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A Al-Baiäz – Associação de 
Defesa do Património denunciou 
a “eventual destruição de patrimó-
nio histórico móvel dos Correios”, 
através de um texto endereçado ao 
Presidente da República, Primeiro 
Ministro, Ministra da Cultura e 
grupos parlamentares.  

Mário Rui Rodrigues, presi-
dente da Associaçáo Al-Baiäz 
considera esta situação de “alta 
gravidade”, referindo que ao lon-
go dos anos foram ficando nas 
estações dos Correios pequenos 
objetos que escaparam às suces-
sivas modernizações tecnológicas. 
“Eram objetos muito variados que 
poderiam ser estantes ou secretá-
rias, mas também bicicletas, moto-
rizadas, marcos, caixas de correio, 
tabuletas, carimbos, fardas… todo 
o tipo de apetrechos que existiam 
nos edifícios dos CTT, que eram 
usados pelos carteiros ou estavam 
colocados em locais públicos”, re-
feriu Mário Rui Rodrigues. 

Alvaiázere tem um lugar im-
portante na história dos Correios 
dos séculos XVII e XVIII, afinal a 
estrada mais frequentada e que 
ligava as duas maiores cidades 
do País (Lisboa e Porto) até mea-
dos do século XVIII, passava por 
Alvaiázere. Por aqui passou gran-
de parte do correio dessa época 
através dos “caminheiros” e “cor-

reios” (homens que transportavam 
correspondência e valores) e, por 
isso, a vila tornou-se o ponto 
central para troca de sacos de 
correspondência. 

Consciente desta importância, 
Mário Rui Rodrigues revelou que 
a Al-Baiäz tentou “adquirir alguns 
objetos através de um procedimen-
to que foi usual durante muitas 
décadas, talvez mais de dois sé-
culos”. Acrescentou ainda que, ao 
contrário do que antes acontecia, 
porque havia “confiança entre a 
administração dos CTT e os res-
ponsáveis regionais e locais da em-
presa”, agora com “o afã de retirar 

dinheiro de tudo o que possa dar 
lucro, esse procedimento antigo 
foi suprimido, tendo sido aliena-
dos a sucateiros todos os objetos, 
sem ter havido a preocupação de 
preservar alguns exemplares em 
instituições museológicas”.

Com esta carta, a Associação 
de Defesa do Património pretende 
“alertar os órgãos de soberania”, 
não podendo estes vir a alegar que 
desconheciam tal facto. “Se não 
tivéssemos feito nada, teria havido 
um silêncio sepulcral sobre este 
assunto, em todo o País” e “como 
associação de defesa do patrimó-
nio, temos uma sensibilidade que 
outros não têm”.

No caso concreto de Alvaiáze-
re a ideia da Al-Baiäz – que não é 
nova – é “ir juntando algum espólio 
sobre os correios para que fique 
depositado e, talvez, exposto no 
Museu Municipal de Alvaiázere”. 

Mário Rui Rodrigues apela a 
todas as pessoas que tenham 
em suas casas objetos que foram 
abatidos ao espólio, que as anti-
gas administrações dos CTT não 
destruíram ou tenham adquirido 
em feiras das velharias ou feira 
da Ladra que “doem tais objetos à 
Al-Baiäz ou diretamente ao Museu 
Municipal de Alvaiázere”.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

CTT Alvaiázere

Património móvel dos Correios 
poderá estar a ser destruído 
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No jornal de 31 Março de 1999, no CORRER DA PENA, 
Romances da “Ribeirinha” começava assim: “D. Maria Pais 
Ribeiro, filha de Paio Moniz, fidalgo do séc.XII, foi dama 
que deslumbrou a corte e a sua fama correu todo o reino. 
Ela, a “Ribeirinha”, a heroína de tantos poemas repassados 
de amor, fonte pródiga de invejas 
e desejos, não tendo o próprio rei 
D.Sancho I resistido a tamanhos 
encantos, era, porém, malquista 
pelo povo soberano, que a expul-
sou da corte, instalada então em 
Coimbra, e a mandou para o norte 
onde ela tinha terras, casa e paren-
tes. Acompanhada pelo irmão, D. 
Martim Pais Ribeiro, ao passar por 
Avelãs de Caminho foi raptada por 
D. Gomes Lourenço Viegas, decerto 
um dos seus muitos apaixonados, 
que a levou para o reino de Leão. 
D. Martim de Pais obteve de D. 
Afonso II, agora elevado ao trono 
como rei de Portugal, cartas para o 
rei de Leão, Afonso VII, solicitando 
a sua intervenção no caso, ou seja, 
como se diria hoje, a extradição do 
criminoso. Mostrou-se ele, Gomes 
Viegas, vacilante e receoso de obe-
decer, temendo as consequências da situação decorrente 
do rapto e dispunha-se a procurar refúgio noutras paragens 
mais distantes, quando a “Ribeirinha”, que além de bonita 
era manhosa e matreira, para não dizer outra coisa, tramou 
a perdição do amante. Simulando um amor devotado pelo 
fogoso  Viegas,  convenceu-o a apresentar-se ao rei, pois 
se comprometia ela própria a pedir o perdão de D. Afonso 
II  para o homem que era a paixão da sua vida… Mal cui-
dava o pobre convencido como iria ser atraiçoado. Uma 

vez presente diante do monarca, a bela dama rojou-se-lhe 
aos pés, chorosa e lastimosa de sua má sina, pedindo a 
condenação do aleivoso roubador. … logo o triste foi de 
imediato condenado à morte e executado, consta que pelo 
próprio mano da “Ribeirinha”. A história termina como nos 

contos de fadas. D. Maria casou 
mais tarde com D. João Fernandes 
de Lima, fidalgo galego.  Supõe-se 
que foi muito feliz e teve muitos 
meninos. Aliás, mais quatro, além 
dos seis já nascidos por obra de 
el-rei D. Sancho… faleceu velhinha, 
com noventa anos e foi sepultada 
no convento de Santa Maria do 
Bouro. Isto é história. E a lenda?…
Era uma vez uma fidalga, dona 
de mimosas terras nas encostas 
da Ribeira de Alge, muito amiga 
de outra dama, cujos domínios 
ficavam duas léguas além nos 
arredores de Alvaiázere. Um dia, a 
primeira dama, de nome D. Maria, 
quis mandar à sua amiga um pre-
sente de maçãs, grandes, belas e 
saborosas do seu pomar. Chamou 
o servo de maior confiança, que 
estava para sair de visita aos fami-

liares, e recomendou-lhe:- Vai lá, mas leva estas maçãs “de 
caminho”, à minha amiga. Entregou-lhe o cesto rescenden-
te de fruta e a destinatária pasmou de tão formosa oferta. 
Não se conteve e exclamou: - Oh! Que lindas as “maçãs de 
D. Maria”. Pobres das minhas. Ao pé destas, não são maçãs, 
são “maçanicas”! Lendas são lendas. Histórias da história, 
flores de imaginação…”

Assim se escrevia, contando histórias e lendas, há 
vinte anos!
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No séc. XXI acha que ainda faz sentido comemorar o Dia Internacional da Mulher?

Muito sinceramente acho que, 
atualmente, o Dia da Mulher é 
apenas mais um dia que apela 
ao consumismo. Ao lutarem pela 
igualdade, porque não existe tam-
bém o Dia do Homem? Nos dias 
de hoje existe muito consumismo, 
afinal existe Dia Internacional para 
quase tudo!

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

Teodora Cardo

Diretora

Anabela Fernandes
Alvaiázere

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

atualidade

Acho que faz todo o sentido 
comemorar-se o dia da igualdade 
entre a mulher e o homem! É ver-
dade que em termos físicos haverá 
sempre diferenças, mas aqui reside 
também a beleza da natureza. Infe-
lizmente ainda há muitas injustiças 
sociais, por isso sou a favor que se 
comemore qualquer dia que tenha 
por base o direito de igualdade 
entre o ser humano.

João Simões
Almoster

Concordo com a comemoração 
do Dia da Mulher, nomeadamente 
com a organização do jantar ou 
qualquer outra, enquanto referên-
cia que seja ao simbolismo que 
representa este dia nas conquistas 
alcançadas e a alcançar pela igual-
dade de género.Celestina Grácio

Pussos S. Pedro

Acho que faz sentido, no entan-
to, o Dia da Mulher devia ser usado 
de outra maneira, devia funcionar 
como um despertar de consciên-
cias para a desigualdade histórica 
que afeta as mulheres até aos dias 
de hoje, mundo fora, mesmo nos 
países ditos desenvolvidos e para 
refletirmos sobre o que ainda falta 
conquistar. Não se falar das coisas 
nunca foi solução para nada. 

Bárbara Sousa
Alvaiázere

Voluntariado
Em pleno século XXI, o avanço da tecnologia e do 

progresso já mostrou que não consegue resolver os 
problemas do mundo, fome, miséria, desigualdade 
social, idosos sem assistências, degradação am-
biental, vítimas de violência, crianças abandonadas, 
entre outros. Apurar as responsabilidades destas 
situações é dificil, apontamos na maior parte das 
vezes o dedo para os governos, porém a responsa-
bilidade é de todos nós. 

Continuamos a fomentar o ter como mais im-
portante que o ser, urge revertermos esta situação, 
numa sociedade com uma inversão de valores.

Temos de nos consciencializar que somos res-
ponsáveis por um mundo menos desigual e com 
mais oportunidade para todos, mais humano, justo 
e solidário. 

Nesta responsabilidade, que devemos assu-
mir, surge o voluntariado como uma  vontade de 
contribuir para a resolução dos problemas e das 
desigualdades sociais, mas por vezes também pela 
necessidade de se sentir útil e valorizado.

Independentemente das diversas razões que 
impelem as pessoas a abraçar o voluntariado, o 
importante é que elas são peças fundamentais na 
nossa sociedade e podem contribuir para a mudan-
ça de um País e do Mundo.

No voluntariado cultivam-se valores nobres onde 
o ser se sobrepõe ao ter. No voluntariado a pessoa 
dá algo de si própria, do seu tempo  e do seu talen-
to para resolução de diversos problemas, o que é 
mais importante que dádivas, embora estas também 
possam ajudar a resolver alguns desses problemas.

O voluntariado constitui um factor especial de 
humanização graças às diversas formas de solida-
riedade e de serviço que promove e concretiza, e 
leva a uma sociedade mais atena à dignidade do 
homem e às suas múltiplas carências.

É neste contexto que se enquadram os 
Bombeiros Voluntários de Alvaiázere na sua ação 
constante através dos seus soldados da paz 
sempre prontos na oferta da sua ajuda, a Missão 
Trevo que contribui para melhorar as condições 
dos mais pobres com carências diversas e até os 
homenageados, Padre Jacinto Nunes e Frei Padre 
Carlos Furtado que durante as suas vidas conse-
guiram oferecer algo de si próprios, numa dádiva 
gratuita aos outros.

Felicito estes e outros grupos que, no nosso con-
celho e pelo mundo, fazem voluntariado, na certeza 
que são compensados naturalmente, pois o volun-
tário no cumprimento das suas tarefas sente uma 
alegria que é muito maior do que a ação realizada.
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Os Contratos Sociais de Desen-
volvimento Local (CLDS) iniciaram 
em Alvaiázere no ano 2013. Ao 
longo das suas diferentes gera-
ções (CLDS+ e CLDS 3G), a sua 
finalidade passou por promover a 
inclusão dos cidadãos através de 
ações, executadas em parceria, 
que permitissem contribuir para 
o aumento da empregabilidade, 
combater situações críticas de 
pobreza, especialmente a infantil, 
a exclusão social em territórios 
vulneráveis, envelhecidos ou 
atingidos por calamidades. Além 
disso, este programa, teve espe-
cial atenção na concretização de 
medidas que promovam a inclusão 
ativa das pessoas com deficiência 
e incapacidade.

