Geral para o próximo dia 29 de 
Março de 2019, pelas 18:00 horas na sede desta Institui-
ção com a seguinte ordem de trabalhos:

1- Informações.
2- Apreciação, discussão e votação do Relatório e 

Contas do Exercício do ano de 2018.
3- Outros assuntos.
Se à hora indicada não estiverem presentes mais de 

metade dos associados com direito a voto, a Assembleia 
reunirá, 30 minutos depois, com qualquer número de 
sócios presentes – nº 1 do art. 24º dos Estatutos.

Maçãs Dª Maria, 20 de Fevereiro de 2019
            O Presidente da Assembleia Geral

(Eng.º Carlos Manuel Rosa Graça)

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

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

Museu Municipal
Acolheu formação para 
educadores “Provocações 
e Materiais de Fim Aberto”

O Museu Municipal de Alvaiázere acolheu no 
passado dia 16 de fevereiro, entre as 10h00 e as 
17h30, uma formação, para educadores, subor-
dinada ao tema “Provocações e Materiais de Fim 
Aberto”. 

Esta formação, que andou entre a teoria e a 
prática, levou os presentes a refletir sobre pontos 
de partida, de encontro e de chegada, explorando 
os materiais inteligentes e das “provocações” como 
espaços de escuta e lançamento. Falou-se ainda 
sobre a infância, a educação e a escola, sobre 
Reggio Emilia, sobre processos e aprendizagens, 
prática e teórica, medos e conquistas.

Depois de uma primeira sessão, realizada no mês 
de janeiro, o auditório da Junta de Freguesia de Maçãs 
de D. Maria, voltou a acolher a segunda sessão das 
Palestras de Inverno, dinamizadas pela junta.

Foram oradores Ricardo Chartes de Azevedo, com 
o tema “Proibido, pois era tudo proibido”, Élio Mar-
ques usou da palavra para falar sobre a “Sãozinha e a 
sua ligação a Maçãs de Dona Maria” e Acílio Godinho 
descortinou a “Tradição do serramento da velha em 
Maçãs de D. Maria”. 

Durante o Estado Novo de Salazar, muita coisa foi 
proibida em Portugal e Ricardo Chartes de Azevedo 
desvendou, aos presentes, algumas dessas coisas 
que, hoje, pensamos ser impensáveis alguém proi-
bir, nomeadamente: usar biquíni, jogar às cartas no 
comboio, andar descalço, usar isqueiro ou andar de 
bicicleta sem licença, mostrar demasiados afetos 
em público, ouvir certos discos, o casamento das 
professoras só era permitido com um homem que 
tivesse posses para a sustentar, ver certos filmes ou 
até beber coca-cola. 

Élio Marques falou sobre a história de Maria da 
Conceição Froes Gil de Pimentel Teixeira ou Sãozi-
nha, como é vulgarmente conhecida entre todos. De 
origem nobre e com raízes na freguesia de Maçãs de 
D. Maria, a família Pimentel-Teixeira teve um solar e 
capela em Maçãs, dos quais resta ainda parte no es-
paço próximo à junta de freguesia. Nascida em 1923, 
Sãozinha viveu apenas 17 anos, tendo falecido jovem 
em 1940. Foram-lhe atribuídos, depois da sua morte, 

alguns milagres e o seu processo de canonização 
encontra-se em andamento. 

Sobre os rituais e tradições da Quaresma falou 
Acílio Godinho, nomeadamente sobre as “pulhas” e o 
“serramento da velha”. As primeiras, um divertimento 
nas vésperas do Carnaval, eram feitas por grupos de 
jovens que, usando funis ou cornos de boi, lançavam 
afirmações e boatos para o ar, nas noites que antece-
diam o Carnaval.  O “serramento da velha” era feito a 
meio da quaresma e era uma “cerimónia” um pouco 
mais elaborada, que diferia de região para região. 
Era considerada uma “válvula de escape” da pressão 
que era imposta durante a quaresma e manifestava-
se ruidosamente e com a leitura de um “testamento” 
que continha a última vontade da velha, normalmente 
onde se faziam algumas críticas. 

A próxima, e última sessão destas Palestras de 
Inverno, ocorrerá dia 24 de março.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

No sábado, dia 23 de fevereiro, 
quem assistiu à missa vespertina na 
paróquia de Maçãs de D. Maria foi 
brindado com a apresentação de 
uma coreografia, em dança con-
temporânea em Ação de Graças, 
realizada por um grupo de jovens 
e adultos da Cercipom - guia, porta-
dores de deficiências várias. 

Foi um momento especial e 
único na paróquia de Maçãs de D. 
Maria e que, com a certeza, será 
para repetir. 

A paróquia agradece a todos e 
deixa um agradecimento especial 
a Paula Fonseca, monitora deste 
grupo, por toda a dedicação e em-
penho para com os jovens. 

Paróquia de Maçãs de D. Maria
Cercipom apresentou coreografia Maçãs de D. Maria

Potencia a freguesia 
através das maçãs

A Junta de Freguesia, em co-
laboração com a Associação de 
Defesa do Património Al-Baiäz, 
apresentou, no dia 24 de fevereiro 
um projeto para a realização de um 
“Festival Gastronómico” em Maçãs 
de D. Maria. A ideia ainda está em 
construção, mas passa por utilizar 
a toponímia da freguesia, ao mes-
mo tempo que se potenciam as ma-
çãs, utilizando-as nos mais variados 
pratos. Paralelamente, pretende-se 
conciliar a comida, com a música, 
colóquios e folclore.

Eduardo Laranjeira, presidente 
da junta de freguesia, referiu que 
este festival será “a continuação de 
uma festa que a freguesia já faz, mas 
usando-a noutra vertente”. A data 
apontada para a sua realização será a 
do último fim de semana de outubro, 
mas como referido anteriormente, é 
uma ideia que ainda está em constru-
ção, podendo ser alterada.
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Sendo o mês de fevereiro o mês do amor, a As-
sociação Social, Cultural e Recreativa de Almoster 
(ASCRA) teve a visita do cupido do Amor que, tal como 
o nome indica, veio distribuir amor pelos utentes em 
forma de abraços e beijinhos.

Porque recordar é viver, e é tão bom relembrar, os 
utentes recordaram as suas histórias de vida, nomea-
damente, como tudo começou. As histórias de cada 
um foram expostas em corações elaborados pelos 
utentes da Instituição.

Para tornar este mês ainda mais doce e saboroso, 
os utentes colocaram as mãos na massa e confecio-
naram umas bolachinhas de manteiga com chocolate 
em forma de coração.

Ainda este mês, os utentes participaram nas 
atividades habituais promovidas pelo Município de 
Alvaiázere, iniciaram os trabalhos para o Carnaval e 
realizaram diversas atividades de estimulação física.

Por fim, cantaram-se os parabéns à utente Rosali-
na Simões por mais uma primavera completada.

O Posto de Correios dos Ca-
baços mudou de instalações e, a 
partir do dia 4 de fevereiro, está a 
funcionar no edifício da Junta de 
Freguesia de Pussos S. Pedro. 

Maria Clara Pacheco, presidente 
da junta de freguesia, explicou ao 
jornal “O Alvaiazerense” que esta 
mudança se deveu a uma questão 
de logística, de rentabilização do 
trabalho dos funcionários. “Num 
só espaço consigo ter a funcionar, 
em horário continuo, três servi-
ços: junta de freguesia, Espaço do 
Cidadão e Posto dos CTT, assegu-
rando deste modo a continuação 
de todos eles, além de que estou 
convicta que também é uma mais 
valia, principalmente para os 
utentes mais idosos pois, num só 
espaço, têm acesso aos três servi-
ços”, afirmou a presidente. Além 
do local não ser “o ideal” - pois a 
presidente desejava que este fosse 
maior -, “ambiciono uma amplia-
ção, talvez num futuro próximo”, 
adiantou.

O Posto dos CTT presta exa-
tamente os mesmos serviços que 
prestava nas antigas instalações, 
com a vantagem de ter um horário 
mais alargado - os os dias úteis da 
semana, das 9h às 17h30 - e que 
era um desejo manifestado por 
muitos utilizadores que conside-
ravam que o posto estar aberto 
apenas da parte da manhã não 
satisfazia as suas necessidades. 

Nuno Oliveira é o funcionário 
que está responsável pela parte do 
Posto e já integrava a junta, apesar 
de ser a meio tempo. “Ao abrigo 
do programa da regularização dos 
precários e reunindo ele as caracte-
rísticas necessárias, foi integrado 
como operacional, ficando a fazer 
parte do quadro de pessoal. Com 
esta decisão ficaram colmatadas 
algumas lacunas existentes, como 
por exemplo a ausência da Teresa 
Furtado em tempo de férias ou por 
qualquer outro motivo, não tendo 
quem a substituísse”, esclareceu a 
presidente.

Com uma população maiori-
tariamente idosa, a presidente 
da junta de freguesia de Pussos 
S. Pedro, realçou que é um dever 
das juntas de freguesia prestarem 
ajuda à população, assegurando-
lhes o maior número de serviços 
de proximidade que puderem. 
“Dentro das nossas competên-
cias, podem contar com a nossa 
colaboração e ajuda a todos os 
alvaiazerenses e, em especial, aos 
da nossa freguesia de Pussos S. 
Pedro”, rematou.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

ASCRA
Celebrou o amor durante o mês de fevereiro  

Em Cabaços

Junta de Freguesia de Pussos S. Pedro 
acolhe Posto de Correios

Nacional
Queimas e Queimadas 
devem ser comunicadas

O uso do fogo encontra-se associado a várias 
práticas agrícolas e florestais, no entanto, são vários 
os casos em que estas atividades se descontrolam e 
originam grandes incêndios com graves consequên-
cias ecológicas e socioeconómicas. 

De acordo com o Decreto-Lei n. º14/2019, de 
21 de janeiro, a partir de 22 de janeiro qualquer 
queima e/ou queimada deve ser comunicada e au-
torizada antes de realizada, de modo a que possam 
ser efetuadas com um menor risco, ou seja, com 
uma menor probabilidade de originar incêndios 
rurais. Entenda-se queima como o “uso de fogo 
para eliminar sobrantes de exploração, cortados e 
amontoados” e queimada como “o uso de fogo para 
renovação de pastagens e eliminação de restolho e 
ainda para eliminar sobrantes de exploração corta-
dos, mas não amontoados”. 

Para tal, a população tem ao seu dispor diversas 
maneiras de o fazer: presencialmente junto dos servi-
ços de atendimento da Câmara Municipal de Alvaiáze-
re (CMA) e das juntas de freguesia da sua residência; 
por telefone para o número de atendimento geral da 
CMA (236 650 600) ou para a sua junta de freguesia, 
e ainda via internet, registando a sua intenção na 
aplicação “Queimas e Queimadas” (https://fogos.icnf.
pt/InfoQueimasQueimadas/), do Instituto de Conser-
vação da Natureza e das Florestas.

Em qualquer um dos casos, deverá solicitar ava-
liação e autorização da ação, realizando três passos: 
identificar a ação (se é queima ou queimada); iden-
tificar o local e a data da ação e, por fim, esperar a 
obtenção de resposta (no caso online, a mesma é 
enviada por mensagem ou e-mail). 

A não comunicação implica uma coima que vai 
dos 280 aos 10 mil euros.

Em caso de dúvida, pode ligar para a linha de 
apoio da GNR, 808 200 520.

INFORMAÇÃO
A Junta de Freguesia de Alvaiáze-

re, de acordo com o oficio recebido a 
19/02/2019 do Ministério da Agricultu-

ra, Florestas e Desenvolvimento Rural, informa que, 
com a entrada em vigor do Decreto-lei nº 14/2019 
que altera o enquadramento legal para a realização 
de queima, “fora do período crítico e quando o indi-
cie de risco de incêndio não seja muito elevado ou 
máximo é suficiente a comunicação prévia”. A Junta 
de Freguesia de Alvaiázere está a prestar esse 
serviço, sem qualquer custo para os Fregueses. 

ARLINDO CASTELÃO
Despachante Oficial SP, Unipessoal, Lda.

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

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

ANABELA
Cabeleireira

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

    3250 - 103 Alvaiázere
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A segurança deve ser uma 
garantia em todas as instituições 
e, a pensar nisso, a Escola Básica 
e Secundária Dr. Manuel Ribeiro 
Ferreira realizou, no dia 19 de 
fevereiro um exercício onde foi si-
mulada a existência de um incên-
dio dentro de uma sala de aulas. 
O objetivo foi testar o Plano de 
Emergência deste estabelecimen-
to de ensino e detetar eventuais 
condicionantes que esse plano 
poderia apresentar.

Assim, pelas 10h15, e com 
todos os alunos na sua rotina de 
aulas, foram postos a arder alguns 
papéis, dentro de um balde, numa 
sala de aula do bloco C, foi dado 
o alerta à funcionária responsável 
para ligar para os bombeiros, tocou 
a sirene de perigo e todos – alunos, 
professores e  funcionários – se-
guiram as regras definidas, diri-
gindo-se para o campo de futebol 

da escola, de modo a ficarem mais 
seguros. Os Bombeiros Voluntários 
de Alvaiázere chegaram em minu-
tos, o “suposto incêndio” foi extinto 
e dois dos alunos foram devida-
mente assistidos por “se desconfiar 
terem inalado muito fumo ou terem 
alguma queimadura”. 

Tudo não passou de um exer-
cício que se quis o mais parecido 
com a realidade possível para, no 
caso de um dia acontecer o mesmo 
ou algo semelhante, todos sabe-
rem como agir.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

Os alunos da escola Dr. Manuel 
Ribeiro Ferreira, a Universidade 
Sénior e o Grupo de Voluntariado 
Comunitário de Alvaiázere asso-
ciaram-se à comemoração do Dia 
Mundial do Cancro, que aconteceu 
no dia 4 de fevereiro. A palestra foi 
apresentada no refeitório escolar e 
foi orientada por Diana Gonçalves, 
que faz parte da Unidade de Volun-
tariado do Núcleo Regional do Cen-
tro fazendo a ligação com o Grupo 
de Voluntariado de Alvaiázere. 
Consciencializando as pessoas so-
bre os sinais de alerta a que devem 
estar atentas, pretende-se reduzir 
a incidência dos casos de cancro, 
dos quais se acredita que um terço 
poderia ser evitado. 