No final de março, termina a 
geração 3G. Contudo, já há abertu-
ra para a geração 4G, esperando-se 
apenas que abra o período de can-
didaturas. Tal como aconteceu nos 
outros dois programas anteriores, 
é a Associação da Casa do Povo 
de Alvaiázere a entidade que coor-
denará esta nova geração. “Neste 
momento estamos a preparar e 
reunir ideias para a construção de 
um novo Plano de Ação, que terá 
a duração de 36 meses, sendo 
objetivo da entidade diversificar as 
atividades e reunir propostas junto 
de todos os parceiros que consti-
tuem a Rede Social do Concelho”, 
adiantou Carla Silva, responsável 
pelo projeto.

Apesar da data oficial do térmi-
no da geração 3G ter sido 30 de 
setembro de 2018, a Associação 
da Casa do Povo de Alvaiázere 
foi contactada pelo Programa 
Operacional Inclusão Social e 

Emprego (POISE) e pelo Instituto 
da Segurança Social para avaliar 
a possibilidade de prorrogar o 
projeto. Não existindo recurso a 
mais financiamento, devido à “boa 
gestão efetuada e razoabilidade 
financeira aplicada”, conseguiu 
que o projeto se prolongasse por 
mais seis meses, até ao final deste 
mês de março.

Ao longo desta última geração, 
1988 pessoas foram envolvidas 
nas 41 ações e o balanço é positi-
vo. Dentro destas destacam-se as 
Oficinas de Crescimento Pessoal, 
com 32 realizadas, de periodici-
dade mensal, e que envolveram 
48 pessoas, sendo que 25 delas 
foram inseridos em medidas ativas 
de emprego; foram realizados 12 
workshops setoriais, em temáticas 
como legalização e certificação de 
atividade, rótulos e certificação de 
produtos e marketing, envolvendo 
70 pessoas, sendo que 17 destas 
melhoraram os seus produtos e 
iniciaram a comercialização em 
feiras; e, por fim, as Oficinas da/
para a família, com 25 realizadas, 
que envolveram 269 pessoas. 

O trabalho realizado por este 
programa não é só reconhecido 
no Concelho, como também fora 
de Alvaiázere, tendo sido convi-
dado a efetuar uma apresentação 
na reunião de plataformas supra-
concelhias do Baixo Mondego e 
do Pinhal Interior Norte, a 16 de 
novembro de 2018, no âmbito do 
ponto “apresentação de boas práti-
cas”, que se realizou em Penacova.  

“O trabalho realizado pelo CLDS 
3G de Alvaiázere, mais do que em 
números, traduz-se nas pessoas 
a na intervenção realizada junto 
destas” disse, orgulhosa, Carla Sil-
va, salientando que a intervenção 
social tem de ser um trabalho rea-
lizado sem divulgação, salvaguar-
dando a identidade das pessoas e 
promovendo o estabelecimento de 
relações de confiança que possi-
bilitem um real acompanhamento 
das situações. “Este trabalho não 
seria possível sem o contributo de 
todos os parceiros da Rede Social 
e o apoio do Município de Alvaiá-
zere”, rematou.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira
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AUTO MECÂNICA ALVAIAZERENSE
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Museu Municipal de Alvaiázere

Acolhe “Chícharo 
com Património, 
no Museu”

A Al-Baiäz – Associação de Defesa do Patrimó-
nio e o Museu Municipal de Alvaiázere vão lançar 
uma iniciativa cultural intitulada “Chícharo com 
Património, no Museu”.

Com vista ao desenvolvimento de hábitos de 
convívio cultural, o evento terá periodicidade 
mensal e realizar-se-á no terceiro sábado de cada 
mês. Além de uma conversa ou palestra sobre 
História e Património, o evento terá a componente 
de degustação de uma especialidade de doçaria 
com chícharo.

A primeira sessão ocorrerá no dia 20 de abril, 
entre as 15:30 e as 16:45 horas, e será de entrada 
livre. 

Com o tema “A Escola no tempo dos nossos 
Avós”, assistir-se-á a uma conversa com antigos 
professores e antigos alunos. A especialidade 
gastronómica da primeira sessão será um pudim 
de chícharo (“Pudim Gorgóris”), acompanhado de 
chá de erva-príncipe.

Os organizadores esperam a participação activa 
de avós, filhos e netos. 

ADECA 

Abre ao público 
Gabinete de Apoio 
ao Mundo Rural

Em parceria com a Confederação Nacional das 
Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de 
Portugal (Confagri), CCRL, a Associação de Desen-
volvimento Integrado do Concelho de Alvaiázere 
(ADECA) abriu recentemente um Gabinete que visa 
dar apoio aos agricultores e outros empresários 
do setor.

O Gabinete de Apoio ao Mundo Rural está 
a funcionar nas instalações da Associação e 
presta vários serviços, entre eles, elaboração de 
candidaturas ao Instituto de Financiamento da 
Agricultura e Pescas (IFAP), tais como: ao Pedido 
Único, parcelário, atualização de Identificação de 
Beneficiário; consultoria, serviços operacionais 
diversos, silvicultura preventiva, acompanha-
mento personalizado, elaboração de projetos e 
candidaturas ao Programa de Desenvolvimento 
Rural 2020 - PDR.

A criação deste gabinete garante o aconselha-
mento a agricultores e empresários do setor e o 
fomento ao empreendedorismo rural na região. 

CLDS 3G de Alvaiázere

Termina no final do mês. Contudo, 
o programa continua em 4G

CHUrrasCaria
Take-aWay e Self Service

Tel. 236 656 185
Tlm. 968 067 903

Rua Acúrcio Lopes, 10
3250-102 Alvaiázere

Venda de PÃo
aGeNTe JOGOS SaNTa caSa

Tel. 236 107 520
Rua Juiz Conselheiro 
Furtado Santos, 113
3250-182 Alvaiázere
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O eurodeputado Nuno Melo 
participou, no dia 22 de março, 
na conferência sobre “Cidadania e 
a Europa”, que decorreu na Casa 
Municipal da Cultura, destinada 
aos alunos da ETP Sicó com o ob-
jetivo de aprofundar e dinamizar 
o conhecimento sobre a União Eu-
ropeia, em particular sobre o Par-
lamento Europeu. A concretização 
desta Conferência, com a presença 
do eurodeputado, resultou de uma 
iniciativa promovida pela concelhia 
de Alvaiázere do CDS PP. 

A Conferência foi bastante par-
ticipada, onde os alunos tiveram 
a oportunidade de partilhar as 
suas preocupações e esclarecerem 
dúvidas sobre o tema.

No final da conferência o euro-
deputado visitou a sede local do 
CDS PP, onde a concelhia lhe deu 
a conhecer produtos regionais de 
Alvaiázere, que foram partilhados 
com muita satisfação e muito 
apreciados por Nuno Melo, assim 
como por todos os que o acom-
panhavam.

atualidade

Mês de março rico em atividades na SCMA
Como forma de celebrar o Dia Internacional da 

Mulher as utentes da Santa Casa da Misericórdia de 
Alvaiázere (SCMA) foram almoçar a Vale Serrão. 

Depois de um almoço animado houve tempo para 
uma visita ao Santuário de Nossa Senhora do Pranto de 
Dornes. Foi um dia bem passado e especial para mimar 
todas as mulheres da Instituição. 

Um agradecimento ao Município de Alvaiázere que 
ajudou com o transporte. 

Para assinalar o Dia da Árvore os meninos da cre-
che dirigiram-se ao Lar Francisco Caetano da Silva onde 

plantaram uma árvore e desfrutaram de uma manhã de 
convívio intergeracional.  

Também durante o mês de março, destaque para a 
celebração de uma parceria com a Escola Tecnológica 
e Profissional de Sicó - polo de Alvaiázere, que visa 
uma tarde de voluntariado dos alunos junto dos idosos 
prevendo-se atividades de vários tipos, fomentando nos 
jovens o espírito de partilha e consciencializando-os 
para a importância de fazer o bem aos outros e pela co-
munidade. Serão sessões semanais em que se pretende 
fomentar a intergeracionalidade. 

Em Alvaiázere
Prisão preventiva por 
violência doméstica

O Tribunal de Leiria decretou, no dia 20 de mar-
ço, prisão preventiva a um homem, residente em 
Alvaiázere, suspeito de violência doméstica agra-
vada, roubo, ameaça agravada, coação e ofensa à 
integridade física.

Uma nota publicada na página da Procuradoria 
da Comarca de Leiria refere que “verificando-se a 
existência de perigo de continuação de atividade 
criminosa”, o juiz de Instrução Criminal de Leiria 
decretou que o arguido aguardasse a continuação 
do processo em prisão preventiva.

A investigação criminal, coordenada pelos 
serviços do Ministério Público do Departamento 
de Investigação e Ação Penal de Pombal levou à 
sua detenção pela GNR. Os militares deram cum-
primento a mandados de detenção por este estar 
“fortemente indiciado” da prática de diversos ilíci-
tos criminais.

Segundo o Ministério Público, durante este ano, 
“por diversas vezes, no interior da residência”, o 
suspeito “dirigiu-se à sua mãe, à sua avó e ao seu 
tio (…) injuriou-os e ameaçou-os, causando-lhes 
um sentimento de insegurança”. 

Além disso, é ainda referido que chegou a exigir 
a entrega de importâncias monetárias, enquanto 
“desferia vários murros, bofetadas, cabeçadas 
e pontapés, atingindo-os em diversas partes do 
corpo, chegando a recorrer a facas e forquilhas”.

 A investigação irá prosseguir sob a direção 
do Ministério Público do Departamento de Investi-
gação e Ação Penal de Pombal, com a coadjuvação 
do Destacamento Territorial de Alvaiázere da GNR.

Em Almoster
Furto em residência

No dia 6 de março, o Posto Territorial de Al-
vaiázere registou um crime de furto em interior de 
residência, na localidade de Almoster.

O crime terá ocorrido durante a luz do dia e 
o mesmo incidiu essencialmente em metais pre-
ciosos. O Comandante do Comando Territorial de 
Leiria da Guarda Nacional Republicana adiantou 
ao “O Alvaiazerense”, por comunicado, que foram 
furtadas “8 peças em ouro e valor aproximado 
de 1.000 euros”. Referiu ainda que a Equipa de 
Inquéritos do referido Posto Territorial continua a 
desenvolver diligências de investigação, desconhe-
cendo-se, até ao momento o(s) autor(es) do furto.

Alvaiázere+
Academia de Verão

Com a chegada das férias da Páscoa, a Alvaiá-
zere+ está a preparar uma semana bem divertida e 
enriquecedora, cheia de atividades para os jovens 
dos 14 aos 18 anos. 

A “StartUP Academy” uma academia de Verão 
que vai funcionar em regime de acampamento onde 
os jovens, além de terem a possibilidade de praticar 
diversas atividades desportivas – canoagem, pain-
tball, missões (im)possíveis - vão poder empreender 
e desenvolver um projeto. 

As inscrições podem ser feitas no endereço 
eletrónico: startiupi@territorioscriativos.eu e são 
gratuitas.

No dia 20 de março, na Casa 
Municipal da Cultura, realizou-se o 
Congresso da Santa Casa da Miseri-
córdia Alvaiázere. Na sessão de aber-
tura usaram da palavra a provedora 
da entidade organizadora, Adelaide 
Santos, a presidente da Câmara de 
Alvaiázere, Célia Marques, o presi-
dente do Secretariado Regional de 
Leiria da UMP, Joaquim Guardado e 
Lídia Semeão, em representação da 
diretora do Centro Distrital de Leiria 
do ISS. Todos deram as boas vindas 
ao grande número de participantes 
e revelaram a importância deste tipo 
de congressos, conforme as suas 
áreas, na formação dos cuidadores 
dos diversos públicos, especialmente 
para os com necessidades especiais.