A campanha “Eu Sou e Eu 
Vou” é global, foi lançada no Dia 
Mundial do Cancro pela Liga Por-
tuguesa Contra o Cancro (LPCC) e 
tem como objetivo conscienciali-
zar a sociedade para a mudança 
de comportamentos, com vista a 
combater as doenças oncológicas 
em Portugal. Através de sessões 
de sensibilização na comunidade, 
escolas e unidades hospitalares; 
atividades desportivas e forte di-
vulgação digital, “Eu Sou e Eu Vou” 
explora a forma como podemos 
agir para que as atitudes de cada 
um tenham um impacto real na 
luta contra o cancro. A Liga Portu-
guesa Contra o Cancro, fundada 
em 1941, é uma das mais antigas 
instituições no espaço europeu 
na luta contra o cancro. A LPCC 
é membro da UICC desde 1983, 

colaborando ativamente no desen-
volvimento e implementação de 
políticas de saúde através de pro-
jetos nacionais e internacionais.

“Trata-se de um apelo à ação 
ao indivíduo desafiando-o a um 
compromisso pessoal. Pequenas 
ações individuais podem ter o 
poder de reduzir o impacto do 
Cancro no próprio, nos outros e 
no mundo”. Foi com este objetivo 
que os alunos da escola foram 
desafiados, um a um, a escrever 
num autocolante o que são e o 
que querem ser/fazer para ajudar 
nesta missão, colando depois o au-
tocolante num placard que ficará 
em exposição na escola.

No final da palestra, os presen-
tes tiveram direito a um pequeno 
lanche saudável, terminando este 
dia com uma caminhada de cerca 
de meia hora pelas ruas de Alvaiá-
zere, de modo a passar uma men-
sagem positiva às pessoas com 

as quais se foram cruzando, ao 
mesmo tempo que exercitavam o 
seu corpo, contribuindo para a mu-
dança de hábitos saudáveis, como 
é o caso da caminhada diária.

O Dia Mundial do Cancro foi 
instituído a 4 de fevereiro de 
2000, no âmbito do World Summit 
Against Cancer for the New Mille-
nium em Paris. Desde então, come-
mora-se anualmente, por iniciativa 
da União Internacional de Controlo 
do Cancro (UICC), a maior e mais 
antiga organização internacional 
que se dedica a combater o cancro. 
Sendo uma rede de cooperação 
internacional, a UICC é composta 
por diferentes membros e organi-
zações, tendo representatividade e 
possibilidade de contribuir em dis-
cussões e encontros ao mais alto 
nível direcionado para políticas de 
saúde na área da oncologia. 

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

educação
Dia Mundial do Cancro

Sensibilizar para prevenir: um terço 
dos cancros poderiam ser evitados

Agrupamento de Escolas
Aluna preside sessão 
distrital do Parlamento 
dos Jovens

No dia 13 de fevereiro, no âmbito do Programa 
Parlamento dos Jovens - Secundário 2019, realizou-
se em Leiria, no Instituto Português do Desporto 
e da Juventude, a reunião para eleição da Mesa da 
Sessão Distrital.

Nesta reunião foi eleita, como presidente da 
Mesa Distrital – Secundário, a aluna Beatriz Do-
mingos do 12.ºA, do Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere, e que presidirá à sessão distrital, no 
dia 12 de março.

O Programa Parlamento dos Jovens é uma ini-
ciativa institucional organizada pela Assembleia 
da República em colaboração, entre outras enti-
dades, com o Instituto Português do Desporto e 
da Juventude, e que tem por objetivo promover a 
educação para a cidadania, fomentando o interesse 
dos jovens pela participação cívica e pelo debate 
de temas de atualidade.

Escola testou Plano de Emergência

Biblioteca Escolar
Sessão de sensibilização: 
Violência no namoro

No dia 14 de fevereiro, assinalando-se o Dia 
dos Namorados, ocorreu na Biblioteca Escolar uma 
ação de sensibilização intitulada “Violência no na-
moro”. A mesma foi dinamizada pela psicóloga do 
Agrupamento, Liliana Ferreira e teve como objetivo 
alertar os jovens para situações e comportamentos 
violentos durante o namoro e como agir em face 
dos mesmos.

Durante a sessão os alunos participaram ati-
vamente, refletindo e dando a sua opinião sobre 
questões relacionadas com o namoro, atitudes 
e comportamentos, de modo a reconhecerem 
aspetos menos positivos de um relacionamento 
que podem gerar situações de violência verbal, 
psicológica, física ou sexual. 

A psicóloga escolar alertou ainda para a im-
portância de alterar comportamentos violentos e 
abusivos e promover relacionamentos saudáveis 
e felizes. 

SOCIEDADE FILARMÓNICA 
ALVAIAZERENSE DE SANTA CECÍLIA

CONVOCATÓRIA
Dr. Álvaro Clemente Pinto Simões, Presidente da Mesa 

da Assembleia Geral da Sociedade Filarmónica Alvaiaze-

rense de Santa Cecília, convoca a reunião ordinária da 

Assembleia Geral, para o dia 20 de março de 2019, 

às 18:30 horas, na sede - Rua Conselheiro Furtado dos 

Santos, nº 17 em Alvaiázere - nos termos do artº 20º dos 

estatutos, com a seguinte ordem do dia: 

Ponto um: Aprovação do relatório, balanço e contas 

do ano de 2018;

Ponto dois: Outros assuntos.

De acordo com o nº 1 do artº 19º dos estatutos, se à 

hora marcada não estiver presente o número legal de sócios 

a reunião realizar-se-á, no mesmo local, meia hora depois, 

em segunda convocatória, com qualquer número de sócios.

Alvaiázere, 20 de fevereiro de 2019

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Dr. Álvaro Clemente Pinto Simões
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Datam de 1669 as mais antigas ima-
gens dos hodiernos concelhos de Ansião 
e de Alvaiázere.

São duas aguarelas da autoria de Pier 
Maria Baldi: uma de Ansião, nesse tempo 
simples “vintena” do “termo” da cidade 
de Coimbra, quase a adquirir o estatuto 
de vila e a autonomizar-se como municí-
pio; outra da “Estalagem da Gaita”, uma 
singela “venda”, situada junto à estrada 
que, através de Chão de Maçãs, ligava 
Tomar à cidade mondeguina.

Foram realizadas aquando da passa-
gem do filho do Grão-Duque da Toscânia, 
durante uma viagem de peregrinação 
do futuro Cosme III de Médicis e do seu 
séquito a Santiago de Compostela, nos 
anos de 1668-1669, da qual dispomos de 
vários relatos escritos, designadamente 
os de Lorenzo Magalotti, Filippo Corsini, 
Giovan Battista Gornia, Jacopo Ciuti e 
Filippo Marchetti.

E a ilustrar este périplo, temos uma 
extensa coleção de mais de quatro cen-
tenas de aguarelas, em tons sépia de 
diversos matizes, da autoria do pintor 

e arquiteto Pier Maria Baldi, que viajava 
na comitiva florentina com a missão ex-
pressa de legar à posteridade a memória 
iconográfica do périplo daquele príncipe 
toscano e de perenizar a imagem dos 
mais variados lugares percorridos por 
estes distintos peregrinos, desde as 
mais ricas cidades da Europa até às mais 
humildes hospedarias ou “vendas” da 
Península Ibérica.

A estada dos viajantes italianos na 
Estalagem da Gaita, situada na Paróquia 

de Almoster, igualmente pertencente ao 
“termo” da cidade de Coimbra, ocorreu a 
21 de fevereiro de 1669. Ali pernoitaram, 
continuando a caminhada para Ansião, 
depois de nesta “venda” terem almoçado. 
Em Ansião, terra de cerca de 60 ou 70 
casas, passaram a noite de 22 de feverei-
ro, prosseguindo a viagem para Coimbra 
através de Fonte Coberta.

O itinerário escolhido pela comitiva 
florentina, menos usual entre os vários 

viajantes estrangeiros de quem possuí-
mos relatos de viagem, privou Alvaiázere 
de possuir uma vista panorâmica seis-
centista, que seria de grande relevância 
histórica para esta vila. 

Em compensação, dispomos de 
uma pitoresca representação gráfica 
de uma “venda”: uma das mais típicas 
instituições de apoio aos viandantes 
e peregrinos da Época Moderna, as 
quais, situadas fora das povoações, 
muitas vezes em locais ermos, à beira 

das estradas e dos caminhos, além de 
lhes fornecerem pousada, lhes vendiam 
bebidas e víveres.

O sítio onde se implantava aquela 
antiga “venda” é atualmente um pequeno 
lugar da freguesia de Almoster, durante 
muitos séculos chamado Gaita, cujo 
nome, para evitar problemáticas conota-
ções, desde há alguns anos se tresmudou 
para Santa Cruz. A história tem destas 
curiosidades!…

MAIS QUE MIL PALAVRAS

Hoje, percebi melhor que uma imagem 
vale mais que mil palavras. A folhear e a 
meditar o meu álbum, deparei com uma 
que roubei no facebook por me sentir 
salpicado.

Quem a deu em partilha tinha presente 
as tradições que vieram até ao último Natal 
– a festa dos presentes, tudo como dantes 
exceto em duas coisas: os presentes já não 
vão para o sapatinho e são também para 
a gente crescida que já não tem a imagi-
nação das crianças para viver o presépio.

A imagem por mim roubada religiosa-
mente, salpicou-me na sensibilidade como 
se ouvisse um grito. Como na imagem se 
pode ver e ler, um menino parecido com 
os dos bairros da lata e em ambiente de 
pobreza, aponta com o olhar o seu pedido, 
não ao pai-natal do consumismo, mas aos 
grandes senhores do mundo.

Nas sete palavras com que formulou 
o seu pedido, vejo o menino a falar, não 
só por ele, mas em nome de todos os 
meninos. Se assim pediu, foi porque já 
aprendeu que o presente está a ser pa-
drasto e com muita maldade para corrigir, 
mais ainda para as crianças. «Eu quero 
futuro»! – gritou. Inocente, ainda não 
saberá que há sinais evidentes de que vai 
continuar a haver futuros sem humanida-
de, condições de vida digna para todos 
os meninos já depois de agora. Não o sa-
bendo, todos os meninos, os dos bairros 
da lata e os outros, pedem a quem tiver 

ouvidos e coração que lhe preparemos um 
futuro digno e feliz. 

Encaixando a mensagem por também 
me dizer respeito, fiquei-me a pensar que 
este menino bem poderá ser para cada 
um dos meus netos, que o futuro feliz 
ou de sofrimento será mais para uns que 
para outros, mas sempre será o futuro por 
nós proporcionado a todos eles.

Continuando a olhar nos olhos inter-
pelantes deste menino, algo de dentro de 
mim me diz que, pedidos de crianças “são 
uma ordem”, e eu o digo a quem me ler 
e ouvir: o futuro melhor é um direito das 
crianças e, obviamente, um dever impe-
rioso para cada um de nós não deixando 
adormecidos os senhores do poder e dos 
meios necessários.

Hoje mesmo, a ler as novidades dos 
meus amigos no facebook, um deles per-
guntava: «Quo vadis, Alvaiázere?» Direi que 
a pergunta é pertinente, mas a resposta é 
bem conhecida: Alvaiázere vai para o futuro 
e, como o menino, vai pedindo futuro. Faço 
outra pergunta: Quem prepara esse futuro? 
Somos nós, mas não somos só nós!

Pelo futuro de Alvaiázere com suas sete 
colinas (Almoster, Alvaiázere, Maçãs de Ca-
minho, Maçãs de D. Maria, Pelmá, Pussos e 
Rego da Murta), ninguém poderá substituir 

ninguém, e quem se apresentou ao Povo 
para assumir a obrigação de o servir, deverá 
ir à frente para a conquista de um futuro 
mais feliz. Se o futuro próximo estiver feito 
para ser igual ao presente, mas com sonhos 
pelo meio, a mim, não me envergonhará se 
for dando sinais de esperança.

“Quo vadis, Alvaiázere?”. Para onde 
vais? Continuará a ir para as grandes cida-
des, para o estrangeiro, por esse mundo 
além, que o desejo de melhores dias é 
humano e até salutar. Mas, ainda assim, 
o nosso futuro não nos envergonhará se, 
quem tiver de partir sempre quiser voltar 
com a alma enriquecida de amor à sua 
terra. Esse amor, posto em obras, é que 
deverá honrar o futuro que o menino da 
imagem, e Alvaiázere com ele, pedem.

Dizem-me que os tempos não são para 
poesia. Mentirosos. A olhar o cartaz do 
menino da imagem, eu leio uma epopeia, 
não dos nossos maiores, mas dos nossos  
mais pequenos. Partilhando o meu senti-
mento peço licença para dizer “até à pró-
xima” com esta estância do meu poema:

“O PECADO DAS MÃOS:
(…)
Não peço perdão pelo futuro,
que, aqui, pés na terra, eu me obrigo
a ganhar o pão de quem se consome
porque não tem, mas tem fome,
mão estendida ao que é dele por direito
na esperança da partilha do meu pão.

Dando eu, me perdoará a mãe natureza
que me pede, para a grande mesa
as catorze “obras” da minha oficina,
obras da minha humanidade,
comigo a ser o “bueno tipo” de mim,
mãos obreiras aberta até ao fim. 
(…)”

(Tons de um Aparo Comprometido, P. 130)

letras

Figueiró dos Vinhos
Kelly Baron será 
Rainha do Carnaval 

Entre os dias 1 e 6 de março, Fi-
gueiró dos Vinhos irá comemorar o 
Carnaval com várias iniciativas, nomea-
damente a vinda especial da bloguer e 
modelo Kelly Baron ao Concelho.

Durante os seis dias será possível 
participar ou assistir a bailes, concur-
sos, corsos, entre outras coisas, onde 
não irá faltar boa disposição e alegria 
para todas as idades.