Seguiram-se as apresentações 
da manhã, mais teóricas, “Corpo 
ativo = Desenvolvimento Positivo” 
por Maria Goreti, que transmitiu co-
nhecimentos muito úteis no âmbito 
da sua temática. Arrebatou a plateia 
Amândio Mendes com o tema, que 
a todos encantou, “Música, terapia 
que torna a vida mais feliz”, pela 
forma simples, mas eficaz, com que 
demonstrou a utilização da música 
pelo Homem, desde os primórdios 
das civilizações, como forma de tera-
pia para aliviar as crises existenciais 
e de ansiedade. Expôs ainda a im-
portância da valorização da música 
como meio facilitador do processo 
de aprendizagem, sendo atualmente 
aplicada em inúmeras situações para 

o bem-estar e desenvolvimento glo-
bal do ser humano. 

A tarde ficou marcada por uma 
vertente mais prática, continuan-
do com o formador da manhã no 
workshop “Musicoterapia: no ritmo 
da felicidade”, que apresentou diver-
sos exercícios práticos, reutilizando 
materiais de forma inovadora. Todos 
os participantes experimentaram 
como a música torna a vida mais 
feliz aplicada em atividades para 
o desenvolvimento da memória, 
linguagem, estimulação cognitiva, 
psicomotricidade, emoções/senti-
mentos e socialização. A continuar 
este instante contagiante de alegria 
apresentou o grupo de teatro “Sai-
datoca” do Agrupamento de Escolas 
de Alvaiázere um momento cultural 
de grande profundidade e reflexão, 
inserido nas temáticas anteriormen-
te apresentadas, onde não faltou a 
sátira, marcado pela qualidade das 
representações dos alunos e dos 
seus ensaiadores, os professores João 
Caetano e Celestina, que arrancaram 
uma grande ovação dos presentes. 

O workshop “Corpo ativo = De-

senvolvimento Positivo”, dinamizado 
pelas professoras Marlene Rosa e Ana 
Luísa Roque, encerrou este congresso 
da melhor forma, com a apresentação 
do Programa Agilidades pela profes-
sora Marlene Rosa, sua mentora, de 
forma pedagógica e didática. Trata-se 
de um jogo terapêutico que melhora 
a agilidade dos membros superiores, 
o qual exige uma sequência de me-
mória, flexibilidade de pensamento 
e movimentos sincronizados, permi-
tindo trabalhar duas componentes a 
cognitiva e a motora.

No futuro pretende-se democrati-
zar a implementação deste jogo que 
permitirá melhorar muitas situações 
de imobilidade motora e à igualdade 
de acesso.

Um congresso que muito contri-
buiu para a mudança de atitude face 
às problemáticas dos grupos mais 
vulneráveis e consequentes formas 
de intervenção, visando uma melhor 
qualidade de vida, mais saudável e 
feliz, partilhando saberes e experiên-
cias, fortalecendo afetos.

_________________
Teodora Cardo

Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere
Organizou Congresso didático e pedagógico

Casa Municipal da Cultura de Alvaiázere 
Acolheu Conferência “Cidadania e a Europa”
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Durante o mês de fevereiro decorreram os enfeites, 
pelos dois Lares da Associação, com motivos carna-
valescos e iniciaram-se os preparativos para o desfile 
de Carnaval. Funcionárias e idosos colocaram mãos 
à obra e trabalharam com afinco e dedicação para a 
participação da Associação neste corso que, mais um 
ano, foi marcado pela boa disposição, originalidade e 
alegria. Estes dividiram-se em três grupos que tiveram 
como temas: “Montanha russa”, “O despertar com zum-
ba” e “Os encalhados, viúvos e mal casados à procura 
do amor” que acompanharam o “Ferrari do amor”. Foi 
uma tarde cheia de folia, animação, música e dança 
com a ajuda do Duo “Ritual Dueça” e que terminou com 
a divulgação dos prémios para os melhores mascara-
dos e na qual a Instituição arrecadou dois prémios. 
A Instituição deixa o seu agradecimento a todos que 
estiverem presentes, pelo apoio demonstrado, na ex-
petativa que tenham gostado das suas apresentações. 

Março é marcado por dois dias especiais: o Dia 
da Mulher e o Dia do Pai. No dia 8, celebraram o dia 
de todas as mulheres e ofereceram um miminho às 
utentes. A 19 celebrou-se o Dia do Pai e, como tal, não 
deixaram passar o dia em branco, fazendo atividades 
alusivas ao tema, com oferta de um miminho aos 
utentes e um vídeo para mais tarde recordar.

O Campeonato de Boccia Sénior Equipas realizou-se 
em Santiago da Guarda, a 26 de março, e contou com a 
participação dos idosos da Instituição, sempre motiva-

dos e focados para alcançar bons resultados. Para além 
da competição saudável que se vive nestes jogos, este 
campeonato também lhes permite fazer novas amiza-
des e conviver com outras Instituições “adversárias”! 

Com o mês de abril a aproximar-se e o tempo 
Pascal, já se iniciaram os trabalhos relativos a esta 
época festiva, com vista à participação no II Concurso 
de Figuras de Páscoa Gigantes, promovido pela Junta 
de Freguesia de Maçãs de D. Maria. 

A Associação de Apoio Social, Cultural, Despor-
tiva e Recreativa de Maçãs de Caminho, levará a 
efeito no próximo dia 14 de abril pelas 13H00, na 
sua sede, o tradicional Almoço Convívio de Páscoa, 
convidando todos os sócios e amigos da Associação 
a participarem no mesmo.

Contactos para informações e inscrições: 
Tels. 236 655 191 - 914 054 527, ou na sede, 

aos Domingos, impreterivelmente até ao dia 10 de 
abril de 2019.

Animação: Música e Surpresas.
A Direção

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

Almoço de Páscoa

Acúrcio Mendes dos Santos, Presidente da Assem-
bleia Geral da Associação de Apoio Social, Cultural, Des-
portiva e Recreativa de Maçãs de Caminho, nos termos 
conjuntos do disposto nos artigos 13º, alínea c), e artigo 
14º, nº 2, dos Estatutos, convoca todos os sócios desta As-
sociação para uma reunião ordinária da Assembleia-Geral 
a realizar no dia 14 de abril de 2019, pelas 15:00 horas, 
na sede, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

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

contas de gerência referente ao ano 2018;
3 – Regulamento interno da Associação;
4 -  Outros assuntos de interesse relevante para a 

Associação.
   Conforme o artigo 15º, nº 2, dos Estatutos, se à hora 

indicada não estiver presente mais de metade dos sócios 
com direito a voto, a Assembleia reunirá uma hora depois 
com qualquer número de sócios presentes, às 16:00 horas.

Maçãs de Caminho, 20 de março de 2019
O Presidente da Assembleia-Geral

Acúrcio Mendes dos Santos

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

CONVOCATÓRIA

Associação Casa do Povo de Maçãs de D. Maria 

Mês de março com muita cor e alegria 
Maçãs de D. Maria

Última sessão de 
Palestras de Inverno

Para terminar mais um ciclo de Palestras de 
Inverno, que conta já com a 5ª edição, a Junta de 
Freguesia de Maçãs de D. Maria convidou o povo 
maçanense, e todas as pessoas em geral, a estarem 
presentes no auditório da junta para assistirem à 
última sessão.

Os palestrantes foram três. Começando por Ca-
tarina Mendes, apresentou o tema “Refletindo sobre 
o património histórico-arqueológico em Alvaiáze-
re… Potenciar é possível?” e falou sobre o diverso 
património no Concelho.

De seguida, Carlos Craveiro abordou o tópico 
“Confrarias e Irmandades de Maçãs de D. Maria”, 
onde explicou um pouco sobre as irmandades que 
existiram ao longo dos anos.

Por fim, mas não menos importante, “A família 
Temudo de Figueiró dos Vinhos”, foi a questão do 
apresentador Miguel Portela que expôs e lançou o 
livro alusivo ao título desta palestra.

Assim se passou mais uma tarde interessante 
para todos os que gostam de conhecer um pouco 
melhor a história do concelho de Alvaiázere e mais 
especificamente a freguesia de Maçãs de D. Maria.

__________________
Mónica Teixeira

ASCRA

Mês de março repleto de atividades
Este foi um mês bastante diversificado na Associa-

ção Social, Cultural e Recreativa de Almoster (ASCRA).
A folia do Carnaval contagiou toda a gente e após 

imenso trabalho, os utentes saíram à rua para desfilar 
e alegrar o desfile de Carnaval promovido pelo Muni-
cípio de Alvaiázere com o tema “os salta pocinhas” e 
que deu, à ASCRA, o 3º lugar na categoria de carros 
alegóricos. Como nem todos os utentes conseguem 
sair, o carnaval foi até eles, promovendo na sua casa 
o espírito carnavalesco com música, dança e, claro 
está, os disfarces. Uma tarde diferente e animada 
que permite a estimulação dos utentes e a vivência 
de novas experiências.

Também neste mês se comemorou o Dia da In-
ternacional da Mulher e sendo um dia tão marcante 
decidiram tornar este dia diferente para as princesas 
da casa! Foi improvisado um salão de estética e assim 
presentearam as mulheres com uma flor e um lanche 
especial. Também se comemorou Dia do Pai, ofere-
cendo uma pequena lembrança confecionada pelas 
utentes da Instituição.

Para comemorar o Dia da Árvore, a chegada da pri-
mavera e o sol que já se faz sentir, os utentes saíram 
até ao jardim e colocaram mãos à obra. Arrancaram 
ervas, plantaram uma trepadeira, cheiraram as flores 

que começam a florir e observaram os tons coloridos 
que cobrem o espaço exterior.

O Dia Mundial da Água foi igualmente comemora-
do neste mês, e com o objetivo de sensibilizar toda 
a comunidade para a importância da água e para um 
consumo consciente, foi criado um pequeno vídeo, 
que foi exibido na Instituição e que foi publicado na 
página do Facebook.

De resto, os utentes continuam a participar nas 
atividades habituais promovidas pelo Município e a 
elaborar diversos trabalhos primaveris, para além da 
constante estimulação física e psíquica.

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

3 lotes urbanos (terrenos para construção) 
contíguos, com áreas de 773m2, 599m2 e 

773m2, os primeiros com frente para a Rua 
José Ferreira Lopes da Gama e o último com 
frente para a Rua Conselheiro Furtado dos 

Santos, entre a GNR e a Escola Básica.

Contacto:  Tlm. 914 742 781

VENDE-SE
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A Federação Portuguesa de 
Futebol, numa iniciativa conjunta 
com o Ministério da Educação, 
atribuiu bolsas de estudo a 23 alu-
nos do ensino secundário que, ao 
longo do seu percurso escolar, se 
têm vindo a destacar nas vertentes 
da educação e mérito académico, 
do desporto, a nível da promoção 
da participação desportiva, e da 
cidadania, no âmbito da partici-
pação em projetos no contexto 
da cidadania e desenvolvimento, 
ou outros de natureza cívica, quer 
em meio escolar e/ou extraescolar.

Tendo em conta estes critérios, 
a aluna da Escola Básica e Secun-
dária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, 

Tânia da Maia Narciso do 10º ano, 
com a colaboração da sua diretora 
de turma, apresentou a sua candi-
datura e foi uma das vencedoras 
desta iniciativa, tendo-lhe sido atri-
buída uma bolsa que consiste num 
conjunto de materiais, equipamen-
tos e acesso a serviços, que visam 
o apoio ao seu desenvolvimento 
académico, desportivo e cívico.

No dia 25 de março a aluna 
e família foram convidados pela 
Federação Portuguesa de Futebol 
a assistir ao jogo da seleção por-
tuguesa e, no final do mesmo, a 
aluna foi recebida pelos membros 
do júri desta iniciativa que a con-
gratularam pelo seu desempenho: 

Catarina Furtado, Bernardo Silva 
(jogador da seleção portuguesa de 
futebol), Matilde Fidalgo (jogadora 
da seleção portuguesa de futebol 
feminino) e ainda pelo Ministro da 
Educação, Secretário de Estado da 
Educação e Presidente da Federa-
ção Portuguesa de Futebol.

Paralelamente, a Federação 
Portuguesa de Futebol irá “formar” 
a aluna como “embaixadora” da 
Federação Portuguesa de Futebol 
na sua comunidade/escola. 

Parabéns à Tânia Narciso, bem 
como ao Agrupamento de Escolas 
de Alvaiázere por afirmarem e pro-
moverem valores cívicos de mérito 
e excelência.

No passado dia 23 de março os alunos do 11º 
ano, de Línguas e Humanidades, da Escola Básica e 
Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira de Alvaiázere 
realizaram uma visita de estudo a Coimbra, no âmbito 
das disciplinas de Geografia e de História. 

De manhã os alunos usufruíram de uma visita 
guiada, com rigor cientifico, didático e pedagógico, 
durante cerca de duas horas, à Universidade de Coim-
bra,  Biblioteca Joanina, Sala dos Capelos e Igreja de S. 
Miguel, que possibilitou a concretização de conteúdos 
programáticos na disciplina de história, relativos ao 
absolutismo joanino, reconhecendo D. João V com 
uma política do mecenato das artes e das letras. De 
tarde foi feita a exploração da cidade de Coimbra 
pela disciplina de geografia, consolidando conhe-
cimentos adquiridos relativos ao tema, dinâmicas 
urbanas sensibilizando os alunos para a organização 
urbana e expansão urbana da cidade, onde os alunos 
identificaram os problemas do perímetro urbano de 
Coimbra e apresentaram formas de revitalização 
urbana na cidade. 

Esta visita permitiu ainda partilhar realidades dis-
tintas das vivências atuais dos alunos, contribuindo 
para a sua formação integral. Possibilitou ainda o 
convívio entre alunos e professores fora do ambiente 
normal de aulas, numa partilha saudável de saberes 
e fomento de empatia entre todos os participantes. 

educação

A ETP Sicó esteve, no dia 3 de março, representa-
da na 12.ª edição da Qualifica – Feira de Educação, 
Formação, Juventude e Emprego, na Exponor (Porto), 
através dos cursos de Cozinha/Pastelaria e de Res-
taurante/Bar. A feira, que começou a 28 de fevereiro 
e terminou a 3 de março, acolheu alguns alunos da 
ETP Sicó no espaço COOL do POCH, onde efetuaram 
demonstrações na área da Restauração, nomeada-
mente pratos e cocktails com produtos endógenos. 
A Exponor foi, durante estes dias, um espaço de ne-
tworking, de encontros e de partilha, num clima de 
grande informalidade e até de divertimento. 

Num futuro próximo o mercado de trabalho 
sofrerá alterações e muitos dos trabalhos serão au-
tomatizados. Contudo, as funções centradas nas ca-
pacidades únicas dos seres humanos e que requerem 
criatividade e empatia serão valorizadas e, a verdade 
é que existe uma nova geração que procura signifi-
cado e desafios no desempenho de uma profissão e 
que valoriza mais a liberdade do que bens materiais. 

Numa nota enviada pela ETP Sicó, a escola referiu 
que “é uma honra marcar presença neste evento que 
tem como missão ajudar os jovens a traçarem um 
rumo para a sua vida futura, mantendo-os conectados 
à rede, mas também focados no mundo real e, muito 
particularmente, nas oportunidades de qualificação”. 

ETP Sicó

Brilhou ao participar na Feira Qualifica 

ETP Sicó
Comemorou o Dia do 
Pi com atividades

O polo de Alvaiázere da ETP Sicó realizou, no dia 
14 de março a atividade “Comemoração do Dia do 
Pi”. Inserida no plano de atividades referente ao ano 
letivo 2018/2019, a sua execução contou com a 
envolvência de professores, alunos e funcionários, 
que ajudaram na decoração da escola com figuras 
alusivas ao Pi. 

Esta comemoração teve como objetivos prin-
cipais dar a conhecer a toda a comunidade esco-
lar a história e curiosidades do Pi, reconhecer a 
importância deste número na matemática, e na 
vida real, e motivar as pessoas para a importância 
da matemática. Para além disto, realizou-se uma 
caminhada no centro da vila de Alvaiázere, numa 
extensão de cerca de 3,14km e foi ainda feita, por 
parte da professora de matemática, a apresentação 
de um pequeno sketch relativo ao Pi. Por fim houve 
espaço para um delicioso lanche partilhado, com 
comida alusiva a este número. A atividade teve 
como destinatários toda a comunidade escolar, ten-
do-se mostrado muito colaborativa e entusiasmada.

16.ª edição do Prémio 
Fundação Ilídio Pinho 
apurou três projetos

No âmbito da 16.ª edição do projeto “Ciência na 
Escola” da Fundação Ilídio Pinho, este ano subordi-
nada à temática “A Ciência na Escola ao Serviço do 
Desenvolvimento de Portugal”, e ETP Sicó viu ser 
validados pelo júri, e apurados para a 2.ª fase, três 
projetos: “Cozinha com Saúde e Tradição”, da res-
ponsabilidade da professora Margarida Marques; 
“AutoSoMa”, da responsabilidade do professor Vitor 
Mendes e “Endógenos nas Gorduras Saudáveis”, da 
responsabilidade do professor Luís Santos.

A ETP Sicó apresentou ainda, em candidatura, 
os projetos: “Mau Olhado - Licor de Arruda”, da 
responsabilidade do professor Adérito Gomes; “Fire 
Detector”, da responsabilidade da professora Catari-
na Lucas; “Endógenos nas Gorduras Saudáveis”, da 
responsabilidade da professora Margarida Marques 
e, ainda, “Laboratório de Competências Digitais”, da 
responsabilidade da professora Dora Freire.

Numa nota disponibilizada pela escola, a ETP 
Sicó parabeniza todos os proponentes, “não só os 
que representam os projetos que prosseguem na 2.ª 
fase do concurso, mas todos quantos participaram”. 
Dá ainda os parabéns a toda a equipa pedagógica 
e alunos pelo seu desempenho neste concurso que 
“visa estimular o interesse dos alunos na partilha 
do conhecimento e na cultura científica através do 
apoio a projetos multidisciplinares e inovadores 
nas áreas da ciência e da tecnologia, assumindo um 
caráter eminentemente prático e multidisciplinar”.

Em Coimbra
Alunos descobrem os seus encantos

ACEITAM-SE
Trabalhadores(as) para a 
colheita da Framboesa 

em maio e junho

Contacto: Tlm. 910 981 573

Federação Portuguesa de Futebol 
Atribui Bolsa de Estudo a aluna de Alvaiázere
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No dia 12 de março, os alunos 
eleitos deputados Soraia Sousa do 11.º 
ano, Tânia Narciso do 10.º ano e João 
Rodrigo Faria do 11.ºano, participa-
ram na sessão distrital do Parlamento 
dos Jovens do Ensino Secundário, no 
Auditório do Instituto Português do 
Desporto e da Juventude em Leiria.

Este ano, sob a temática “Al-
terações climáticas – reverter o 
Aquecimento Global”, a sessão dis-
trital constituiu um momento, por 
excelência, de apresentação, defesa 
e debate de medidas que os jovens 
destas faixas etárias gostariam de 
ver concretizadas. É de realçar o em-
penho, seriedade e responsabilidade 
com que foi encarada esta participa-
ção, por parte dos alunos, que me-
ritoriamente representaram a Escola 

no Círculo de Leiria. Acrescenta-se 
ainda que a edição deste ano foi de 
especial importância para o Agru-
pamento de Escolas de Alvaiázere, 
dado que a aluna Beatriz Domingos 
do 12.ºano, presidiu com empenho, 
rigor e imparcialidade os trabalhos 
desta sessão, na qualidade de pre-
sidente da mesa da sessão distrital.

É importante sublinhar que esta 
atividade contribuiu para que os 
alunos pudessem exercitar compe-
tências argumentativas e assim fazer 
valer as suas ideias/propostas, tendo 
por expoente o respeito, aceitação 
de diferentes perspetivas, a tolerân-
cia e a promoção de uma cidadania 
pautada por valores democráticos.

No dia 21 de fevereiro, as turmas 
dos 11.º A e 12.º A, no âmbito das 
disciplinas de Português, Filosofia e 
Psicologia B, realizaram uma visita 
de estudo a Lisboa, ao Pavilhão do 
Conhecimento e à Assembleia da 
República. 

Da parte da manhã, no Pavilhão 
do Conhecimento, os alunos realiza-
ram diferentes atividades que lhes 
permitiram compreender algumas 
leis da física, alguns conteúdos 
de matemática, de psicologia e de 
filosofia, consolidando as apren-
dizagens efetuadas dentro da sala 
de aula.

Ainda no Parque das Nações, 
no período do almoço, os alunos 
tiveram oportunidade de visitar o 
Pavilhão de Portugal e ver as expo-
sições Inside Out e T-Rex in Town, ou 
simplesmente passear e usufruir um 
pouco de cultura urbana. 

Na Assembleia da República, os 
estudantes foram amavelmente con-
duzidos pelos deputados Odete João 
e Pedro Coimbra às galerias do Par-
lamento e assistiram a uma pequena 
parte da sessão parlamentar, tendo 

ficado a conhecer como se processa 
o debate político e os temas em dis-
cussão, o que foi ao encontro dos 
conteúdos programáticos abordados 
nas disciplinas de português e filo-
sofia no âmbito da argumentação.

educação

Secundário realizou visita de estudoBiblioteca Escolar
Homenagem a Sophia de 
Mello Breyner Andresen

A semana da Leitura decorreu de 11 a 15 de março 
com o lema “Hoje leitor, amanhã leitor” e foi dedicada 
à obra da escritora Sophia de Mello Breyner Andresen, 
cujo centenário do nascimento se comemora este ano.

Ao longo da semana, além das exposições sobre a 
vida e obra da escritora, decorreram na Biblioteca Esco-
lar, o concurso de declamação de poesia, um concurso 
de fotografia alusivo à temática da obra de Sophia, um 
workshop de ilustração de poemas com a turma do 
10ºA, um encontro entre os alunos da Universidade 
Sénior e as turmas 6º A e 9º B e ainda a partilha de poe-
sias da autora pelas turmas do 9º ano de escolaridade. 

“Toca a ler – 10 minutos de leitura” aconteceu em 
todas as salas e permitiu estabelecer um elo entre alu-
nos e professores, através da leitura dediversos textos.

No 1º ciclo e pré-escolar, a semana foi dedicada à 
obra “A Menina do Mar” e as turmas leram, ilustraram e 
partilharam entre si momentos da história. Declamaram 
ainda poemas sobre o mar. Aconteceram, igualmente, 
sessões de leitura com a participação dos pais.

Para encerrar a semana da Leitura, o 
Agrupamento de Escolas de Alvaiázere e 
a Biblioteca Escolar promoveram, no dia 
15 de março, pelas 18 horas, na Casa 
Municipal da Cultura, um sarau Literário 
destinado aos pais, encarregados de edu-
cação, famílias e comunidade educativa, 
onde se comemorou o centenário da es-
critora Sophia de Mello Breyner Andresen.

O evento iniciou com a atuação das 
turmas 8ºA e B que protagonizaram uma 
entrevista a Sophia e aos seus filhos 
e, simultaneamente, foi mostrada uma 
apresentação digital sobre a vida e obra 
da escritora. Seguiram-se momentos re-
ferentes à sua obra infanto-juvenil com 
uma interpretação da canção “A Menina 
do Mar” pelos alunos do 4º ano, uma 
apresentação das personagens do livro “A 
Fada Oriana” pelas turmas do 5ºB e 6ºC e, 
ainda, uma interpretação do poema “Trem 
de ferro”, de Manuel Bandeira, incluído 

numa coletânea de poesia selecionada 
pela autora e intitulada “Primeiro Livro 
de Poesia”. 