Os desfiles terão início logo no 
primeiro dia de festejos, com início 
previsto para as 10h30 e as ruas en-
cher-se-ão de juventude do Concelho, 
enquanto que a rainha do Carnaval, 
Kelly Baron, participará no desfile de 
domingo, dia 3, pelas 15h00. 

Santiago da Guarda
4º Passeio Rota 
da Amizade

No próximo dia 3 de março, o 
Centro de Amizade e Animação So-
cial de Santiago da Guarda, com o 
apoio e colaboração da Auto Consigo, 
convida os amantes de TT – Todo o 
Terreno a participar no 4º Passeio 
Rota da Amizade, com início previsto 
para as 08h00. 

O passeio será efetuado em per-
cursos individualizados para jipes e 
motos com um reforço, prova de pro-
dutos endógenos, sendo considerada 
de dificuldade média. 

Para mais informações e inscri-
ções contacte: 236 679 597 ou cen-
trodeamizade@gmail.com.

Ferreira do Zêzere
V Passeio de BTT

Dando continuidade à promoção 
da prática desportiva, da paisagem e 
percursos ideias para a modalidade 
de BTT, no próximo dia 17 de março, 
a UFAP (União de Freguesias de Areias 
e Pias) promove o V Passeio de BTT 
com início marcado para as 09h00 
e que terminará à hora de almoço, 
pelas 13h00.

Os habituais participantes podem 
contar com novos percursos e trilhos, 
assim como surpresas e muito boa 
disposição.

A inscrição inclui percursos cor-
retamente preparados e sinalizados; 
seguro; dorsal para a bicicleta; t-shirt 
técnica; reforços; banho quente; lava-
gem de bicicleta e almoço.

Para mais informações contacte: 
geral@ufap.pt; 924 328 854 ou 917 
813 722.

V I Z I N H O SSalpico
     Pico-Pico

Filipe Antunes Santos

Mário Rodrigues
albaiaz@sapo.pt
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No dia 26 de janeiro, a Casa do Concelho de Al-
vaiázere (CCA) deu início aos tradicionais almoços 
de freguesia. Foi a freguesia de Almoster a primeira 
a estar presente e, como de costume, foi uma casa 
cheia com cerca de 75 pessoas. Não será demais re-
ferir que estes convívios são salutares para sócios e 
amigos que, neste dia, relembram episódios desde a 
sua infância até à sua vida adulta e procuram passar 
momentos diferentes. 

Como habitualmente, a presidente da CCA, Sandra 
Nunes deu as boas vindas, agradeceu a presença de 
todos, deu a conhecer alguns eventos que a Casa do 
Concelho vai realizar nos próximos meses e desafiou 
os presentes a fazerem-se sócios desta associação. 
Enfatizou os principais objetivos que regem a atuação 
da Casa do Concelho, por um lado fomentar a confra-
ternização e convívio entre os Alvaiazerenses e por 
outro lado a representação, promoção e divulgação 
do concelho de Alvaiázere com a marca “Alvaiázere 
Capital do Chícharo”. 

Além dos eventos na sede da CCA, a salientar a 
excursão aos Passadiços do Paiva e Aveiro, em maio, 
e a viagem à Turquia em setembro, e também as 
Tasquinhas na Alameda e Benfica, em maio e junho. 

O presidente da Junta de Freguesia de Almoster, 
Paulo Reis, agradeceu aos Almosterenses pela sua 
forte participação, elogiou a direção da CCA pelo tra-
balho desenvolvido em prol do Concelho e presenteou 
a CCA com uma lembrança muito original, um postal 
de Almoster com um porta-chaves e um pin com o 
brazão da freguesia de Almoster. Houve ainda tempo 
para a intervenção dos sócios, quer para divulgar a 
1ª Gala Solidária promovida pela Missão Trevo, no 
dia 16 de fevereiro no salão paroquial de Almoster, 
quer para parabenizar a CCA e todas as outras asso-
ciações sem fins lucrativos que trabalham em prol da 

comunidade de forma voluntária com o seu trabalho 
e emprenho diário. Para terminar, o vice-presidente 
da Câmara Municipal de Alvaiázere, Agostinho Go-
mes usou da palavra, desejando à CCA as maiores 
felicidades e enalteceu  o trabalho e a dedicação das 
várias direções ao longo dos anos, prestigiando esta 
associação. 

O convívio e o almoço com uma “chícharada” foi 
do agrado geral e todos os presentes saíram muito 
satisfeitos, prometendo voltar numa próxima opor-
tunidade.

atualidade
Casa do Concelho de Alvaiázere

Almoço da Freguesia de Almoster
CASA DO CONCELHO DE ALVAIÁZERE
  Associação Regionalista
  INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

CONVOCATÓRIA
Nos termos do artigo l7º, n.º 1 e para efeito do dispos-

to no artigo l4º, alíneas a) e c) dos Estatutos da Casa do 
Concelho de Alvaiázere convoco os senhores associados 
para reunião ordinária da Assembleia Geral, a realizar no 
dia 23 (vinte e três) de março de 2019, às 11:00 horas, 
na sede da Associação, na Rua Eça de Queirós, n.º 13, R/C, 
em Lisboa, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
1. Apresentação, discussão e votação dos Rela-

tórios e Contas de Gerência da Casa do Concelho de 
Alvaiázere e do Jornal “O Alvaiazerense” referentes ao 
exercício de 2018.

2. Informações e assuntos de interesse geral da 
Casa do Concelho de Alvaiázere e do Jornal “O Alvaia-
zerense”.

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

Nos termos do artigo 17º n.º 3, alínea a) dos Esta-
tutos da Casa do Concelho de Alvaiázere, se às 11:00 
não estiverem presentes cinquenta por cento dos sócios 
com direito a voto, a Assembleia Geral funcionará com 
os sócios presentes trinta minutos após a hora marcada.

Lisboa, 23 de fevereiro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Dr. António Júlio da Graça Vaz)

ALMOÇO - CONVÍVIO
freguesIA de ALVAIÁZere

dia 23 de março 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: 236 655 509
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

FAÇA JÁ A SUA INSCRIÇÃO! SEJA SOLIDÁRIO!

Inscrições: Telfs. 213 549 637 / 213 542 256 
Telm. 936 232 795 / 938210519 / 917385537 

Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere: 236 650 510

casaconcelhoalvaiazere@gmail.com

ALMOÇO sOLIdÁrIO
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE ALVAIÁZERE na C.C.A. 

DIA 23 DE MARÇO DE 2019
 13h00 em Lisboa

O avanço da Zona Industrial de 
Troia está travado, devido a um 
parecer desfavorável, por parte 
do Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas (ICNF), 
em relação ao corte das árvores, 
sobreiros e azinheiras que são 
espécies protegidas. 

Segundo o relatório, apresenta-
do à Câmara Municipal de Alvaiáze-
re (CMA), “os impactos criados com 
o corte daquelas árvores não são 
passíveis de serem compensados”, 
mas a presidente da CMA, Célia 
Marques, garante que o Município 
já se encontra a preparar o contra-
ditório e vão solicitar nova análise, 
apresentando novos elementos, 
nomeadamente um estudo da zona 
Rede Natura do Concelho todo. 
“No nosso entendimento, a leitura 
e análise que o ICNF faz não pode 
ser válida, uma vez que estamos a 
falar de um impacto de 0.018% em 
relação à Rede Natura do Conce-
lho”, acrescentou a autarca.

Paralelamente a todo este 
processo, o Município deliberou 
uma nova mancha para zona 
industrial. A autarca esclareceu 
que devido à existência de duas 
empresas, em concreto, que têm 
candidaturas aprovadas e que 
têm prazos para iniciar a obra, foi 
necessário discutir e apresentar 
esta problemática à Comissão 
de Coordenação, “para não per-
dermos estas duas empresas 
que corriam o risco de sair do 
Concelho”. 

Assim, ficou acordado com a 
Comissão de Coordenação que 
o Município irá desenvolver uma 
nova zona industrial que não 
colida com Rede Natura 2000, 
nem com nenhum dos planos 
sectoriais de proteção - reserva 
agrícola ou ecológica. 

A nova zona industrial, que 
irá nascer no Rego da Murta, não 
estava prevista em Plano Diretor 
Municipal (PDM), pelo que no dia 

20 de fevereiro se procedeu à 
suspensão do PDM, em reunião 
de Câmara, naquela área e à de-
finição de medidas preventivas 
para se poder avançar com o 
projeto.

A presidente do Município 
rematou, dizendo que há urgên-
cia em avançar com todo este 
processo, pois “num Concelho 
como o nosso, quaisquer postos 
de trabalho têm um reflexo muito 
grande na dinâmica da terra e, 
por exemplo, uma das empresas 
prevê a criação de 40 postos de 
trabalho. Temos que criar meios 
para que as empresas fiquem em 
Alvaiázere”. 

A suspensão do PDM será 
apresentada à Assembleia Mu-
nicipal, dia 28 de fevereiro, para 
seguidamente se dar início a 
todo o processo de licenciamento 
e projetos.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

Alvaiázere

Avanço da Zona Industrial de Troia travado 
Em estudo uma alternativa

EXCURSÃO 
MARAVILHAS DA TURQUIA
01 a 08 de setembro 2019

Peça já o seu programa! Contacte-nos e saiba mais...

Inscrições até dia 08.abril.2019

Contactos: 936 232 795; 938 210 519; 917 385 537; 
casaconcelhoalvaiazere@gmail.com

1º dia: Lisboa – Pombal – Castro Daire (sexta-feira tarde). Alo-
jamento Palace Hotel Asturias ****. Excursão Tudo incluído.
2º dia: Arouca. Percurso pedestre pelos PASSADIÇOS DO 
PAIVA: eleitos como projeto turístico mais inovador da Eu-
ropa, na edição de 2016 dos World Travel Awards. Almoço 
gastronómico: posta arouquense. Visita ao centro histórico 
de Arouca e à igreja do Mosteiro de Santa Maria Arouca/
museu Arte Sacra. Jantar. Alojamento.
3º dia: Aveiro. Visita guiada à cidade, visita a Sé Catedral de 
Aveiro, a Igreja da Misericórdia. Passeio pelos Canais de 
Aveiro num barco MOLICEIRO. Almoço. 
Visita ao MUSEU DA VISTA ALEGRE e à CAPELA NOSSA SE-
NHORA DA PENHA DE FRANÇA. Saída para a COSTA NOVA, 
com as suas casas pintadas com riscas coloridas inspira-
das nas originais casas de madeira dos pescadores, cais 
de S. Roque com o farol mais alto da Península Ibérica...

Preço por pessoa: 200,00€ (Sócios) ou 210,00 (Não Sócios)
Agradecemos a inscrição até dia 15 de Março.

Peça já o seu programa! Contacte-nos e saiba mais...

Contactos: 936232795; 938210519; 917385537; 
casaconcelhoalvaiazere@gmail.com

História - Cultura - Gastronomia

10, 11 e 12 de maio 2019

EXCURSÃO PASSADIÇOS DO PAIVA E AVEIRO
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Paula Cristina Cunha, embora não tenha nascido 
em Alvaiázere, manteve uma ligação forte com esta 
terra, e não obstante a sua carreira profissional 
muito absorvente, nunca deixou  de estar nesta nos 
momentos mais marcantes e datas festivas, pelo 
seu casamento com Carlos Cunha, durante 28 anos, 
agora viúva, e consequentemente por ser nora da 
“D. Fernandinha” (Maria Fernanda de Carvalho) e 
do “Sr. Quim” (Joaquim Cerveira da Cunha), durante 
muitos anos donos da famosa “Mercearia Central 
de Alvaiázere”. Uma família muito conceituada no 
nosso meio e que infelizmente partiram todos, mais 
cedo que o normal, deixando muita saudade. Seria 
com extremo orgulho, que receberiam a notícia de 
que a sua “Paulinha”, como ternamente a tratavam, 
ganhou o prémio de mérito científico em políticas de 
desenvolvimento de recursos humanos da Universi-
dade de Lisboa/Instituto Superior de Ciências Sociais 
e Políticas na sequência de um concurso que visava 
distinguir a publicação de artigo científico em revistas 
internacionais de reconhecido mérito. O artigo com o 
título “Leaders as Organizational Authors: what kind 
of story are you writing?” (Líderes como Autores Orga-
nizacionais: que género de história está a escrever?) 
foi publicado em finais de 2018 na prestigiada revista 
científica norte-americana “Organizational Dynamics”, 
publicação que se encontra posicionada em excelente 
lugar no ranking mundial de revistas desta nature-
za. O objetivo do artigo é o de discutir o papel dos 
líderes na forma como as organizações escrevem a 
sua “história”. Usando a linguagem metafórica como 
uma ferramenta, adota a analogia entre o conceito 
de “Autor”, como considerado no domínio da ordem 
legal internacional de direito de autor, e várias teorias 
atuais em torno das questões da liderança. A pergun-
ta de partida e que serviu de orientação para o artigo 
é: como os líderes influenciam a escrita das respetivas 
histórias organizacionais? Discute-se se esse papel é 
baseado em contribuições individuais, coletivas ou 
mistas, quem desempenha o papel principal neste 
e como essa dualidade pode ter consequências para 
o futuro da organização. Com o uso da metáfora a 
autora parte do direito de autor para efetuar a ana-
logia com a autoria organizacional e apresenta um 
inovador modelo - nunca antes discutido, nem sequer 
a nível internacional - que estabelece uma relação en-
tre líderes, seguidores, estilos de liderança e géneros 
literários (ou subgéneros).

Para si este prémio, que recebeu no dia 21 de 
janeiro, de 2019 “tem um enorme significado, so-
bretudo pelo facto de ser atribuído de acordo com 
critérios objetivos e não se encontrar dependente de 
fatores subjetivos. Ter conseguido publicar numa re-
vista científica tão importante como esta, para a qual 
concorrem autores do mundo inteiro e cujos revisores 
são anónimos, já era suficientemente honroso. Agora, 
ainda por cima ganhar esta distinção, foi duplamente 
satisfatório”. 