Na obra de Sophia o tema Mar é 
uma constante. Por isso, ouviram-se os 
poemas “Fundo do mar”, pela turma do 
6ºA, navegou-se nas ondas azuis com o 
“Poema Azul” pelo 6ºB e ouviu-se um tema 
musical a cargo do Clube de Música. Para 
recordar a infância de Sophia de Mello 

Breyner Andresen e o seu primeiro con-
tacto, o grupo dos mais novos do Clube 
de Teatro realizou uma dramatização do 
romance popular “A Nau Catrineta”, que 
muito agradou a todos os presentes.

Voltando à poesia de Sophia, as 
turmas de 10º e 11º anos declamaram, 
num ambiente bem intimista e ao som 
da guitarra da Maria Carvalho, excertos 
de poemas bem conhecidos da autora. 

De seguida, foram chamados ao palco 
os alunos vencedores do concurso de 
fotografia e concurso de declamação de 
poesia, que igualmente se dedicaram à 
obra de Sophia, e a quem foram entre-
gues diplomas de participação e prémios 
de participação, 

Em jeito de conclusão, a turma do 
12º ano encenou a apresentação de dois 
momentos de leitura: os poemas “Nesta 
hora” e “Porque”, acabando assim este 
sarau com uma mensagem de esperança 
por um mundo sem máscara, sem medo 
da verdade, sem injustiças.

De destacar ainda, neste evento, o 
grande empenho e dedicação de todos 
os alunos participantes e a preciosa cola-
boração dos professores de Português e 
outras disciplinas no sentido de promover 
o conhecimento da obra desta autora e, 
através dela, incentivar o gosto pela poe-
sia e pela leitura.

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Sarau literário encerrou a Semana da Leitura

No passado dia 11 de março, decorreu, em Pom-
bal, a Sessão Distrital do Parlamento dos Jovens do 
Ensino Básico 2019, estando em debate o tema “Al-
terações climáticas – salvar os oceanos”.

Nesta sessão, e num universo de 28 escolas inscri-
tas, foram eleitos, como deputados à Sessão Nacional, 
os alunos Matilde Sousa e José Lourenço do Agrupa-
mento de Escolas, conjuntamente com alunos de outras 
três escolas do distrito que terão a oportunidade de 
estar presentes na Sessão Nacional que terá lugar na 
Assembleia da República nos dias 6 e 7 de maio. 

O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa promo-
vida pela Assembleia da República que se desenvolve 
em três fases: escolar, distrital e nacional. 

Os alunos participantes são incentivados a refletir 
e debater um tema diferente todos os anos, ficando 
a conhecer as regras do debate e do processo de 
decisão parlamentar.

Alunos eleitos para sessão 
Nacional do Parlamento dos
Jovens do Ensino Básico

Jovens participaram na sessão Distrital do 
Parlamento dos Jovens do Ensino Secundário
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EU, O DESASSOSSEGADO

As primeiras linhas de um livro que 
nunca publicarei dizem assim: «Às armas! 
Às armas, senhores da guerra pela paz! É 
a hora de a humana gente se incorporar 
num bem organizado exército para lutar 
contra todas as formas do “pensamento 
único” que ferozmente se mostra apos-
tado em tomar conta do mundo para o 
destruir(…)!». Exército semelhante terá de 
vir para lutar pela nossa terra Alvaiázere, 
entrando voluntariosamente nele quem 
tiver a sabedoria do Zeus grego para fa-
bricar trovões e raios em ziguezagues de 
fogo, com eles pondo no céu das nossas 
aldeias a mais barulhenta trovoada de 
gritos que acordem a distraída gente. 

Via facebook, concentrei-me no que 
me foi dado ler e guardei este pensa-
mento: «O seu pior inimigo não é aquele 
que está à espreita, esperando que você 
fracasse. O seu pior inimigo é você mes-
mo, e, encarar esse inimigo, pode ser 
muito difícil», Parafraseando-o em jeito 
de salpico, temo que se possa dizer, com 
alguma verdade, que o grande inimigo 
da nossa comunidade autárquica possa 
ser a própria comunidade. E, se assim 
acontecer, será difícil enfrentar esse 
inimigo, desde logo porque os cidadãos 
dessa comunidade não terão bem viva a 
consciência de que uma quota parte das 
obras que estão por fazer tem de sair das 
suas mãos.

Nem todos os alvaiazerenses estarão 
conscientes disto, e não será demais que 
quem tiver voz vá gritando para acordar 
os que dormem ou parecem dormir. Mas, 
quem aceitará que ande a dormir? Não será 
de reconhecer que muitos de nós, sem dar 
por isso, tem opiniões e soluções para dar 
e vender? No que à minha responsabilida-
de diz respeito, não nasci para agricultor, 
industrial ou comerciante. Mas sei que 
nasci para não “comer o pão de alguém”. 
Educado para as humanidades, dei-me às 
diferentes tarefas a que fui chamado e em 
que acreditei. Também eu me senti pro-
penso a pensar e a emitir opiniões, umas 
minhas, outras assimiladas de quem me 
pareceu que sabia mais do que eu.

Recordo aqui o político Lucas Pires a 
dizer aos quatro ventos que «o País está 
todo estudado: o que falta é fazê-lo». Res-
salvado o exagero quanto a estudos, não 
é exagero constatar que muito do que as 
nossas povoações necessitam para nelas 
se viver condignamente, está por fazer.

Toda a obra tem de começar por um 
princípio, e aqui “é que ela empeça”.

Cada um dos meus netos tem um 
sobreiro em Ferraria de São João, do 
concelho de Penela. O rescaldo do in-
cêndio de Pedrógão Grande e concelhos 
vizinhos acabou por fazer história com o 

acordar de uma população de quarenta 
habitantes. Organizados em “Associação 
de Moradores da Ferraria de São João”, 
decidiram, em assembleia e por unanimi-
dade, avançar com a criação de uma zona 
de proteção da povoação de pelo menos 
100 metros à volta do lugar, arrancando 
eucaliptos e plantando árvores mais resis-
tentes ao fogo, falando-se já numa área 
de 500 metros na envolvente da aldeia, 
em que serão replantadas “folhosas”, 
como sobreiros ou carvalhos, podendo 
também avançar-se com a plantação de 
medronheiros ou azevinho.

Deixo aqui este exemplo apenas para 
mostrar como se pode começar a pôr 
mãos a uma obra, primeiro as pequenas. 

Várias vezes nos meus salpicos falei 
do turismo no nosso Concelho e falei tam-
bém da construção de miradouros que 
mostrassem as nossas belas paisagens. 
Nas arrimas da Pelmá, por exemplo, se 
houvesse determinação, só faltariam os 
materiais que, mão-de-obra em fins de se-
manas, não faltaria. E até me quer parecer 
que, de Lisboa, muitos pelmás viriam dar 
o seu contributo a troco de um passeio e 
uma merenda a campo. Eu mesmo lá esta-
ria, mesmo que a puxar pelas pernas. É só 
mais um exemplo que serve para tantas 
outras iniciativas. 

No último número de “O Alvaiaze-
rense“ fui desassossegado por J.S.. No 
seu ALVAREVITALIZAR, J. S. fala-nos de 
uma verdadeira renovação e restauração 
de uma nova Alvaiázere. Como que a 
preparar o fórum “Alvaiázere e o Futuro” 
fico à espera de que nos diga mais coisas 
concretas. E quanto ao convite que me 
dirigiu, só posso prometer que darei o 
melhor de mim para ajudar a descobrir ca-
minhos novos, e essa será a minha honra.

Não obstante a sua singeleza, e a 
enorme distância a que está do ob-
servador, nenhum outro monumento 
alvaiazerense chama mais a atenção 
de quem esteja na vila do que uma 
estreitíssima pirâmide esbranquiçada 
que, quase no cimo da serra, se destaca 
da tonalidade verde-acinzentada que 
domina a paisagem deste promontório.

Talvez os mais novos ignorem a sua 
origem. Mas, ninguém, com mais de se-
tenta anos de idade, se esqueceu já da 
trágica noite de 16 de agosto de 1960, 
quando, estrondosamente, bateu na 
encosta nascente da serra de Alvaiázere 
uma aeronave militar Lockheed T-33A-
1-LO, com a matrícula FAP 1906, que 
realizava um treino de voo noturno.

No acidente, perderam a vida os 

dois ocupantes do aparelho: António 
Amaral Afonso, de 23 anos, natural da 
freguesia de Castelo Branco, concelho 
de Mogadouro, 1.º cabo, aluno-piloto; e 
António José Nabais Conde, alferes mi-
liciano, piloto-aviador, instrutor de voo.

O Diário de Lisboa, na sua edição 
do dia seguinte, transmitia a notícia 
enviada, de Alvaiázere, por telefone: 
«Ouviu-se a mais de 10 quilómetros 
o estampido enorme provocado pelo 
choque do avião a jacto que ontem, 
cerca das 23 horas, se despenhou num 
monte próximo desta localidade».

Alguns pormenores do apocalíptico 
episódio, vivenciado pelos que tive-
ram coragem para subir a pedragosa 
montanha, ainda hoje nos pareceriam 
demasiando chocantes, apesar do gos-
to mórbido de alguns jornais do nosso 
tempo…

O monumento, construído em be-
tão, pintado de branco, tem uma forma 
triangular, representando a asa de um 

avião. Numa placa de mármore, tem 
registado os nomes dos dois aviadores. 
Em 2009, foi-lhe acrescentada uma pla-
ca de acrílico, com um conteúdo poé-
tico, colocada por familiares e colegas 
de António José Nabais Conde.

letras

Ferreira do Zêzere
Promove
12.º Festival 
Gastronómico de 
Lagostim do Rio

De 29 de março a 28 de abril, o 

lagostim é a imagem de marca em 

Ferreira do Zêzere. 

O evento decorre às sextas, sá-

bados e domingos. 

Em todo o Concelho, 6 restau-

rantes e 3 estabelecimentos tapas e 

doce confecionam diferentes pratos, 

em que a iguaria principal é o lagos-

tim de rio.

As águas límpidas do Zêzere pro-

porcionam condições únicas para o 

habitat destes crustáceos de água 

doce e é em abril que se encontram 

na melhor fase do ano para serem 

pescados e confecionados de acordo 

com os chefes dos restaurantes que 

são já especialistas na preparação 

de pratos originais e surpreenden-

tes com lagostim, que vão desde 

entradas, sopas a pratos principais 

diversos, de apresentação mais 

gourmet ou mais tradicional confor-

me a ementa selecionada.

Ansião
Comemora Dia 
Nacional dos 
Moinhos com 
visita guiada 

Comemora-se no próximo dia 7 

de abril o Dia Nacional dos Moinhos. 

Para não esquecer esta efeméride, o 

concelho de Ansião vai promover um 

dia diferente à volta dos moinhos. 

Assim, entre as 14h00 e as 

17h00 haverá uma visita guiada 

ao moinho da Serra da Portela, em 

Pousaflores, um passeio temático 

“As Orquídeas Selvagens”, lanche 

tradicional e um momento musical 

a condizer. 

As inscrições podem ser feitas 

no Posto de Turismo da Câmara 

Municipal de Ansião. 

VIZINHOSSalpico
     Pico-Pico

Filipe Antunes Santos

Mário Rodrigues
albaiaz@sapo.pt
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O CLDS 3G de Alvaiázere rea-
lizou, no passado dia 28 de feve-
reiro, nas instalações da ETP Sicó 
– polo de Alvaiázere, um workshop 
subordinado à temática das Mar-
mitas Saudáveis, inserida na Ação 
Alvaiázere com Saúde do Eixo 2 de 
Intervenção.

Esta iniciativa contou com a 
presença de 20 participantes, que 
aprenderam algumas dicas com a 
nutricionista Mariana José, com o 
objetivo de tornarem a sua alimen-
tação mais saudável. 

A ação iniciou com uma breve 
apresentação teórica, onde a ora-
dora contextualizou a necessidade 
de melhorar a alimentação e aler-
tou para alguns erros que ainda se 
cometem. Após esta apresentação 
desafiou as participantes a rea-
lizarem receitas em grupos de 3 
pessoas, onde puderam confecio-
nar legumes salteados, bacalhau à 
brás, lasanha de curgete, saladas 
frias e quiche. Nestas receitas o 
objetivo foi utilizar ingredientes 

mais adequados e mais saudáveis, 
com menor carga calórica e que 
podem ser confecionados rentabi-
lizando todas as suas proprieda-
des saudáveis.

Após a confeção dos mesmos, 
a nutricionista explicou as altera-
ções realizadas nas receitas e as 
diferenças ao nível das calorias a 

ingerir. Apresentou ainda alguns 
rótulos de produtos, onde ajudou 
as participantes a saber interpre-
tá-los e a efetuarem melhores 
escolhas. 

No final, todas degustaram as 
receitas confecionadas, referindo 
a sua satisfação na participação e 
dinamização desta ação.

Biblioteca Municipal de Alvaiázere

Acolhe exposição têxtil “O amor é azul”

Licor de Chícharo D’ Alvaiázere

Ganhou mais uma 
medalha de ouro

O licor de Chícharo D’Alvaiázere conquistou, no 
passado dia 13 de fevereiro, mais uma medalha de 
ouro, no Concurso Nacional de Licores Tradicionais 
e Conventuais Portugueses, na categoria de licores 
à base de aguardente bagaceira. 

Este concurso, que vai já na 8.ª edição, é 
realizado pelo Centro Nacional de Exposições e 
Mercados Agrícolas (CNEMA) em conjunto com a 
Qualifica/oriGIn Portugal e que tem como principal 
objetivo premiar, promover, valorizar e divulgar 
os licores conventuais e tradicionais portugueses, 
genuínos e unicamente produzidos em Portugal.

Na sua página de facebook, esta marca de li-
cores alvaiazerense diz que espera que o ano de 
2019 seja de grandes conquistas. “Tal como o 
ano de 2018, em que ganhámos duas medalhas 
de ouro e duas estrelas no Great Taste Awards, 
esperamos que nos continuem a acompanhar 
neste percurso do qual também fazem parte”. 

A Biblioteca Municipal de Al-
vaiázere acolhe, de 18 de março 
a 6 de abril, a exposição têxtil do 
Centro de Formação Profissional 
para o Artesanato e Património - 
CEARTE, organizada com o apoio 
do Município de Alvaiázere. 

Os modelos expostos resultam 
do trabalho desenvolvido pelo cur-
so EFA de Modelista de Vestuário 
realizado no polo do CEARTE, em 
Cabaços.

As formandas deste curso 
desenvolveram uma coleção de 
13 coordenados, executados 
em ganga, tirando partido das 
várias tonalidades dos azuis 
assim como das várias texturas 
do tecido. 

Tendo sempre presente o tema 
dos Lenços dos Namorados, foi 
dado um ar moderno e urbano, 
não deixando cair o lado românti-
co que envolve o tema dos afetos. 
Esta coleção visa o desenvolvimen-
to da criatividade dos formandos 
a partir da gramática e das poten-
cialidades de uma das produções 
artesanais mais representativas 
e conceituadas em Portugal - os 
Lenços de Namorados - e desfilou 

no XVI Concurso Internacional de 
Criadores de Moda “Namorar Por-
tugal”, tendo sido muito elogiada 
pela crítica.

No dia 1 de abril, integrado na 
Semana de Educação de Alvaiá-
zere, será feita uma visita guiada 
por todas as formandas, onde 
cada uma explicará o conceito 

e a técnica de execução do seu 
coordenado, bem como um ato 
público de entrega dos certifica-
dos aos cursos Modelista de Ves-
tuário e de Licença de condução 
de Tratores.

Pode visitar a exposição de 
segunda a sexta-feira das 9h às 
17h e aos sábados das 9h às 13h.

CLDS 3G de Alvaiázere
Dinamizou Workshop Marmitas Saudáveis

Chícharo

Alvaiázere concorre 
às 7 Maravilhas 
Doces de Portugal

No âmbito do programa de candidaturas às 7 
Maravilhas Doces de Portugal, a Associação de De-
senvolvimento Integrado do Concelho de Alvaiázere 
(ADECA), efetuou uma candidatura com doces locais 
produzidos com chícharo. O desafio deste concurso 
é eleger os melhores doces de Portugal, enfatizando 
a tradição e a inovação, associadas a determinada 
região do país. 

Os doces que Alvaiázere candidatou foram as 
queijadas de chícharo, a tarte de chícharo, bombons 
de chícharo, pastel de nata com chícharo, pavlova 
de frutos vermelhos com chícharo e ainda mel pro-
duzido no Concelho. A par destes produtos estão 
também a concurso os pastéis e os travesseiros de 
chícharo.

Esta iniciativa envolveu vários produtores locais 
e tem como objetivo dar a conhecer o chícharo e os 
produtos do concelho de Alvaiázere. 

Nos próximos meses serão feitas várias elimi-
natórias e o vencedor será conhecido no dia 7 de 
setembro, numa gala transmitida pela RTP.

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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O dia 16 de março ficará marcado 
para sempre na memória de 15 pessoas, 
a maioria jovens que se encontram a 
fazer a preparação para o Crisma e 
seus catequistas. Saíram de Almoster 
com destino a Lisboa para fazer o bem: 
distribuir ajuda a pessoas sem abrigo. 

 A ideia surgiu no âmbito da prepa-
ração dos jovens de Almoster para o 
Crisma. “Assumiu-se que este ano, de-
signado de estágio, deveria ser marca-
do por atividades práticas, integradoras 
dos jovens numa vida plena, marcada 
por valores de partilha, solidariedade e 
cuidado para com o outro, num quadro 
de cidadania ativa”, disse Sónia Rodri-
gues, responsável pelo grupo Missão 
Trevo. 

Além de corações cheios de amor 
para distribuir, este grupo levou man-
tas, cobertores, arroz, massa, açúcar, 
farinha, batatas, azeite, água, sumos, 
produtos de higiene pessoal, como 
giletes, gel e shampoo. 

Mas a Missão Trevo não trabalhou 
sozinha. A Associação ASA (Apoio aos 
Sem Abrigo) foi a Associação parceira 
– pois a coordenadora dos catequistas, 
Susana Marques, já conhecia o seu tra-
balho no terreno – que acolheu o grupo 
de braços abertos, explicando o que era 
preciso fazer, pois não havia tempo a 
perder. Desde servir comida, distribuir 

alimentos ou outros artigos, apanhar o 
resto do lixo do chão ou simplesmente 
olhar nos olhos daquelas pessoas e 
dar-lhes uma palavra amiga, ouvindo 
as suas histórias, esta experiência foi, 
de certo, marcante para todos os en-
volvidos. “A passagem mais rica, para 
mim, foi ver os jovens a despojarem-se 
dos sapatos e do caderno de desenho 
para os darem a quem tão pouco tem. 
Eu não lhes tinha dito nada disso e eles 
nem me consultaram para tal. Foi o sen-
tido de cuidado pelo outro a falar mais 
alto. Naquele momento senti que eles 
estavam conscientes do seu caminho e 
do seu papel na sociedade. Depois foi a 

postura dos jovens na rua. Não vi jovens 
entretidos com telemóveis, vi jovens a 
olhar nos olhos dos homens e mulheres 
de rua, vi jovens a escutar com atenção 
os problemas dos outros e a imprimir a 
esse gesto grande sentido de dignidade 
ao outro”, adiantou Sónia Rodrigues. 

Durante todo o final de tarde e 
início de noite, este grupo participou 
em três momentos distintos de ajuda 
e nos quais viram de tudo: pessoas 
que já tinham sido bem-sucedidas 
na vida, como o professor de música 
que já tinha trabalhado no teatro com 
Filipe La Féria; mulheres e homens 
idosos, que até tinham casa, mas não 

tinham dinheiro para uma vida digna 
e que tinham fome; e pessoas a apro-
veitarem-se da boa intenção de quem 
dedica o seu tempo a ajudar os outros. 
“Mas isso, não me demove da Missão 
Trevo. Levar trevos a quem precisa deve 
continuar, é importante que continue”, 
referiu a responsável do grupo.

Todos concordaram que foi “uma 
viagem para a história”, não apenas por 
aquilo que foram fazer, mas por todo 
o contexto envolvente: a forma como 
levaram os bens, a boa disposição, os 
cobertores a servir de almofada para 
rentabilizar o espaço, entre muitas 
outras coisas. 

Esta experiência gratificante não 
teria sido possível sem a ajuda de várias 
entidades, nomeadamente o Municí-
pio de Alvaiázere, que ajudou com o 
transporte; o padre André Sequeira 
com apoio espiritual e também com a 
divulgação da iniciativa junto dos pa-
roquianos e facilitando, desta forma, a 
recolha de bens; a escola E.B. 2,3/S de 
Carreira, que doou os cobertores para 
levar; várias pessoas individuais que, 
desde a época de natal, entregaram 
bens para distribuir junto dos mais 
necessitados e a Santa Casa da Miseri-
córdia de Alvaiázere.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

destaque

Voluntariado

Missão Trevo leva ajuda aos sem abrigo em Lisboa
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Durante dois dias, 9 e 10 de março, 
a Associação de Apoio Social, Cultural, 
Desportiva e Recreativa de S. Pedro, 
freguesia de Pussos S. Pedro festejou 
o seu 27º aniversário, entre os seus 
sócios e também amigos.

O primeiro dia ficou marcado pelo 
baile com o grupo Só Ritmo que ani-
mou todos os presentes na sede da 
associação, tendo sido este de entrada 
gratuita.

O segundo dia de festejos iniciou 
com o tradicional hastear das bandei-
ras, sido de seguida a missa em me-
mória de todos os sócios já falecidos, 
momento alto para os habitantes mais 
crentes do lugar. 

Antes do tão desejado almoço no 
salão da associação, houve tempo para 
uma pequena oração junto à lápide, 
que se encontra junto à associação, em 
honra dos sócios já falecidos. Alusiva-
mente ao almoço, as pessoas tiveram a 
oportunidade de desfrutar de uma bela 
sopa aporcalhada, bacalhau à S. Pedro 
e, por fim, fruta da época. 

Quando todos já estavam a terminar 
o almoço Artur Antunes, presidente 
da associação, agradeceu a todos os 
presentes, assim como agradeceu um 
cheque que a Junta de Freguesia de 
Pussos S. Pedro lhes entregou, como 

forma de contribuir para esta continuar 
o trabalho que até agora tem feito. 

A tarde continuou com música ao 
vivo, protagonizada pelos convidados 
para o festival do acordeão, nomeada-
mente: Vítor Apolo (campeão nacional 
de acordeão), Rodrigo Maurício, Márcio 
Cabral, Júlio Vitorino e Bruno Gomes. 
Sem esquecer o tão desejado momento, 
o cantar dos parabéns pelo 27º aniver-
sário e o corte do bolo.

De referir que este evento teve o 
apoio da Junta de Freguesia de Pussos 
S. Pedro e da Câmara Municipal de 
Alvaiázere.

__________________
Mónica Teixeira

destaque

Associação de Apoio Social, Cultural, Desportiva e Recreativa de S. Pedro

Comemorou aniversário entre sócios e amigos

A Associação de S. Pedro apela  a todos os sócios que 
atualizem as quotas, de 2016 a 2018. Caso não regu-
larizem a situação, haverá uma atualização de sócios.
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“Eu não vou dizer que eles têm as condições 
ideais, mas pelo que tenho ouvido (…) todos 
dizem maravilhas do que aqui está feito”

No mês em que a AHBVA festejou 79 anos de existência,                             
“O Alvaiazerense” conversou com o seu presidente. Para além da 
abordagem às obras de renovação do quartel e da nova viatura, 
abordámos os principais problemas com os quais Joaquim Simões 
teve que lidar desde que está à frente desta Associação e que 
passam, atualmente, pela escassez de recursos humanos.

“O Alvaiazerense” (O Alv.): Os 
BVA celebraram este ano 79 anos 
de existência. Desde que assumiu o 
cargo, quais têm sido as maiores di-
ficuldades com as quais teve de lidar?