Paula Cristina Cunha doutorou-se em Ciências So-
ciais recentemente pela mesma Universidade, depois 
de ver aprovada, por unanimidade e distinção, uma 
tese subordinada ao título “A liderança de sucesso a 
partir da metáfora da autoria organizacional”. O júri 
do doutoramento foi presidido pelo Professor Cate-
drático Doutor Heitor Romana (presidente do Conse-
lho Científico do ISCSP) e igualmente constituído pelo 
Doutor Miguel Pina e Cunha, Professor Catedrático 
da Faculdade de Economia da Universidade Nova de 
Lisboa/Nova SBE - School of Business & Economics, 
pelo Doutor Albino, Professor Catedrático Jubilado 
do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 
da Universidade de Lisboa, pela Doutora Margarida 
Mano, Professora Auxiliar da Faculdade de Economia 
da Universidade de Coimbra, ex vice-Reitora da Uni-
versidade de Coimbra, atualmente a exercer funções 
de Deputada na Assembleia da República e pelo  
Doutor Miguel Pereira Lopes, Professor Associado do 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade de Lisboa (orientador da tese).

As provas públicas de defesa da tese ocorreram 
no dia 22 de janeiro, entre as 16:00 e as 19:30, na 
Aula Magna Adriano Moreira e contaram com a assis-
tência de amigos e colegas da doutoranda que com 
ela quiseram partilhar tão importante momento da 
sua vida. No final da prova, o orientador referiu que 
“trabalhar com Paula Cunha foi muito fácil, pois ela 
não só é intelectualmente estimulante como é uma 
máquina de trabalho”.

Para esta nova Doutora “concluir este douto-
ramento, e por unanimidade e distinção, traz-me 
uma enorme alegria, das poucas que tenho tido nos 
últimos anos. Decidi fazer o doutoramento não por 
uma necessidade especial em termos de trabalho, 
mas seguindo um impulso interior que nunca me 
deixa estar quieta e me impele a tentar buscar novos 
conhecimentos. Foi, essencialmente, um desafio a 
mim própria, um forçar-me a entrar numa zona de 
desconforto pois tinha a consciência de que seria um 
esforço gigantesco atendendo à exigência da minha 
atividade profissional. Mas valeu a pena. O trabalho 
de investigação que esteve na base da tese foi en-
riquecedor, tive o privilégio de entrevistar pessoas 
extraordinárias, e toda a pesquisa que foi necessário 
realizar trouxe-me ensinamentos que, na realidade, 
também me vão ajudar em termos profissionais. Che-
go a conclusões inovadoras e, eventualmente, polémi-
cas e isso ainda tornou o processo mais interessante.” 
Conclui referindo que “concluir um doutoramento é, 
além de tudo o resto, uma prova de resistência, inte-
letual, psicológica a até física. Na fase final de redação 
da tese, que me obrigava a levantar de madrugada e 
a não ter um fim-de-semana livre durante quase um 
ano, até a alimentação tive de modificar um pouco 
de modo a ganhar energia para a tarefa”.

Após concluir o ano doutoral, obrigatório num 
doutoramento, com média de dezassete (17) valores, 

iniciou a tese com uma investigação realizada em dois 
estudos indutivos que utilizam a Grounded Theory 
como método e como técnica de analise dos dados 
e cujo objetivo residiu em compreender, recorrendo 
à metáfora dos autores criativos, como os líderes 
empresariais de sucesso percepcionam o seu papel 
enquanto autores organizacionais. A investigadora 
partiu do pressuposto de que os autores criativos que 
reconhecidamente possuem um estilo único podem 
servir metaforicamente como modelo para a leitura do 
comportamento dos líderes empresariais de sucesso. 
No primeiro estudo entrevistou artistas criativos de 
vários setores da criação, tais como a música, as artes 
visuais, a literatura e o audiovisual, como Pedro Abru-
nhosa, Júlio Pomar, Mário de Carvalho, António-Pedro 
Vasconcelos, entre outros. Atendendo aos resultados 
a que foi conduzida pelos dados, decidiu prosseguir 
com um segundo estudo. Nesse entrevistou presti-
giados líderes portugueses empresariais, analisando 
também como agiam como “autores” da história das 
empresas que eles lideravam. Foram entrevistados 
neste estudo nomes como Pedro Rebelo de Sousa, 
Fernando Ulrich, Pedro Barradas ou Francisco Pedro 
Balsemão, entre outros. 

As conclusões que a investigação sugere podem 
ser relevantes para a definição e para a aplicação de 
novos modelos educativos e formativos dos lideres, 
que assentem nas suas reais necessidades e dificulda-
des observadas através dos olhos dos protagonistas, 
assim como provavelmente poderá dar um contributo 
no processo de escolha de sucessão dos líderes de 
topo, na medida em que explicita um modelo com as 
caraterísticas requeridas para o exercício da liderança 
de sucesso.

Paula Cunha nasceu em Luanda, onde efetuou a 
instrução primária, e licenciou-se em Sociologia no 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISC-
TE) no ano de 1987, depois de ter passado pela Escola 
Secundária João de Deus, em Faro e aí completado o 
ensino secundário.

mérito

Doutora Paula Cristina Cunha, foto de Alfredo Cunha

Paula Cristina da Luz Martins da Cunha
recebeu prémio de mérito científico e

“Tem um enorme significado, sobretudo pelo facto de ser 
atribuído de acordo com critérios objetivos e não se encontrar 
dependente de fatores subjetivos. Ter conseguido publicar 
numa revista científica tão importante como esta, para a qual 
concorrem autores do mundo inteiro e cujos revisores são 
anónimos, já era suficientemente honroso. Agora, ainda por 
cima ganhar esta distinção, foi duplamente satisfatório”.
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Atualmente é membro do Conselho de Adminis-
tração da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA). A 
SPA, fundada em 1925 - criada para a gestão coletiva 
dos direitos de propriedade intelectual e para a defesa 
e promoção dos bens culturais -  representa mais de 
25.000 autores portugueses e milhões de autores 
a nível internacional através dos contratos que tem 
estabelecido com as sociedades congéneres em cer-
ca de 90 países de todos os continentes. Segundo 
afirma “trabalhar na SPA e poder, de alguma forma, 
contribuir para a defesa dos criadores, apoiando o 
presidente e a Direção, tem sido um desafio muito 
estimulante e que, apesar de extremamente exigente 
devido à complexidade que envolve a temática do 
direito de autor e ao contexto desfavorável a nível 
nacional e internacional, constitui algo que faço 
diariamente com muito gosto e elevado empenho”. 

Em simultâneo também colabora com a Orga-
nização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), 
agência das Nações Unidas com sede em Genebra, 
como especialista e consultora, ao serviço da qual 
tem exercido missões internacionais, quer como for-
madora, quer como consultora, nomeadamente em 
Marrocos, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. 

No rico e vasto percurso profissional de Paula 
Cunha encontram-se o exercício ininterrupto durante 
18 anos de funções como dirigente na Administração 
Pública (local e central). Foi vice-presidente da Comis-
são de Coordenação e Desenvolvimento Regional de 
Lisboa e Vale do Tejo, organismo onde igualmente foi 
Diretora Regional de Planeamento e Prospetiva. Ainda 
neste importante organismo da Administração Central 
foi coordenadora executiva da Estratégia Regional 
para a região de Lisboa (“Lisboa 2020”) e responsável 
pela redação do Programa Operacional da Região de 
Lisboa, no âmbito do QREN. 

Anteriormente tinha sido Diretora de Planeamento 
Estratégico na Câmara Municipal de Odivelas e na 
Câmara Municipal de Cascais foi Diretora de Gestão 
Financeira, de Recursos Humanos e Modernização 
Administrativa e Chefe de Divisão de Turismo e Ati-
vidades Económicas.

Em termos académicos, é investigadora colabora-
dora do Centro de Administração e Políticas Públicas 
(CAPP) do ISCSP (Universidade de Lisboa). De acordo 
com informação oficial deste Centro de Estudos 
criado em 2001, este tem como objetivo “promover 
o conhecimento e apoiar a tomada de decisão no 
que se refere ao desenho, implementação, análise e 
avaliação de políticas públicas. A sua investigação 
aplicada tem como foco a melhoria da qualidade 
da governança, o que, por sua vez, também trará 
resultados à qualidade de vida das pessoas. Or-
ganiza-se em três grupos de investigação: Poder, 
Administração e Políticas Públicas; Recursos Huma-
nos e Comportamento Organizacional; Sociedade, 
Comunicação e Cultura. A pesquisa aplicada do CAPP 
baseia-se numa abordagem multidisciplinar decor-
rente de estudos de área, relações internacionais, 
ciência política, administração pública, economia, 
sociologia, antropologia, estudos dos media, psico-
logia e gestão”. 

Foi docente em Mestrados e pós-graduações e for-
madora, em Portugal e no estrangeiro e, ao longo de 
20 anos, efetuou centenas de apresentações públicas 
nacionais e internacionais e participou em dezenas 
de missões no estrangeiro e é autora de diversas 
publicações.

Para além da ligação familiar com Alvaiázere, a 
nova Doutora, honra-nos por ser membro do Conselho 
Consultivo do projeto Alvaiázere +.

Depois de abordarmos o trajeto profissional, acadé-
mico, cultural, social e humanitário, da homenageada, 
passamos a focar, em largas pinceladas, a componente 
de algumas das suas características pessoais que pas-
sam pela dedicação inexcedível, competência, espírito 
de colaboração e honestidade com que exerce todas 
as funções que lhe são atribuídas. E a amizade sincera 
e leal que partilha com os seus amigos.

Além de uma vida exemplar como Cidadã, é uma 
Mulher humanitária e altruísta. Atestam-no os diver-
sos louvores públicos, pela sua atuação em represen-
tação de diversos organismos, tais como, a Sociedade 
Portuguesa de Autores e a ONU…

Outra faceta, a salientar, é a sua forma de agir, 
discreta, por vezes refugiando-se no anonimato, em 
contraste com o total cumprimento das obrigações, 
com proficiência e responsabilidades assumidas.

“O Alvaiazerense” apresenta à Doutora, Paula 
Cristina Cunha, sinceros parabéns e agradece-lhe a 
sua disponibilidade, com a humildade que também 
a carateriza, de aceder ao nosso pedido. 

Com amizade, votos de continuação dos maiores 
sucessos profissionais, académicos e pessoais. 

_________________________
Maria Teodora Cardo

mérito

Com o júri do doutoramento após a defesa da tese. Da esquerda para a direita: Doutores, Miguel Pina e Cunha, 
Margarida Mano, Heitor Romana, Paula Cristina Cunha, Albino Lopes, Miguel Pereira Lopes.

no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa
concluiu doutoramento em Ciências Sociais

“Concluir este doutoramento, e por unanimidade e distinção, traz-me uma enorme 
alegria, das poucas que tenho tido nos últimos anos. Decidi fazer o doutoramento não 
por uma necessidade especial em termos de trabalho, mas seguindo um impulso interior 
que nunca me deixa estar quieta e me impele a tentar buscar novos conhecimentos”.

Com a Comissária Europeia de Desenvolvimento Regional, 
Danuta Hubner, na Semana Europeia de Desenvolvimento 
Regional, em Bruxelas (Bélgica), em representação da 

CCDRLVT (2008). Foto do Comité das Regioes/DG Regio

Com o Diretor-geral da Organização Mundial da Pro-
priedade Intelectual (OMPI), agência das Nações Unidas, 
Francis Gurry, em Genebra (Suíça), em representação da 

Sociedade Portuguesa de Autores (2018)
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No dia 8 de fevereiro realizou-
se na Casa Municipal da Cultura 
de Alvaiázere o workshop “O 
Desassossego das Tecnologias... 
a adição”. 

Com um painel constituído por 
representantes da direção do Agru-
pamento de Escolas de Alvaiázere 
e da Escola Tecnológica e Profis-
sional de Sicó - polo de Alvaiázere, 
por representantes das duas asso-
ciações de pais e de estudantes, 
esta iniciativa foi organizada pela 
secção de Prevenção Criminal e 
Policiamento Criminal, programa 
Escola Segura (Destacamento da 
GNR de Pombal), em parceria com 
o Município de Alvaiázere, com 
vista a debater a temática das no-
vas tecnologias, as suas vantagens 
e desvantagens e, em particular, 
o problema da adição, que pode 
estar associada ao consumo ex-
cessivo de tecnologia.

A conversa foi guiada pelo cabo 
Nelson Silva, pela guarda principal 
Sandra Grilo e pela vereadora da 
Câmara Municipal, Sílvia Lopes. 

Ao longo da exposição de uma 
temática tão importante nos dias 
que correm, estes elementos e o 
público (constituído maioritaria-
mente por alunos, pais, encarre-
gados de educação, professores e 
outros agentes de ação educativa) 
refletiram sobre o tema, que está 
no centro das preocupações de 
todos os educadores.

A iniciativa constituiu um 
momento de partilha e reflexão, 
do qual todos os participantes 

saíram enriquecidos. Numa nota 
de imprensa, disponibilizada pelo 
Município, a autarquia referiu que 
“mais importante do que encontrar 
respostas (que nunca são únicas 
e absolutas) é a oportunidade de, 
em comunidade, construir conhe-
cimento e perceber o apoio que 
as entidades podem conceder no 
árduo trabalho de educar e, con-
sequentemente, no processo de 
construção da identidade de cada 
criança e jovem”.

Na Casa Municipal da Cultura

Alvaiázere refletiu sobre as vantagens 
e desvantagens das tecnologias

atualidade
JSD Alvaiázere

Rodrigo Joaquim 
tomou posse como 
novo presidente

No dia 2 de feve-
reiro tomaram pos-
se os novos órgãos 
da Juventude Social-
Democrata (JSD) de 
Alvaiázere. 

Durante um jan-
tar que contou com 
a presença de cerca 
de centena e meia 
de pessoas, militan-
tes e simpatizantes, 
estiveram presentes 
o vice-presidente da 
Comissão Política Nacional da JSD, Diogo Cúmano, e 
o coordenador dos Jovens Autarcas da JSD Distrital 
de Leiria, Luís Correia. Estiveram ainda presentes 
o presidente distrital do PSD, Rui Rocha, e José 
Guerreiro, que representou a estrutura concelhia 
do partido.