Joaquim Simões (J.S.): Eu estive 
dois mandatos como vice-presiden-
te. No segundo, com a ausência do 
presidente Paulo Tito, fui quase na 
globalidade do tempo, presidente em 
exercício. Deu-me algum estofo para 
eu ir lidando com as coisas. As gran-
des dificuldades que eu tenho sentido 
foram duas. Primeiro, a preocupação 
em ter dinheiro para pagar os salários 
às pessoas que cá trabalham. Recordo-
me, quando cheguei, de haver uma 
preocupação em pagar o combustível 
e eu, entretanto, o que fiz foi negociar 
com quem nos fornece o combustível, 
no sentido de acautelar sempre que, 
no final do mês, houvesse vencimentos 
para as pessoas. A pessoa foi extre-
mamente colaborante e tem sido um 
dos melhores amigos dos bombeiros e 
ficar-lhe-ei eternamente grato pois, sem 
ele, isto já tinha parado. 

A segunda preocupação foi reor-
ganizar este quartel. Estas instalações 
foram construídas há volta de 25 anos e 
nunca tiveram, praticamente, qualquer 
tipo de intervenção de melhoramento 
ou requalificação. Estas coisas vão-se 
degradando e bem sei que numa casa 
onde não há dinheiro, limita-se muito 
a intervenção. Além disso, havia a ne-
cessidade de renovar as viaturas. Como 
eu disse na cerimónia do aniversário, 
as nossas viaturas de saúde percorrem 
montes de quilómetros, portanto se 
não temos viaturas em condições, as 
reparações das mesmas levam-nos o 
dinheiro disponível num abrir e fechar 
de olhos. É preciso estar muito atento 

a estas situações. O que nos tem valido 
são os cortejos que organizamos.

O Alv.: Falando agora das insta-
lações que foram renovadas, que 
condições têm agora os bombeiros 
para exercer as suas funções?

J.S.: Eu não vou dizer que eles têm 
as condições ideais, mas pelo que 
tenho ouvido, quer dos nossos bom-
beiros, quer de colegas de outras cor-
porações que cá vieram, todos dizem 
maravilhas do que aqui está feito. Foi 
um sufoco, e ainda está a ser, equipar 
toda esta área com coisas novas ou 
seminovas. O comandante reuniu com 
o corpo ativo e pediu-lhes uma única 
coisa: zelarem por estas instalações. 
Sabemos, de antemão, que as coisas 
com o passar dos anos se vão estra-
gando, mas todos devem pugnar para 
que isto se mantenha em condições, 
condigno, afinal isto, é deles, passam 
cá a maior parte do seu tempo. 

Quando veio o comandante Mário 
Bruno, as camaratas estavam num 
estado lastimoso e, no verão, quando 
há piquetes já nem toda a gente cabia 
nas camaratas, tinham que ir para ou-
tro lado. Ele falou comigo, dizendo-me 
que queria que os homens dele ficas-
sem todos juntos e nós partimos uma 
parede, metemos chão novo, adaptou-
se tudo e eles ficaram todos juntos.  
Contudo, as camas estavam cada vez 
piores, algumas com colchões rotos, 
por exemplo. Aquilo estava no limiar 
do nada. Também os balneários pre-
cisavam de uma intervenção urgente. 
Havia chão partido ou arrancado, bases 
de chuveiro e urinóis sem funcionar.  

Só mesmo tendo um grande amor à 
camisola e a esta casa é que as pessoas 
vinham e se sujeitavam a isto.

O Alv.: Falando da nova viatura de 
incêndios, ela vem colmatar alguma 
necessidade que sentiam?

J.S.: Vem. Aquela viatura leva dez 
mil litros de água e, portanto, não tem 
nada a ver as viaturas habituais de 
incêndio que, salvo erro, levam dois 
mil litros de água. Para além disso é 
um carro que pode entrar dentro da 
floresta, em sítios bem mais estreitos. 
Aquilo era, de facto, necessário, apesar 
de não ser esta a viatura que o coman-
dante ansiava. 

O Alv.: Neste momento, o que fal-
ta a esta Associação, em termos de 
meios humanos e viaturas?

J.S.: A começar pelas viaturas… eu 
costumo dizer, quando há aqueles 
jackpots do euromilhões, que se me 
calhasse e fosse o único totalista, 
comprava esta sucata toda e metia 
aqui carros novos. Contudo, há aqui 
alguns bombeiros que me dizem que 
há carros velhos que são muitíssimo 
bons, que os novos nunca vão durar 
nem metade, é tudo cheio de tecno-
logias e eletrónica que quando come-
çam a dar problemas é complicado, 
enquanto que os velhinhos são mais 
fáceis de reparar. Mas temos que ver 
que, mesmo assim, há aqui algumas 
viaturas que, pelo histórico delas, de 
manutenção, naturalmente eram bem 
encostadas. De qualquer das formas, 
já substituímos duas viaturas de in-
cêndio, mas há aqui muitas outras que 
aquilo que se gasta na sua manutenção 
não compensa o trabalho que ela po-
derá vir a fazer. 

No que toca a meios humanos é 
uma situação que traz algumas difi-
culdades porque a população está a 
desaparecer. 

O Alv.: No entanto, o grupo de 
cadetes tem crescido. 

J.S.: Aquilo que nós oferecemos a 
estas crianças é coisa séria. São com-
promissos de responsabilidade, são 
valores que, às vezes, nem na escola 
se conseguem transmitir.  E depois, o 
que é que lhes damos? Trabalho e sacri-
fício.  Se não forem bem estruturados, 
primeiro em casa e depois aqui com os 
nossos formadores, eles entram em de-
sânimo e desistem. Sabemos bem que, 
nesta terra, não há empregos, fazem 
aqui o 12º ano e vão estudar para fora. 
Reconheço e valorizo esses miúdos 
que, estando fora, aos fins de semana 
e férias vêm para aqui, isso é de louvar. 

Se, daqui a um ano, na nossa terra 
conseguíssemos inverter esta tendên-
cia, ou seja, fixar pessoas e os nossos 
jovens pudessem, depois dos estudos, 
aplicar os seus conhecimentos na sua 
terra … mas não sendo isso possível eu 
vejo o futuro com muita tristeza. 

O Alv.: Quer deixar algum agrade-
cimento aos alvaiazerenses? 

J.S.: Primeiro um agradecimento, 
pois temos noção de que sem a ajuda 
da população de todo o Concelho, 
esteja ela aqui ou a viver fora, isto 
era insustentável. Depois um apelo 
aos sócios, pois eles divorciaram-se 
demasiado da sua Associação. Devem 
participar em todos os eventos da Asso-
ciação, nomeadamente nas assembleias 
gerais, em que quase ninguém aparece. 
É importante que as pessoas venham, 
nem que seja para criticar. Por último, 
façam-se sócios e paguem as cotas. Es-
tamos a atingir os dois mil sócios e há 
alguns deles que não pagam há anos. 

____________________________
Ana Catarina de Oliveira
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Como manda a tradição, o programa 
deste dia especial começou bem cedo 
com o hastear da bandeira com Guarda 
de Honra, ao qual se seguiu a cerimónia 
religiosa, celebrada pelo padre Celestino 
Brás, e com a qual se homenageou os 
bombeiros já falecidos. A romagem ao ce-
mitério é também parte integrante desta 
festa, à qual se seguiu o desfile apeado e 
motorizado até ao quartel dos BVA. 

Já no quartel foi feita a receção às 
entidades convidadas, nomeadamente o  
Secretário de Estado da Proteção Civil, 
José Artur Neves, o Diretor Nacional de 
Bombeiros da Autoridade Nacional de 
Proteção Civil, Pedro Lopes, o Comandan-
te do Centro Distrital de Operações de 
Socorro de Leiria, Carlos Guerra, o Chefe 
de Gabinete do Consulado de Portugal no 
estado norte-americano da Flórida, Ilídio 
Pereira, o Presidente da Liga dos Bom-
beiros Portugueses, Jaime Marta Soares 
e o Presidente da Federação Distrital dos 
Bombeiros de Leiria, Almeida Lopes. 

Finda a receção, todos quiseram ouvir 
os discursos, que foram proferidos numa 
das garagens do quartel e que foi trans-

formada, para este dia de festa, em Salão 
Nobre. João Paulo Guerreiro, presidente 
da Mesa da Assembleia Geral dos BVA, 
foi o primeiro a usar da palavra referindo 
a importância deste dia por duas razões 
principais: primeiramente os 79 anos 

da Associação e, depois, pelo facto de 
“termos estas instalações renovadas com 
condições, não digo perfeitas, mas mui-
to melhores do que aquelas que tinha o 
nosso Corpo de Bombeiros para exercer 
a sua atividade”. 

Pedindo licença para quebrar o proto-
colo estabelecido, o comandante dos BVA, 
Mário Bruno, começou a sua intervenção 
por condecorar 14 bombeiros com meda-
lhas de assiduidade de 5 anos  (Ricardo 
Morgado), 10 anos (Cláudio Lourenço, 
Tiago Lourenço, Francisco Brás, Elizabete 
Miguel e Susana Piedade), 15 anos (João 
Godinho, Jorge Marques, Pedro Dinis, 
Ulrich Cassiano e Luís Carlos)  e 20 anos 
(Rui Ferreira e Luís Costa). Para além des-
tes, o comandante entregou ainda uma 
medalha de dedicação pelos 25 anos ao 
serviço a Carlos Rodrigues e o Sub-Chefe 
Henrique Serra Carvalho recebeu a pas-
sagem ao Quadro de Honra e um Crachá 
de Ouro, pelo seu serviço e dedicação à 
causa ao longo dos últimos 35 anos. No 
seu discurso, Mário Bruno, virou-se para 
os bombeiros, “escudeiros desta terra e 
escudeiros de Portugal”. Tendo passado 
por um ano bastante difícil, em termos 
de condições de trabalho, o comandante 
fez questão de frisar o orgulho que tem 
nestes homens e mulheres. “Só pessoas 

boas como vocês podiam passar por isto, 
vocês são melhores que os outros e, por 
isso, é que têm a farda de bombeiro”, 
sublinhou.

Também o presidente dos BVA, Joa-
quim Simões, frisou os longos meses 
de sacrifício pelos quais os bombeiros 
passaram, referindo que se “trata de um 
avultado investimento, tendo em conta 
a realidade da tesouraria da nossa Asso-
ciação, e ao qual teremos de adicionar 
o custo dos equipamentos já instalados 
e a adquirir a curto prazo”. Foi pelos 
bombeiros e para eles que a direção da 
Associação assumiu este desafio, “num 
dos piores momentos”, contudo “a  fide-
lidade, abnegação, altruísmo e dedicação 
dos bombeiros são credores de todos os 
esforços que fizemos e que venhamos a 
fazer”, acrescentou o presidente. Mas esta 
obra não é só resultado do trabalho da 
direção e Joaquim Simões destacou três 
pessoas que “comungam dos mesmos 
ideais e defendem as mesmas causas, 
mas não vestem farda”. Sandra Simões 
tratou da planificação da candidatura 
do projeto ao Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 
Recursos, Rui Silva ofereceu o projeto 
de eletricidade e Artur Caetano da Silva 
ofereceu parte do projeto de arquitetura 
e foram, nesta cerimónia proclamados 
como Sócios Honorários, tendo recebido 
os respetivos diplomas que perpetuam 
essa qualidade. Aproveitando a presença 
do Secretário de Estado da Proteção Ci-
vil, Joaquim Simões fez referência a um 
problema que é transversal a todas as 
Associações de Bombeiros de Portugal: 
a demora nos pagamentos. “Nos dois 
meses do corrente ano, as viaturas desta 
Associação percorreram mais de 65 mil 
quilómetros (…) Em janeiro nada foi 
pago e em fevereiro foi paga a quantia 
de 4.498,56 € (…) que nem chegou para 
liquidar à Segurança Social e ao Estado”, 
disse o presidente, questionando depois 
José Artur Neves: “Se o Estado sabe que as 
Associações Humanitárias dos Bombeiros 
são de caráter humanitário e sem fins 
lucrativos, porque não lhes paga o que 
lhes deve?”.