Rodrigo Joaquim, novo presidente da Comissão 
Política da JSD de Alvaiázere, usou da palavra, fa-
zendo uma análise da atualidade política nacional 
e local e apresentou as suas ideias chave para 
os dois próximos anos, tempo que durará o seu 
mandato. “Estamos conscientes das dificuldades 
que vamos enfrentar, no entanto contando com o 
vosso apoio será mais fácil o caminho a percorrer 
de forma a alcançar os nossos objetivos”, realçou 
o novo presidente, respondendo com palavras de 
reconhecimento e gratidão, união e otimismo. 

A equipa que irá acompanhar Rodrigo Joaquim é 
composta por mais de 25 jovens alvaiazerenses, re-
sidentes um pouco por todo o Concelho. “A equipa 
que hoje toma posse é credível, composta por pes-
soas empenhadas, motivadas e dedicadas, capazes 
de responder às exigências dos desafios que a JSD 
de Alvaiázere e a social-democracia enfrentarão no 
próximo biénio”, garantiu o jovem alvaiazerense. 

Rodrigo Joaquim afirmou ainda que a JSD de 
Alvaiázere é “há vários anos o bastião de representa-
ção dos jovens em Alvaiázere e, por isso, continuará 
a ter um papel fundamental na nossa sociedade no 
que diz respeito à mobilização de todos no futuro 
do nosso Concelho, trabalhando em prol dos jovens 
alvaiazerenses”.

Também durante este jantar, Ricardo Rosa to-
mou posse como presidente da mesa do plenário 
da JSD de Alvaiázere para os próximos dois anos.

Festival Literário Internacional do Interior

Prémio Literário Palavras de Fogo 2019 
pretende revelar novos talentos

Realizou-se no ano passado, 
pela primeira vez, o Festival Literá-
rio Internacional do Interior (FLII), 
em dez municípios do centro do 
país. Este ano, o Festival Literário 
Internacional do Interior - FLII: 
Palavras de Fogo e a ARTE-VIA, 
Cooperativa Artística e Editorial, 
lançaram o Prémio Literário 
Palavras de Fogo 2019.

Tal como o FLII, o prémio ins-
titui-se como uma homenagem às 
vítimas dos incêndios florestais 

de 2017, tendo como objetivo 
principal revelar novos talentos da 
literatura em língua portuguesa. 

As obras a concurso deverão 
ser originais, escritas em língua 
portuguesa, no domínio da ficção, 
romance ou novela. Os candidatos 
devem ter nacionalidade portu-
guesa e idade não superior a 35 
anos. O prémio é monetário, no 
valor de 7.500€ e inclui a edição 
da obra. 

Quem pretender concorrer 

pode fazê-lo enviando o texto até 
dia 15 de março, para o endereço: 
Arte - Via Cooperativa - Meiral - 
Casa Amarela - 3200-095 Lousã. 
Os originais devem ter pelo menos 
150.000 caracteres com espaços, 
ser apresentados em formato A4, 
em letra que permita fácil leitura e 
devem ser acompanhados de uma 
gravação em suporte digital. 

O prémio será atribuído duran-
te o festival literário que acontece-
rá de 14 a 17 de junho de 2019.

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)

Rua Conselheiro Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

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

ÓPTICA CÂNDIDO
RELOJOARIA - OURIVESARIA

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

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

Filial: Caxarias - Ourém                                                                          Tel. 249 574 601
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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.

Nascimento
Nasceu no dia 19 de fevereiro, às 

13h26m, com 3,495kg e 47cm, na ma-
ternidade Bissaya Barreto, em Coimbra 
o menino Leonardo Laureano Carva-
lho, filho de Marília Henriques Laureano 
Carvalho e de Gonçalo Dias Carvalho, 
residentes em Alvaiázere. 

Pais, avós, familiares e amigos de-
sejam-lhe as maiores felicidades pela 
vida fora.7

atualidade

Aniversários

Cantaram-se os parabéns à utente do Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de 
Dia da ASCRA: Rosalina Marques Simões que completou no dia 22 de fevereiro, 
82 primaveras. Para ela, muitos parabéns e muitas felicidades.7

Quem possua terrenos localizados 
em espaços rurais têm até 15 de março 
para limpar o mato e podar árvores jun-
to a casas isoladas, aldeias e estradas, 
evitando coimas por incumprimento, 
que variam entre 280 e 120.000 euros.

Os prazos e o valor das coimas 
são os mesmos aplicados em 2018, a 
novidade este ano é que as operações 
de limpeza das florestas, assim como 
ações de reflorestação e de adaptação 
florestal às alterações climáticas, vão 
ter benefícios fiscais em sede de IRC 
(Imposto sobre o Rendimento das Pes-
soas Coletivas) e de IRS (Imposto sobre 
os Rendimentos de Pessoas Singulares), 
com uma majoração em 40% dos encar-
gos. De acordo com uma portaria do 
Governo, que se encontra em vigor des-
de 15 de fevereiro e que produz efeitos 
desde o início deste ano, a majoração 
abrange os encargos com as operações 
de defesa da floresta contra incêndios, 
a elaboração de planos de gestão 
florestal, as despesas de certificação 
florestal e de mitigação ou adaptação 
florestal às alterações climáticas para 
quem exerça atividade económica de 
natureza silvícola ou florestal e tenha 
contabilidade organizada.

Em relação aos prazos para lim-
peza de terrenos, “os proprietários, 
arrendatários, usufrutuários ou en-
tidades que, a qualquer título, dete-
nham terrenos confinantes a edifícios 
inseridos em espaços rurais, são obri-
gados a proceder à gestão de com-
bustível” até 15 de março, de acordo 
com o Regime Excecional das Redes 
de Faixas de Gestão de Combustível, 
inserido no Orçamento do Estado 
para 2019. Assim, os proprietários 
(públicos e privados) são obrigados 
a proceder à limpeza do mato numa 
“largura não inferior a 50 metros” à 

volta de habitações ou outros edifícios 
e numa “largura mínima não inferior 
a 100 metros” nos terrenos à volta 
das aldeias, parques de campismo, 
parques industriais, plataformas de 
logística e aterros sanitários.

Nos terrenos à volta das aldeias, 
os proprietários têm ainda de limpar 
as copas das árvores quatro metros 
acima do solo e mantê-las afastadas 
pelo menos quatro metros umas das 
outras, bem como cortar todas as 
árvores e arbustos a menos de cinco 
metros das casas e impedir que os 
ramos cresçam sobre o telhado.

Para as entidades responsáveis 
pela rede viária, rede ferroviária, li-
nhas de transporte e distribuição de 
energia elétrica e rede de transporte 
de gás natural, os trabalhos de gestão 
de combustível “devem decorrer até 
31 de maio”.

“Até 31 de maio de 2019, as 
câmaras municipais garantem a 
realização de todos os trabalhos 
de gestão de combustível, devendo 
substituir-se aos proprietários e ou-
tros produtores florestais em incum-
primento, procedendo à gestão de 
combustível prevista na lei, mediante 
comunicação e, na falta de resposta 
em cinco dias, por aviso a afixar no 
local dos trabalhos”, lê-se no diploma 
do Orçamento do Estado. Neste âm-
bito, os proprietários são obrigados 
a permitir o acesso aos seus terrenos 
e a ressarcir a Câmara Municipal do 
valor gasto na limpeza.

Tal como em 2018, o Governo vai 
criar uma linha de crédito, no montan-
te total de 50 milhões de euros, “para 
exclusiva aplicação em subvenções 
reembolsáveis aos municípios para 
despesa com as redes secundárias 
de faixas de gestão de combustível”.

Nacional
Prazo para limpeza de terrenos em 
espaços rurais termina em março

Os terrenos confinantes com as 
estradas de terra batida, que rasgam 
a serra a norte da freguesia de Maçãs 
de D. Maria, têm servido ao longo dos 
últimos tempos, para alguns cidadãos 
despejarem abusivamente o mais va-
riado tipo de resíduos. Abundam os 
resíduos de construção e demolição 
(RCD), que ao abrigo do artigo 8º do 
Decreto-Lei 46/2008 de 17 de março, 
não sendo reutilizáveis na obra de que 
são originários, são obrigatoriamente 
objeto de triagem em obra com vista 
ao seu encaminhamento, por fluxos e 
fileiras de materiais, para reciclagem 
ou outra forma de valorização. Nos 
casos em que não possa ser efetuada 
a triagem dos RCD na obra ou em local 
afeta a mesma, o respetivo produtor é 
responsável pelo seu encaminhamento 
para operador de gestão licenciado 
para esse efeito.

Também são comuns as descargas 
de recheios das habitações nomeada-

mente vestuário, eletrodomésticos, 
móveis e outras utilidades domésticas.

Face a esta realidade, a sensibiliza-
ção ambiental é essencial para se atin-
gir uma mudança de atitude em relação 
a esta situação em particular e de uma 
forma geral em relação à proteção do 
meio ambiente, evitando a sua degrada-
ção. As entidades que ao nível munici-
pal realizam a gestão dos resíduos para 
lá das ações de sensibilização devem 
apresentar os meios de mudança que 
levem a boas práticas. Mas, para mudar 
comportamentos é necessário existirem 
soluções fáceis, nomeadamente para 
os resíduos de grandes dimensões e 
estas serem do conhecimento da po-
pulação, porque desta forma, cidadãos 
responsáveis realizarão certamente o 
encaminhamento correto dos resíduos. 
Mas acima de tudo importa reduzir, 
reciclar e reutilizar.

Carlos Lopes 
(Maçãs de D. Maria)

fórum ...um espaço aberto 
à participação dos leitores

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

Sensibilização Ambiental

No dia 10 de fevereiro Maria Nunes 
da Silva, residente em Vale da Couda, 
freguesia de almoster, comemorou a 
bonita idade de 94 anos de vida. 

Para festejar este dia especial seus 
filhos, netos, bisnetos e restante família 
juntaram-se num almoço convívio no 
restaurante “Palmeiras”.

Seus familiares desejam-lhe muitos 
parabéns e as maiores felicidades.7

JUSTO INJUSTIÇADO

O meu amigo está preso
Senhor mandai-o soltar
Porque ele solto ganhava
E preso não pode ganhar
Ele preso não trabalha
E solto pode trabalhar
Contribuir para mais-valia
Do Estado Social
E também para melhoria
Da comunidade em geral
Dizem que foi levado
Porque malhava nas canelas
Sabe Deus quem mais malhava
Se elas nele ou ele nelas
Violência não se resolve
Com violência maior
Entra-se num ciclo vicioso
E vai de mal a pior

Ódio, rancor e maus tratos
Negligência e desdém
Negação de direitos básicos
São violência também
Diz-se: “beber para esquecer”
É afirmação sem jeito
A bebida traz à mente
As mágoas que esconde o peito
Quem entra num círculo tal
Carece de amor e carinho
E acompanhamento psicológico
Não pode resolver sozinho
Quem estiver livre de culpa
Atire a pedra; se não
Faça exame de consciência
E uma sincera confissão
E só depois do reparar o erro
Receba absolvição.

Victor Manuel Antunes Marques

O canto dos poetas.......................
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Apontamentos
José Baptista 

Em pleno século XXI, continuamos 
a assistir a situações, no mínimo, es-
tranhas.

Já todos ouvimos falar que, na 
Índia, as vacas são sagradas para os 
seguidores do hinduísmo, pois elas 
simbolizam todas as demais criaturas.

À luz da cultura ocidental pode-se 
achar um pouco bizarro mas, na minha 
opinião, adorar qualquer coisa ou mes-
mo nada, é uma questão de liberdade 
individual que não pode nem deve ser 
subtraída. Cada um que se “amanhe” 
como e com quem quiser.

A grande questão que se coloca 
é que, em nome da proteção/culto 
das vacas, são linchadas, anualmen-
te, dezenas de pessoas, conforme é 
relatado por diversos meios de co-
municação.

A violência, nas suas diversas ver-
tentes, raramente é desculpável mas 
nunca será aceitável matar em nome 
de um culto/religião, ideologia, sexo 
ou orientação sexual, raça, etc.

Igualmente, na Índia, é apresenta-

da, a cada 15 minutos, uma queixa de 
violação e é perturbador que a justiça 
atue mais rapidamente no caso da 
morte de uma vaca do que num caso 
de violação ou agressão a uma mulher. 
Serão as vacas mais importantes que 
as mulheres? Dá que pensar.

Em Portugal, temos assistido a um 
crescendo de femicídios, a maioria em 
contexto familiar. Qual será a razão? 
Advirá do facto de que, segundo um 
estudo do European Consumer Pay-
ment Report 2018, da Intrum, para 
42% dos europeus a situação financeira 
é um fator decisivo para não terminar 
um relacionamento e, consequen-
temente, ficar preso a uma relação 
indesejada? Ou será, por outro lado, e 
segundo o mesmo estudo, a situação 
financeira familiar responsável pelo 
fracasso de um relacionamento?

Possivelmente, os fatores entre-
cruzam-se e acumulam-se, mas nada 
justifica a violência.

Resumindo: O mundo está a ficar 
cada vez mais complicado!

Exposição

Alvaiázere e a Grande Guerra
Comemora-se em 2019 o centenário da Conferência da Paz e do Tratado 

de Versalhes, que se sucederam ao final da Grande Guerra.
 A associação Al-Baiäz, em colaboração com o Museu Municipal de Alvaiá-

zere, irá organizar uma exposição alusiva a este acontecimento histórico, com 
espólio da 1.ª Guerra Mundial e documentos da região, do princípio do século 
XX. A exposição será inaugurada em junho, dando continuidade ao plano de 
atividades de evocação do centenário deste conflito, no qual se integrou a 
publicação do livro “Combatentes de Alvaiázere na Grande Guerra”.

É neste sentido que se apela a quem possua fotografias, cadernetas mili-
tares, condecorações ou outros documentos de antigos combatentes que os 
empreste, ou cópias, à Al-Baiäz e ao Museu Municipal, com o objetivo de estes 
materiais serem expostos nesse futuro evento.

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.

O sucesso da Escola de Futebol 
do Benfica/GDA em Alvaiázere

Mário Bruno Gomes

Pode parecer estranho eu estar 
aqui a falar do Benfica devido ao 
meu “doentio” Sportinguismo, mas a 
bem da verdade é justo que se faça 
um elogio ao trabalho que tem vindo 
a ser desenvolvido pelo Ricardo Fer-
nandes (Mobarq) e por todos os trei-
nadores, em comunhão com toda a 
direção e estrutura do futebol juvenil 
do GDA e a Câmara Municipal.

Sempre concordei com esta op-
ção. Alvaiázere, infelizmente, não 
possui jovens suficientes para com-
petir de igual para igual com outros 
concelhos, dada a fraca população 
que compõe esta faixa etária no 
Concelho. E desculpem que vos diga: 
aquela máxima do que importa é 
competir para mim não faz sentido. 
Importa sim, formar jovens para o 
futuro mas se for a ganhar ainda 
melhor. Ganhar é bem melhor que 
perder e fomentar a ambição e o es-
pírito de vitória é também importante 
para os mais jovens.

Ter uma ou duas equipas por es-
calão é algo impensável há tempos 
atrás. Hoje muitos jovens de Alvaiá-
zere e de concelhos vizinhos (o que 
importa salientar), motivados pela 
boa organização e condições que 
dispõem, fazem parte de um projeto 

que já começa a dar os seus frutos 
pois pelo menos duas equipas de 
escalões diferentes, estão a disputar 
a fase final para a subida de divisão.

Poder-se-á dizer que o investimen-
to por parte do Município foi elevado 
e que está a beneficiar uma institui-
ção que não tem sede no Concelho. 
E parte é verdade, pois a parceria 
engloba o Benfica. Mas neste caso 
específico o trabalho desenvolvido só 
trouxe vantagens e benefícios para 
Alvaiázere e acima de tudo para os 
jovens Alvaiazerenses.

Tomara eu ter tido este apoio 
quando fui presidente do GDA e apre-
sentei um projeto idêntico, mas com 
a melhor escola de futebol do Mun-
do… a do Sporting, pois claro! Não 
tive a mesma sorte e visão de hoje.

Agora é tempo de lançar desafios 
idênticos a outras associações, inde-
pendentemente da área de atuação, 
quer seja cultural, recreativa ou até 
social.

Alvaiázere só tem a beneficiar 
se tiver uma forte e empreende-
dora rede associativa, que colmate 
as lacunas nestas áreas existentes 
que o Estado, o Município e as Jun-
tas de Freguesia não conseguem 
preencher.

DESASSOSSEGO
“SALPICO”

Não é “Saltilho”… Mas é algo parecido, mais suave, e o que se exige para 
esta terra.

Caro Doutor,
Bem percebi do seu último “Salpico” que me entendeu!...
Bem sei, como sabe entender e perceber esta Alvaiázere, por si, por nós 

“Bem querida”!...
Pois, o problema não é a “Economia Social”, pois esta, nesta terra que nos 

recebeu, mostra-se atualmente bem estruturada...
O problema é a inexistência da economia de base, que a sustenta, e que se 

reclama, como forma de sustentabilidade do futuro Alvaiazerense…
Neste renovar do movimento a que chamo “ALVAREVITALIZAR” coloco-o  no 

topo da pirâmide, para mim, por ser aquele que representa o início de uma 
verdadeira renovação e restauração de uma nova Alvaiázere, e do seu concelho  
infraestruturado…

Convido-o a presidir à comissão de honra deste movimento que quero de-
sencadear - pois sei que o merece -, e, que, bem pode organizar aquilo a que 
no seu “salpico”chamou de “Encontro de Alvaiazerenses”, “Alvaiázere e o Futu-
ro”, “Forum” onde todos os viventes, os ausentes, podemos vir a ter a devida 
intervenção, dando um pouco de nós para que o “Futuro” possa ser diferente, 
e também possa existir, para os vindouros e novos Alvaiazerenses.

Renovo aqui o convite que para tal, fiz, aos meus ex-alunos, pessoas que 
hoje, vivem fora de Alvaiázere - muitos ou quase todos - para que apareçam, 
e façam a devida intervenção para que a sua “ALVAIÁZERE” continue a ser uma 
realidade ativa.

Vamos todos organizar o “Fórum” “Alvaiázere e o Futuro”, enquanto é tempo, 
e sermos nós a construir o verdadeiro plano estratégico para o desenvolvimento 
económico do concelho de Alvaiázere.  

      Tenho dito.
       J.S.

Carlos & Célia
Caixilharia de Alumínio, Lda.

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

CARVALHAL DE PUSSOS  -  3250-368 Pussos  -  Alvaiázere

C
C &

Construção de Imóveis
De: Alcides Santos Silva

Tel. 236 655 428   -   Tlm. 914 507 071
Rua das Ribeiras, 57 - Barqueiro -  3250-252 Maçãs de D. Maria
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LEIA, ASSINE 

E DIVULGUE

O JORNAL

ALVAIAZERENSE

CARTÓRIO NOTARIAL A CARGO DA NOTÁRIA 
PAULA CRISTINA ROCHA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SOBREIROS

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

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

ANÚNCIO
Processo: 26/19.0T8FVN          Interdição/Inabilitação          Referência: 90188197

Data: 30-01-2019

Requerente: Ministério Público - Figueiró dos Vinhos

Requerido: Maria Susana Fernandes Onofre

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

Inabilitação em que é requerida Maria Susana Fernandes Onofre, 

nascida em 13-09-1958, natural de: Pedrógão Grande [Pedrógão 

Grande], BI - 9087028, com domicílio: Rua 4 de Abril, Nº 68, Pesos 

Fundeiros, 3270-142 Pedrógão Grande, para efeito de ser decretada 

a sua interdição por anomalia psíquica.

O Juiz de Direito,

Dr. João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Maria Manuela I. S. T. Pereira

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 440 de 28/02/2019

institucional

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

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

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

ANÚNCIO
Processo: 25/19.2T8FVN          Interdição/Inabilitação          Referência: 90200933

Data: 31-01-2019

Requerente: Ministério Público - Figueiró dos Vinhos

Requerido: Maria Amélia Dias dos Santos Alves

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

Inabilitação em que é requerido Maria Amélia Dias dos Santos 

Alves, filha de José Francisco dos Santos e de Maria Pires Dias dos 

Santos, natural de Campelo, Figueiró dos Vinhos, com residência 

na Rua Major Neutel de Abreu, Nº 11, Figueiró dos Vinhos, 

3260-427 Figueiró dos Vinhos, para efeito de ser decretada a sua 

interdição por Anomalia Psíquica.

O Juiz de Direito,

Dr(a). João Ladeiro

(com assinatura digital)

O Oficial de Justiça,

Alexandre Fernandes

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 440 de 28/02/2019

               Convocatória
               Assembleia Geral Ordinária 

              22 de Março de 2019

Dando cumprimento ao artigo 16º, ponto 1 dos 
Estatutos da Associação de Produtores Florestais do 
Concelho de Alvaiázere, convoco os associados desta 
Associação para uma reunião de Assembleia Geral Or-
dinária, a realizar no dia 22 de Março de 2019, pelas 
18:00 horas na Sala de Reuniões do Museu Municipal 
de Alvaiázere, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apresentação e votação da conta de gerência 
relativa ao ano de 2018, bem como apreciação do 
Parecer do Conselho Fiscal;

2. Outros assuntos.
Se à hora marcada não estiverem presentes a maio-

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

Alvaiázere, 31 de Janeiro de 2019
O Presidente de Mesa da Assembleia Geral,

António José da Silva Lourenço

Associação de Produtores Florestais
do Concelho de Alvaiázere

Eu, Maria Clara dos Santos Silveira, 
venho por este meio informar que 

não me responsabilizo por qualquer 
possível acto ou dívida, praticado             

ou a praticar, pelos senhores 
José Silveira dos Santos e Jorsina 

Maria dos Santos.

DECLARAÇÃO

Nos termos do artigo 9.º Cap. III, alínea 1, e para efei-
tos do disposto, convoco os sócios maiores de 18 anos, 
conforme artigo 5.º, alínea 2 dos Estatutos da Casa do 
Benfica do Concelho de Alvaiázere, para a Assembleia 
Geral de Sócios a realizar no dia 18 de Março de 2019, 
pelas 20h30, na sede da Casa do Benfica do Concelho de 
Alvaiázere, na Rua Conselheiro Furtado dos Santos, em 
Alvaiázere. 

Ordem de Trabalhos:
1. Apreciação e votação do Relatório de Atividades e 

Contas de Gerência relativas ao exercício de 2018 
2. Outros assuntos
Se à hora da convocatória não estiverem representados 

metade dos associados efectivos, a Assembleia iniciar-se-á 
meia hora mais tarde (21horas) com os associados presen-
tes e com a mesma ordem de trabalhos.

Alvaiázere, 18 de Fevereiro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Rui Manuel Esteves de Oliveira)

CONVOCAtóRIA

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

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

ANÚNCIO
Processo: 51/19.1T8FVN          Interdição/Inabilitação          Referência: 90321335

Data: 13-02-2019

Requerente: Ministério Público - Figueiró dos Vinhos

Requerido: Maria do Céu Mendes Pereira

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

Inabilitação em que é requerido Maria do Céu Mendes Pereira, 

Solteira, filha de Carlos de Carvalho Pereira e de Alzira Borges 

Mendes, nascida em 23-08-1972, natural de Arega, Figueiró dos 

Vinhos, portadora do BI nº 10684828, com residência em Venda do 

Henrique, Nº 125, 3260-070 Arega, para efeito de ser decretada 

a sua interdição por anomalia psíquica.

O Juiz de Direito,

Dr(a). João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Alexandre Fernandes

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 440 de 28/02/2019

Certifico que por escritura de vinte e dois de fevereiro de dois mil e 

dezanove, no Cartório Notarial de Pombal, sito na Rua Prof. Carlos Alberto 

Mota Pinto, número trinta e sete, a cargo da notária Paula Cristina Rocha 

Teixeira de Oliveira Sobreiros, iniciada a folhas setenta e sete do livro 

de notas Duzentos e Vinte e seis – G, Maria Fernandes Castelão, NIF 

185 920 837, divorciada, natural da freguesia de Almoster, concelho de 

Alvaiázere, residente na Praceta José Gregório de Almeida, n.º 1, rés do 

chão D, Massamá, na freguesia de Massamá e Monte Abraão, concelho de 

Sintra; e Abel Nunes Castelão, NIF 171 722 949, divorciado, natural da 

dita freguesia de Almoster, residente na referida Praceta José Gregório de 

Almeida, n.º 1, rés do chão D, declararam que com exclusão de outrem, 

são donos e legítimos possuidores do prédio rústico, sito no lugar de 

Vinhas, na dita freguesia de Almoster, composto de terreno de pastagem 

com oliveiras, com a área de quatrocentos e cinquenta metros quadrados, 

a confrontar do norte e nascente com Maria Elisa da Conceição, sul com 

caminho público ou lagoa e de poente com caminho público, inscrito 

na matriz sob o artigo 4.340, com o valor patrimonial para efeitos de 

Imposto Municipal de Transmissões de €100,57, que também lhe atri-

buem, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

Que o prédio veio à sua posse, ainda no estado de casados entre 

si, atualmente um do outro divorciados, por compra meramente verbal 

que dele ajustaram fazer aos antepossuidores, Sebastião Almeida Albu-

querque e mulher Maria Marques Simões, residentes, ele que foi e ela 

que é na Rua Capitão Mor Lopes Sequeira, lote B, primeiro andar, Bairro 

das Amendoeiras, Lisboa, a vinte e oito de agosto de mil novecentos 

e noventa e oito, compra essa de que não ficaram a dispor de título 

formal, após o que, de facto, passaram a possuir o aludido prédio em 

nome próprio, há mais de vinte anos, como seus exclusivos proprie-

tários, recolhendo as suas utilidades, sem violência, à vista e com o 

conhecimento de todos da região, sem contestação e sem interrupção, 

sendo por isso uma posse pacífica, contínua, pública e de boa-fé, que 

conduz à aquisição por USUCAPIÃO, não lhes sendo possível provar o 

seu direito de propriedade pelos meios extrajudiciais normais.

Conferido. Está conforme.  

A Colaboradora da Notária: Colete Maria Monteiro Ferreira, ins-

crita na Ordem dos Notários com o nº 142/6 e com autorização de 

26.02.2013 publicada em www.notarios.pt 

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 440 de 28/02/2019

ASSEMBLEIA DE ALVAIÁZERE
(Vulgo Clube)

CONVOCAtóRIA
Nos termos da alínea a) do artigo 15º do Regula-

mento Interno da Assembleia de Alvaiázere, convoco 
os sócios para a Assembleia Geral Ordinária a realizar 
no dia 16 de Março de 2019, pelas 15 horas, na sede, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1 – Apresentação, Discussão e Aprovação de 
Contas referentes ao Exercício de 2018

2 - Outros assuntos 
Se à hora da convocatória não estiverem represen-

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

Alvaiázere, 20 de Fevereiro 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
(Dr. António Joaquim Henriques Ferreira)
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UM ANO DE SAUDADE

Sua esposa, filho, nora, netas e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.                              

AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
JOSÉ CIRILO BRAZ

(81 anos)
N. 30/05/1937
F. 20/02/2019

GAMANHOS
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.

ANTóNIO JOSÉ pIRES
(70 anos)

N. 01/01/1949 - F. 05/02/2019
NATURAL: ALVALADE DO SADO - SANTIAGO DO CACÉM

RESIDENTE: GRANJA - PUSSOS S. PEDRO Sua filha, genro, netas, 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
EMÍLIA DA CONCEIÇÃO REIS 

(90 anos)
N. 05/05/1928
F. 02/02/2019

VENDAS DE MARIA
MAÇÃS DE D. MARIA

necrologia

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.

ROSA GOMES SIMÕES
(89 anos)

N. 17/09/1929 - F. 07/02/2019
NATURAL: CASAL DA FONTE - PUSSOS S. PEDRO
RESIDENTE: JORDÕES - PUSSOS S. PEDRO

Sua esposa, filho, nora e netas assinalando o 13º 

aniversário do seu falecimento cuja memória não se     

apagará dos nossos corações, rogamos a Deus pelo 

seu eterno descanso.

O tempo passa... mas a saudade fica.

OTOLINO ANTóNIO VAZ
N. 12/06/1933
F. 05/02/2006

RAMALHAL
PUSSOS S. PEDRO

TREZE ANOS DE SAUDADE

Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e restante 
família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 
como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 
reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 
seu ente querido à sua última morada, ou que de qualquer 
outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MARIA ALICE DA CONCEIÇÃO 

MENDES (91 anos)
N. 24/11/1927
F. 11/02/2019

VENDA DO HENRIQUE
PUSSOS S. PEDRO

Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e restante 
família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 
como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 
reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 
seu ente querido à sua última morada, ou que de qualquer 
outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MARIA HELENA ROSA 

OLIVEIRA (79 anos)
N. 04/09/1939
F. 15/02/2019

CASAL DOS SERRALHEIROS
MAÇÃS DE D. MARIA

Seus filhos, noras, 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
IRENE JESUS MARQUES

(85 anos)
N. 06/03/1933
F. 19/02/2019

GRANJA
PUSSOS S. PEDRO

Seu filho, nora, 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
HENRIQUE AUGUSTO 

SIMÕES (91 anos)
N. 11/01/1928
F. 20/02/2019

SOUTINHO
MAÇÃS DE D. MARIA

Há pessoas que passam pela nossa vida 

e levam um pouco de nós na lembrança...

Há pessoas que simplesmente ficam...

Sua esposa, filhos, nora, genro e netos recordam-

no com grande amor e muita saudade.

SETE ANOS DE SAUDADE

ALVAIÁZERE

ADELINO VENTURA DE 
MEDEIROS
N. 06/12/1946
F. 16/02/2012

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

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

CLOTILDE DIAS MARTINS
N. 01/09/1933
F. 02/02/2018

RELVAS
PUSSOS S. PEDRO

UM ANO DE SAUDADE

Seu marido, filho, nora, netos, bisneto e restante 
família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 
como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 
reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 
seu ente querido à sua última morada, ou que de qualquer 

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
IDALINA DOS SANTOS ALVES 

(85 anos)
N. 15/09/1933
F. 21/02/2019

ALVAIÁZERE
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saúde

Cancro do Rim
Osteo Natura 

A importância do fígado em Osteopatia 
e no equilíbrio corporal Ulrich Cassiano

Osteopata

Ano novo, rubrica nova! Esta nova 
rubrica será dedicada a temas relacio-
nados com a minha prática profissional 
(Osteopatia) e métodos naturais para 
prevenir doenças e preservar o equilí-
brio do corpo, e deste modo manter-se 
num pleno estado de saúde. 

Sabiam que muitas das dores que 
sentimos e certos sintomas que nos 
incomodam podem se relacionar ao 
mau funcionamento dos nossos órgãos? 
Cada órgão possuí funções, mobilidade 
dentro do espaço que lhe compete, 
inervação e vascularização própria. Um 
comprometimento em qualquer uma 
destas variáveis pode levar ao seu mau 
funcionamento.

Um deles é o Fígado, órgão muito 
importante e de múltiplas funções! E 
estas podem ser afetadas pelo nosso 
estilo de vida moderno, onde o exces-
so de stress e o abuso de alimentos 
industrializados e de álcool, além de 
outras coisas, podem afetá-lo de forma 
negativa, gerando disfunções.

- Sim, DISFUNÇÕES e não PATOLO-
GIAS.

As disfunções causam um mau 
funcionamento do órgão, e podem, se 
futuramente não tratadas, tornar-se 
patologias. 

Alguns exemplos que podem so-
brecarregar o fígado: infeções virais, 
ingestão excessiva e/ou contínua de 
álcool, carne vermelha, fritos, alimen-
tos enlatados, medicamentos, stress. 
Por exemplo, uma pessoa que contrai 
um vírus, pode ter comprometimen-
to do funcionamento do fígado pelo 
excesso de trabalho deste órgão na 
luta contra o vírus aliado ao excesso 
de ingestão de medicamentos. Estes 
eventos podem afetar a mobilidade do 
órgão pelas suas fáscias e ligamentos 
(tecidos que o mantém no seu devido 
lugar e que ficam mais tensos com a 
sobrecarga).

Com a sobrecarga no fígado, pode 
ocorrer diminuição da irrigação sanguí-
nea, e/ou dificuldade em realizar suas 
funções como por exemplo: filtração e 
desintoxicação do sangue. O excesso 
de tensão pode comprimir artérias, 

veias e estruturas internas do órgão, 
dificultando o seu funcionamento, su-
primento sanguíneo e drenagem.

Alguns exemplos de sintomas e 
condições que podem ser provenientes 
de disfunção do fígado:

- dor no ombro direito, dores cervi-
cais, torácicas, lombares ou sacroilía-
cas;

- fígado gordo, colesterol alto, boca 
amarga, vertigens e tonturas, cansaço 
crónico;

- falta de concentração, sensação 
que já acorda cansado;

- hemorróidas, varizes, menstrua-
ções exageradas, disfunções hormo-
nais;

- dores pelo corpo (podendo ser 
confundida com a Fibromialgia), 
- baixa imunidade, facilidade em con-
trair infeções;

- alterações neuropsíquicas (mudan-
ças de comportamento, insónia, sono-
lência, depressão), queda de cabelo, 
tendinites de repetição.

Podemos perceber que o fígado é 
um órgão de extrema importância e 
que suas disfunções causam diversos 
sintomas desagradáveis.

A Osteopatia possui técnicas de 
avaliação e tratamento destas disfun-
ções, a partir da manipulação visceral 
e técnicas manuais que visam devolver 
a mobilidade de todos os tecidos envol-
vidos na disfunção e no equilíbrio do 
sistema nervoso autónomo que regula 
todas as funções vitais do organismo. 
A abordagem do osteopata não se 
foca à volta do sintoma, mas sim na 
resolução da causa do problema. Um 
exemplo muito comum: um paciente 
com dores no ombro, limitação de mo-
bilidade na cervical, dores de cabeça 
e falta de energia, em muitos casos, 
estes sintomas poderão ser causados 
por uma disfunção do fígado. Deverá 
ser sempre feito uma boa anamnese e 
avaliação antes de qualquer tratamento. 
Vale sempre ressaltar que o tratamen-
to multiprofissional com profissionais 
como o médico, nutricionista e pre-
parador físico ajudam a ter melhores 
resultados e duradouros. Telemóveis: Gina Marques (comercial) 936327521 - José Carlos (técnico) 937675600

Hugo Capela (técnico/formação) 964719121 - Email: info@tuaempresa.pt/gina.marques@tuaempresa.pt

Rua Colégio Vera Cruz, Lote 8 - Cave 
 3250 Alvaiázere 

Tel./Fax 236 656 344Serviços Informáticos, Lda.

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

O cancro do rim é responsável por 
aproximadamente 2% das doenças ma-
lignas em Portugal, estimando-se que 
anualmente sejam diagnosticados 600 a 
700 novos casos. A frequência do cancro 
do rim é ligeiramente superior no homem, 
sendo mais comum entre os 50 e os 70 
anos de idade.

Os principais fatores de risco para o 
cancro do rim são o consumo de tabaco, 
a obesidade e a hipertensão arterial. 
Doentes com história familiar de carci-
noma renal ou com consumo abusivo 
de anti-inflamatórios também têm um 
ligeiro aumento do risco de desenvolver 
a doença.

Os doentes com cancro do rim (geral-
mente) só apresentam sintomas em fases 
avançadas da doença. Esta doença pode 
manifestar-se por sangue na urina, dor 
lombar, perda de apetite, perda de peso, 
cansaço ou anemia. 

Atualmente, a maioria dos cancros 
renais são detetados numa fase precoce 
e antes de provocarem sintomas, sendo 
visualizados em exames de imagem reali-
zados por outros motivos. Com as novas 
tecnologias, o cancro renal deixou de ser 
o “cancro do médico internista” (assim 
chamado por ser detetado pela presença 
de sangue na urina e uma massa palpável 
abdominal), para ser o “cancro do médico 
imagiologista” (uma vez que é “achado” 
antes de desenvolver sintomas). Embora 
a ecografia renal seja o exame que iden-
tifica a lesão renal em muitos doentes, é 
necessário realizar uma tomografia axial 
(TAC) ou uma ressonância magnética 
renal na maioria dos casos.

O tratamento depende do estadia-

mento da doença. Em muitos casos, o 
cancro está apenas localizado no rim, 
sendo o tratamento cirúrgico. Se o tumor 
tiver menos de 7 cm, é possível remover 
apenas a lesão e preservar o rim (nefrec-
tomia parcial). Em casos de tumores de 
maiores dimensões, normalmente todo 
o rim é removido (nefrectomia radical). 
Atualmente a maioria dos cancros renais 
são operados por via laparoscópica ou 
robótica, embora alguns casos tenham 
que ser operados pela via aberta clássi-
ca. Se o tumor for muito pequeno, pode 
optar-se por vigiar a lesão com exames 
regulares e operar apenas se existir cres-
cimento da mesma. Se a doença estiver 
metastizada no momento do diagnóstico, 
para além de se ponderar a cirurgia, pode 
ser necessário administrar fármacos que 
“travem” a rápida progressão da doença 
(imunoterapia).

Apesar dos avanços recentes, o cancro 
do rim continua a ser o cancro urológi-
co mais letal. O prognóstico depende 
do tipo de tumor (vários subtipos com 
comportamentos diversos) e do estadia-
mento. Globalmente, se o cancro renal 
for diagnosticado e tratado numa fase 
precoce, a sobrevivência aos 5 anos é de 
aproximadamente 75-80%.

Como mensagem final, a única forma 
de prevenir o cancro do rim é evitar o ta-
bagismo e a obesidade. Nenhum estudo 
provou que exames de “check-up” aos 
rins melhorem os resultados oncológi-
cos, podendo mesmo ser perigosos por 
provocarem excessos de tratamentos. 
No entanto, se apresentar alguns dos 
sintomas apresentados, deve consultar 
um médico com celeridade.

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

AUTO MECÂNICA ALVAIAZERENSE

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

REPARAÇÕES  MECÂNICAS
Alinhamento de direcções - Calibragem de rodas

Estação de serviço Castrol 

CONCESSIONáRIO dOS TRACTORES SHIBAURA E HÚRLIMANN
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Dia 1 | 11h00
Desfile de Carnaval 
Escolar
Local: Ruas da Vila de Alvaiázere
Org.: Agrupamento de Escolas

Dia 3 | 15h00
XIV Desfile de Carnaval
Local: Ruas da Vila de Alvaiázere
Org.: Município de Alvaiázere

Dia 5 | 14h30
Desfile de Carnaval
Local: Praça da Junta - Cabaços
Org.: Junta de Freguesia

Dia 8 | 20h00
Jantar - Dia da Mulher
Inscrições até dia 4 de março
Local: GOFOA - Avanteira
Org.: GACV e Município

Dias 9 e 10 
27º Aniversário da 
Associação de S. Pedro
Local: Associação de S. Pedro
Org.: Associação de S. Pedro

Dia 20 | 10h00 - 17h00
Congresso da Santa 
Casa da Misericórdia
“Corpo Ativo = Desenvolvimento 
Positivo e “Musicoterapia: no 
ritmo da felicidade”
Local: Casa Municipal da Cultura
Org.: SCMA

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

Dia 24 | 15h00
5º Ciclo de Palestras 
de Inverno
Local: Auditório da Junta de 
Freguesia de Maçãs de D. Maria
Org.: Junta de Freguesia

Dia 31 | 09h00
Mini-trail / Caminhada 
Sempre Mulher
“Venha correr ou andar 
por uma boa causa”
Inscrições até 19 de Março
Local: Escola Primária do Bofinho
Org.: Município de Alvaiázere

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 - 17h30)...236 631 717

Maçãs D. Maria (14h - 17h30)...236 644 223
Escola Dr. M. R. Ferreira - Alv. ............ 236 650 520
E.T.P. Sicó Alvaiázere .......................... 236 650 000
G.N.R. - Alvaiázere ............................. 236 650 030
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

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

“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 aresentamos mais uma receita de: 

“Coelho na Abóbora”

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, 17 e 31

Anubis
Maçãs D. Maria - Tel. 236 648 057

(domingos 9h30 - 12h00)

Março
(em serviço aos domingos)

AgendA CulturAl
Março

Farmácias.......................... 
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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.

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

Descubra as 9 diferenças

D
if
er

en
ça

s

Ingredientes:

1 coelho
1 abóbora
Vinho tinto
Sal
Pimenta
Azeite
Cebola
Coentros
Colorau
Alecrim
Papel de alumínio

Modo de Preparação:

Tempera-se o coelho com vinho 
tinto, sal e pimenta. Faz-se um refoga-
do com o azeite, a cebola picadinha, 
os coentros e o colorau. No fim de es-
tar feito o refogado, junta-se o coelho, 
deixando cozinhar bem.

Entretanto abre-se uma tampa na 
abóbora e limpa-se o interior, tirando-
lhe as sementes. Mete-se o preparado 
do refogado e um raminho de alecrim 
dentro da abóbora, tapa-se com a 
tampa, embrulha-se em papel de alu-
mínio e vai ao forno, mais ou menos 
durante duas horas.

No fim, serve-se com um acompa-
nhamento ao gosto de cada um!

Bom apetite!
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No passado sábado, dia 16 de 
fevereiro, realizou-se a tradicional 
montaria que, ano após ano, se 
tem tornado um ponto de reen-
contro de amigos e de salutar 
convívio. 

Desde cedo o clube esteve de 
portas abertas e com a lareira ace-
sa para receber todos os que até lá 
se deslocaram sendo que, após a 
confirmação da inscrição e sorteio 
das portas, teve lugar o pequeno 
almoço recheado de iguarias e que 
reconfortou o estômago de todos 
os presentes. Antes da partida 
para a mancha, decorreu a habitual 
palestra onde, mais uma vez, a 
palavra-chave foi segurança. 

Depois dos monteiros coloca-
dos e matilhas prontas para soltar 
os cães, deu-se a habitual salva de 
foguetes, a que se seguiram cerca 
de 30 minutos tranquilos, para 
depois dar início a um verdadeiro 
festival de ladras que duraram até 
ao fim da montaria, a qual termi-
nou às 16h. 

Foram contabilizados mais de 
150 tiros e abatidos 25 javalis. 
Foram apresentados no quadro 

de caça final apenas 23 javalis por 
impossibilidade da recuperação de 
dois deles, número que podia ter 
sido superior face aos javalis não 
atirados e falhados. O vento forte e 
terreno seco dificultaram o trabalho 
de matilheiros e cães, mas graças 
ao trabalho de todos foi possível 
alcançar este resultado.

O clube de caçadores agradece, 
na sua página de facebook, a todos 
os monteiros e acompanhantes 
que participaram na montaria, 
bem como a todos aqueles que 
deram o seu contributo para a 
realização da mesma, em especial 
no que concerne à recuperação das 
reses abatidas. Deixam também 

um agradecimento especial às 18 
matilhas presentes que, mais uma 
vez, desempenharam de forma 
exemplar o seu trabalho e que 
contribuíram de forma decisiva 
para o resultado final. Destacam 
ainda toda a ajuda que a Câmara 
Municipal de Alvaiázere, freguesia 
de Alvaiázere e a ADECA prestaram 
e meios disponibilizados pelas 
mesmas, bem como a ajuda pres-
tada pelos Bombeiros Voluntários 
de Alvaiázere que, durante toda a 
montaria, tiveram um piquete de 
prevenção para fazer face a algu-
ma emergência, uma presença não 
notada, mas de extrema importân-
cia no capítulo da segurança.

Grupo Desportivo 
de Alvaiázere
JoGos Do mês De mARÇo

10/03 - GDA vs R PeDRoGUeNse
17/03 - ACD CAseIRINHos vs GDA
24/03 - GDA vs AC AVeLAReNse
31/03 - ARCUDA vs GDA

Clube de Caçadores do Concelho de Alvaiázere

Abatidos 25 javalis em montaria

desporto

Alvaiázere
Trilhos de Al-Baizir contou 
com 90 participantes

No passado dia 17 de fevereiro o Município de Al-
vaiázere organizou a primeira caminhada e mini-trail do 
ano de 2019, denominado “Trilhos de Al-Baizir” e que 
contou com a presença de aproximadamente 90 aman-
tes da modalidade, que se aventuraram a percorrer 
cerca de 11 kms pelas belas paisagens que Alvaiázere 
tem para oferecer.

A partida foi dada às 09h30, junto ao Pavilhão Des-
portivo de Alvaiázere e o custo da inscrição (2,5 euros) 
incluía um reforço a meio e no final do percurso. 

Este tipo de atividade, para além de promover o con-
tacto direto com a natureza e o benefício que a mesma 
tem para a saúde, é um excelente cartão de visita do 
Concelho, por ser um meio direto de divulgação do 
património natural existente. 

O Município agradece a todos aqueles que se 
aventuraram nesta iniciativa, pois sem eles não seria 
possível concretizar esta iniciativa.

Grupo Desportivo de Alvaiázere

Juvenis e Iniciados disputam subida de 
Divisão e seniores mantêm vitórias

O escalão de Iniciados e Juvenis, do Grupo Des-
portivo de Alvaiázere (GDA), disputaram a 1º fase do 
Campeonato Distrital HES 1º Divisão Iniciados e Cam-
peonato Distrital 1ª Divisão Juvenis, respetivamente, 
tendo alcançado o segundo lugar em cada uma das 
competições em cada escalão e sido apuradas para 
a segunda fase, que lhes dará acesso a disputar a 
subida de divisão e o título de campeão. 

Nesta segunda fase, que já começou para a equi-
pa de Iniciados e irá iniciar para a equipa de Juvenis, 
estão as melhores equipas de cada série pelo que o 
Grupo Desportivo de Alvaiázere congratula todos os 
jovens atletas e equipas técnicas pelos resultados 
alcançados. 

Em relação à equipa sénior, terminada a 17º jor-
nada do Campeonato, o GDA mantém-se em terceiro 
lugar com um total de 32 pontos. No jogo do dia 10 
de fevereiro, contra o AD Moita do Boi e que é primei-
ro classificado, a equipa alvaiazerense marcou três 
golos e sofreu apenas dois, tendo saído do Campo 
da Guarita com uma vitória importante. 

Ao abrigo dos Estatutos do Clube de Caçadores do 
Concelho de Alvaiázere, convocam-se todos os sócios da 
instituição referida, para uma reunião da Assembleia Ge-
ral de carácter ordinário, a realizar no dia 17 de Março de 
2019 às 17 horas, na sede da associação, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

1- Apresentação do Relatório de Actividades da 
época venatória 2018/2019

2- Apresentação do Relatório de contas da época 
venatória de 2018/2019

3- Apresentação de listas
4- eleição dos Corpos sociais
Ao abrigo do número 5 do Artigo 35º dos Estatutos 

do Clube de Caçadores de Alvaiázere, as propostas serão 
recebidas até 24 horas antes do acto eleitoral ao Presi-
dente da Assembleia.

Em consonância com o artigo 20º dos Estatutos, se à 
hora marcada não se encontrarem presentes pelo menos 
1/3 dos sócios, a mesma funcionará com qualquer núme-
ro, válida e legalmente, trinta minutos depois.

Alvaiázere, 20 de Fevereiro de 2019
O Presidente da Assembleia Geral

Eduardo Marques Contudo, na jornada seguinte (dia 17 de fevereiro) 
não teve a mesma sorte e, em casa, frente ao Grupo 
Alegre Unido, que está em segundo lugar, acabou por 
sair derrotado por três bolas a duas. 

No último fim de semana do mês, num jogo reali-
zado no Campo Eduardo Couto/Carnide, contra o AC 
Carnide, o Grupo Desportivo de Alvaiázere voltou às vi-
tórias, tendo marcado dois golos e sofrido apenas um. 

____________________________
Ana Catarina de Oliveira 

Associação Humanitária Bombeiros    
Voluntários de Alvaiázere

Ao abrigo dos estatutos que regem esta Associação, convo-
co por solicitação da Direção, ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, 
a reunir no edifício Sede pelas 18:30 horas do dia 29 de 
março de 2019, com a seguinte: oRDem De TRABALHos

1- Apreciação e votação do Relatório e Contas de 
Gerência de 2018 e parecer do conselho fiscal

2- outros assuntos de interesse para a Associação
Conforme preceituado no nº 1 do artigo 37.º dos esta-

tutos, se não comparecerem à hora marcada, pelo menos, 
metade dos associados com direito a voto, a Assembleia 
reunirá em segunda convocatória, meia hora depois, com 
qualquer número de associados presente.

Alvaiázere, 22 de Fevereiro de 2019.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

João Paulo Carvalho Guerreiro

CONVOCATÓRIA

CONVOCATÓRIA
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Atletismo
Catarina Costa sagra-se 
Campeã Distrital

A atleta do Grupo de Amigos Casais do Vento 
(GACV), Catarina Gosta, teve um mês de fevereiro 
bastante positivo. Começou, no dia 2, por bater o seu 
recorde pessoal, por mais de 20 segundos, registando 
16’32” e classificando-se em 9º lugar nos 3000m mar-
cha, no Campeonato de Juvenis em Pista Coberta, em 
Pombal. No dia 17 de fevereiro, em Pombal, a atleta 
do GACV bateu, novamente, o seu recorde pessoal, 
sagrando-se campeã distrital de juniores em pista co-
berta nos 3000m marcha, com o tempo de 16’24”28 
e fazendo assim os mínimos para se apurar para o 
Campeonato Nacional de Juniores.

Participou depois no Campeonato Nacional de Junio-
res, em pista coberta, em Braga, no dia 23 de fevereiro. 
Classificou-se em 10º lugar nos 3000 metros marcha, 
com a marca de 16’48”.
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A noite de 16 de fevereiro foi solidária. 
Cerca de 220 pessoas, oriundas de vários 
pontos do Concelho, e 20 elementos da 
Tuna da Misericórdia de Alvaiázere, esti-
veram presentes num jantar solidário, no 
salão paroquial da freguesia de Almoster, 
organizado pelo grupo de voluntariado 
Missão Trevo, em colaboração com a 
comunidade AMMA (Alvaiázere, Maçãs de 
Caminho, Maçãs de D. Maria e Almoster).

O valor era simbólico - 5€ - e reverteu 
a favor da “continuação de estudos do 
afilhado direto da Missão Trevo, o Nelson, 
e abrir novos apadrinhamentos (na ilha 
de Soga, Guiné-Bissau), não apenas para 
jovens, mas também para professores 
que, em virtude dos ordenados pequenos 
e pagos tardiamente pelo governo, muitas 
vezes têm de abandonar a profissão para 
se dedicarem a outras atividades capazes 
de garantir o sustento da família”, expli-
cou Sónia Rodrigues, membro da Missão 
Trevo.

A confeção e o serviço de sala ficaram 
a cargo dos alunos de dois cursos da ETP 
Sicó - polo de Alvaiázere, respetivamente 
o de cozinha pastelaria, coordenados pela 
professora Margarida Marques, que pre-
param o jantar, e o serviço de sala ficou à 
responsabilidade dos alunos do curso de 
restaurante bar, sob a coordenação dos 
professores Adérito Gomes e Ivo Menezes. 

O jantar contou com a presença de 
um elemento especial, Michael Görne, 
presidente da Associação SOGA (Servir 
Outra Gente com Amor), que é a associa-
ção que tem o mesmo nome da ilha onde 
desenvolve trabalho. “Esta associação 
foi a escolhida pela Missão Trevo para 
dar cumprimento ao apadrinhamento de 
jovens”, disse Sónia Rodrigues, acres-
centando que, neste momento, a Missão 
Trevo tem um afilhado direto e outros 
três que, embora estando ligados ao seu 
trabalho, não são financiados pelo grupo 
de voluntariado alvaiazerense, são finan-
ciados por pessoas ou grupo de pessoas 
que se aliaram ao seu trabalho. “Um des-
ses três afilhados é resultado do trabalho 

de catequese, coordenado pela catequista 
Susana Marques, de Almoster, e os outros 
dois pertencem à escola Rainha Santa 
Isabel, de Carreira, que se aliou à Missão 
Trevo”, referiu.

Ao longo do jantar foi possível, não só 
degustar as especialidades confecionadas 
pelos jovens cozinheiros, como também 
assistir à atuação da Tuna de Alvaiázere e, 
quem quis, ajudou ainda mais, contribuin-
do com a compra de rifas de quermesse 
ou tentando a sorte e adivinhando o peso 
de um cabaz, que continha uma grande 
variedade de produtos.

O balanço desta primeira gala solidá-
ria não podia ter sido melhor. A porta-voz 
do grupo disse, orgulhosa, “as pessoas 

uniram-se pela causa, demonstrando valo-
res de solidariedade e de partilha. Foram 
muitas as pessoas a oferecer bens para 
a realização do jantar e muitas também 
as que contribuíram com o seu trabalho. 
No final do jantar um casal partilhou 
mesmo a sua intenção de assegurar um 
apadrinhamento e é claro que tudo isso 
nos deixa muito satisfeitos”. Com este 
jantar o grupo e voluntariado está capaz 
de continuar a assegurar não apenas os 
estudos ao Nelson, que é o afilhado direto 
da Missão Trevo, mas também de fazer 
mais apadrinhamentos de jovens e até 
mesmo de professores. 

São muitos os planos futuros, mas o 
mais próximo, consistirá na distribuição 
de comida aos sem-abrigo, em Lisboa. Os 
jovens em preparação para o crisma de Al-
moster terão a oportunidade de experien-
ciar uma realidade diferente no próximo 
dia 16 de março, colaborando com uma 
das várias associações que praticam este 
tipo de trabalho. Sónia Rodrigues deixa 
um apelo a todos os alvaiazerenses, e não 
só: “Se existirem pessoas na comunidade 
que nos queiram entregar comida (ba-
tatas, mercearia, enlatados), mantas ou 
produtos de higiene pessoal, nós levamos 
e entregamos nesse dia”.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira
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Em Almoster
Duas centenas de pessoas participaram na 1ª Gala Solidária 

 Há mais de 40 anos a Casa do Povo de Alvaiázere tinha 
uma equipa de andebol a competir a nível distrital. 

Reconhece alguns dos andebolistas?

Pussos S. Pedro
17 de março 

Homenagens 
Padre Jacinto Nunes 
Frei Carlos Furtado

11h00 - Missa no Centro Cultural 
de Cabaços 
(homenagem a titulo póstumo aos 
Reverendos)

13h00 - Almoço na Associação de 
São Pedro

Tarde Cultural:

15h30 - Atuação do Coro Carlos 
Seixas da Casa do Pessoal do    
Município de Coimbra

15h45 - Atuação do Rancho 
Folclórico de Pussos

16h00 - Atuação do Alva Canto de 
Alvaiázere

16h15 - Encerramento

Memória Viva Alvaiázere
10 de março 

79º aniversário
Associação 

Humanitária 
dos Bombeiros 

Voluntários
08h30 - Toque da sirene

09h00 - Hastear da Bandeira com 
Guarda de Honra

10h30 - Homenagem aos 
Bombeiros já falecidos com 
cerimónia Religiosa, celebrada 
pelo Rev. Padre Celestino Brás

11h30 - Romagem ao Cemitério

11h45 - Desfile Apeado e 
Motorizado

12h30 - Receção às Entidades 
Convidadas

12h45 - Sessão solene e 
condecorações

13h30 - Inauguração das obras 
de ampliação e requalificação do 
quartel e benção de viatura 

13h50 - Almoço convívio para 
Bombeiros e convidados
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