Da esquerda para a direita: Padre Celestino Brás, Secretário de Estado Artur Neves, 
Comandante Mário Bruno, Presidente da CMA Célia Marques, Presidente dos 
BVA Joaquim Simões e Presidente da Liga dos Bombeiros Jaime Marta Soares

destaque

Instalações renovadas e nova viatura marcam
Quase a tornar-se octogenária, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Al-
vaiázere (AHBVA) celebrou no dia 11 de março o seu 79.º aniversário. Para além da celebração 
desta efeméride, a cerimónia ficou ainda marcada pela inauguração das obras de ampliação e 
requalificação das instalações e pela bênção da mais recente viatura de combate a incêndios.
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79.º aniversário dos Bombeiros de Alvaiázere

A celebração dos 79 anos da Associa-
ção Humanitária dos BVA, no passado dia 
10 de março, foi marcada por diversas 
homenagens tendo o jornal “O Alvaiaze-
rense” a honra de partilhar com os seus 
leitores esses momentos.

Dos homenageados só Agostinho da 
Silva Santos o foi a título póstumo, por 
nos ter deixado em 3 de março de 2010.

Relembro com saudade a alegria ex-
pressa no seu rosto e nas suas palavras 
do orgulho que sentia pelos bombeiros 
da sua terra natal, onde nasceu a 13 de 
setembro de 1921.  

Frequentou a Escola Primária das 
Relvas, Maçãs de Caminho, e realizou 
o Curso Complementar do Comércio e 
Cadeiras Complementares de acesso aos 
Institutos Comerciais, na Escola Brotero, 
em Coimbra, e frequentou o Instituto 
Comercial de Lisboa.

Fixou residência em Almada onde 
exerceu diversas funções que muito o 
honraram. Em 1951 ingressou nos Servi-
ços Municipalizados da Câmara Municipal 
de Almada como Chefe Administrativo. E 
embora radicado na cidade de Almada, 
sempre nutriu um grande carinho pela 
sua terra natal, passando parte das férias 
e muitos fins de semana na sua casa das 
Relvas onde era muito considerado e esti-
mado, as suas palavras eram sempre aten-
tamente escutadas e as suas opiniões, em 
regra, tomadas em conta ou respeitadas.

Do vasto trabalho de voluntariado  

prestado em inúmeras instituições, des-
tacamos: na Academia Almadense, foi 
vários anos Vice-Presidente da Assembleia 
Geral e fez parte da Comissão que levou a 
cabo a construção do Cineteatro; na Liga 
dos Amigos do Instituto de Cardiologia 
e Instituto de Cardiologia Preventiva de 
Almada foi Vice Presidente da Direção, 
desde a sua fundação; na CAPLAS (Or-
ganização de Lavoura dos concelhos de 
Almada e Seixal), foi presidente da Dire-
ção durante 14 anos e do Conselho Fiscal 
durante 6 anos; no Grémio da Lavoura, 
fez parte do seu Conselho Geral, e da sua 
Direção; na Junta de Freguesia de Almada, 
foi seu Secretário durante 14 anos; na 
Misericórdia de Almada foi secretário da 
Mesa durante 16 anos; nos Bombeiros 
Voluntários de Almada, foi Vice-Presidente 
da Direção durante 22 anos, e fez parte 
da Comissão Pró-Sede colaborando ati-
vamente na construção do novo quartel.

De salientar ainda o seu papel pre-
ponderante na concretização da Gemi-
nação dos Bombeiros de Almada com os 
de Alvaiázere.

Nos Bombeiros Voluntários de Al-
vaiázere presidiu a Mesa da Assembleia 
Geral, durante 21 anos, tendo-lhe sido 
conferida a medalha Grau-Ouro de Ser-
viços Distintos pela Liga dos Bombeiros 
Portugueses. 

Foi galardoado ainda em 1991 com a 
Medalha de Mérito Distrital por iniciativa 
do Governo Civil de Setúbal.

Em 1997 foi homenageado pelo 
Rotary Club de Almada e considerado 
“A personalidade do ano de 97”. Foi-lhe 
atribuída a mais alta distinção Rotária 
com a entrega de um “PAULHARRS” e uma 
salva de prata pela Presidente da Câmara 
Municipal.

Foi, ainda, agraciado pela Câmara 
Municipal de Almada com a Medalha de 
Ouro “Mérito e Dedicação”, no dia 24 de 
junho de 1998, feriado municipal, numa 
cerimónia incluída no programa das fes-
tas da cidade, que representou pública 
homenagem, no reconhecimento, pelo 
Município Almadense, pela contribuição 
de Agostinho da Silva Santos no progres-
so e modernização da cidade.

Em 14 de maio de 2005 foi homena-
geado pela então, Junta de Freguesia de 
Maçãs de Caminho, com a entrega de 
medalha e CD-ROM, onde consta como 
uma individualidade da freguesia, pelo 
testemunho e exemplo de vida e pela 
sua contribuição na construção da sua 
primeira sede.

Agostinho da Silva Santos, ao longo 
de toda a sua vida esteve sempre pronto 
a ajudar, de forma discreta, sem nada 
pedir em troca, sendo recordado com 
carinho e muito respeito, pelo que esta 
homenagem dos BVA é merecida e justa. 
Estiveram presentes nesta os seus dois 
filhos, Raul Agostinho Monteiro da Silva 
Santos e Eduardo Agostinho Monteiro 
da Silva Santos, que descerraram a ban-

deira permitindo que a imagem de seu 
pai ficasse exposta, a perpetuar a sua 
memória e todo o trabalho desenvolvido 
em prol dos BVA, como um exemplo a 
seguir. 

O Alvaiazerense associa-se a esta 
homenagem, lembrando que Agostinho 
da Silva Santos foi membro fundador da 
Casa do Concelho de Alvaiázere, proprie-
tária do nosso jornal, onde esteve como 
presidente do Conselho Fiscal nos dois 
primeiros anos e, posteriormente como 
2.º Secretário da Assembleia Geral e co-
laborador no Jornal de Almada aquando 
da sua fundação e em jornais diários de 
Lisboa e Porto.

Recordamos ainda, com saudade, a 
sua faceta de cidadão íntegro, humilde, e 
a alegria de partilhar saberes, assim como 
o seu digno altruísmo e a amizade sincera 
com que nos presenteava. 

Felicitamos os BVA por esta iniciativa 
e deixamos os parabéns aos filhos, netos 
e restante família por esta dádiva.

_________________
Teodora Cardo

Almeida Lopes e Jaime Marta Soares também usa-
ram da palavra, tendo falado sobre alguns problemas, 
a nível nacional, que os bombeiros terão que enfrentar, 
nomeadamente a regionalização/municipalização e 
ambos estão contra esta proposta, caso ela venha a ser 
posta em prática. Jaime Marta Soares fez, ainda, um 
pedido especial à presidente da Câmara Municipal de 
Alvaiázere: “Quando estiver a fazer o orçamento tenha 
sempre em mente que as verbas para os bombeiros é dos 
melhores investimentos que pode fazer”. A intervenção 
do presidente da Liga dos Bombeiros terminou com a 
entrega de um Crachá de Ouro ao Cônsul Honorário da 
Flórida, Ceaser de Paço. “Foi uma proposta dos BVA e 
prontamente aceite pela Liga dos Bombeiros, de modo 
a mostrar o agradecimento desta Instituição por tudo 
aquilo que tem sido feito por eles”, concluiu.

“Viva e cheia de vitalidade”, foram as palavras que 
Célia Marques usou para caracterizar a Associação dos 
Bombeiros de Alvaiázere. Ao fazer a sua intervenção, a 
presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere louvou a 
capacidade desta Associação de se ir “rejuvenescendo 
e reinventado”, garantindo que se “chegámos aqui, é 
porque há dirigentes, comandantes e bombeiros, que 
deram e dão de si”. Ao longo do último ano, o Municí-
pio reforçou o financiamento aos Bombeiros através de 
um protocolo de colaboração no valor de 54 mil euros 

anuais, além do valor que já suporta com a Equipa de 
Intervenção Permanente. 

Aproveitando a presença de José Artur Neves, a 
presidente do Município chamou a atenção deste para a 
“necessidade da administração central fazer mais do que 
apenas passar para os cidadãos e municípios a responsa-
bilidade de agir sobre a floresta, para garantir a proteção 

do território”, afirmando que “é impossível cumprir a 
ordem legal em vigor, que a ser cumprida comprometeria 
o papel da autarquia em matérias como a educação, o 
desenvolvimento social e económico”. Dirigindo-se aos 
bombeiros, rematou a sua intervenção, dizendo: “Acre-
ditem que é, para mim, uma honra e um privilégio, saber 
que posso contar com cada um de vós e com todo este 
corpo de bombeiros para servir a nossa gente”. 

A encerrar os discursos esteve o Secretário de Esta-
do da Proteção Civil que apelidou os Soldados da Paz 
de “centro de gravidade da Proteção Civil deste País”, 
garantindo que naquilo que é o dever dos Bombeiros, 
de apoiar e melhor servir as populações, isso está a ser 
bem feito em Alvaiázere. 

As obras de ampliação e requalificação do quartel 
dos BVA foram maioritariamente financiadas (85%) por 
fundos comunitários da União Europeia, provenientes do 
POSEUR. A Autarquia comparticipou os 15% que faltavam, 
ou seja, 95.409,23€. No total as obras do quartel ficaram 
em 656.814,16€. Além disso, a autarquia ajudou com 
34.776€ para a compra da viatura, que no total custou 
173.880€. Para além destes apoios, de referir a ajuda 
monetária proveniente das Juntas de Freguesia de Al-
vaiázere e ainda do Cônsul Honorário, Caesar De Paço. 

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

Apoie os Bombeiros Voluntários de Alvaiázere com 0,5% do seu IRS
Para doar basta preencher o Quadro 11 do Modelo 3, Campo 1101, com o NIF 501 120 513

BVA homenagearam a título póstumo 
AGOSTINHO DA SILVA SANTOS

Bombeiro António Gonçalves acompanha José Artur 
Neves, secretário de Estado da Proteção Civil
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O salão do Centro Cultural de Ca-
baços no dia 17 de março engalanou-
se para receber o grande número de 
pessoas que quiseram participar na 
sessão solene da homenagem que se 
iniciou com a celebração da Missa pe-
los Reverendos Padres, Celestino Brás 
e Jacinto Gonçalves, num ambiente de 
serenidade abrilhantado pelo belíssimo 
coro. Desta destacamos a homilia do 
Reverendo Padre Jacinto Gonçalves, que 
nos falou da transfiguração de Jesus, 
apresentando a quaresma como o cami-
nho espiritual que nos conduz à Páscoa 
ligando a fé às boas obras, apelando à 
conversão e a uma melhor vivência dos 
compromissos batismais. Mostrando 
a importância do papel do Padre no 
acompanhamento desta caminhada, 
pelo que classificou a homenagem a 
estes Padres como uma homenagem 
ao Sacerdócio. E depois de questionar, 
o que é ser Padre, respondeu “Ser Pa-
dre é, antes de mais, acolher um dom 
imenso, recebido de Deus que radica 
na sua chamada pessoal. Ser Padre é 
ser configurado sacramentalmente com 
Cristo, Bom Pastor, e Cabeça da Igreja, 
para atuar em Seu Nome, pregando a 
palavra, celebrando os mistérios da fé, 
orientando os fiéis, segundo os valores 
do Evangelho… Ser Padre é assumir 
a missão evangelizadora que Jesus 
confiou aos discípulos e apóstolos”. 
Depois desta elucidativa explicação 
da missão de Padre, que classificou 
de teórica, continuou “Na prática, o 
ser Padre é bem mais complicado… 
Levamos um tesouro em vaso de bar-
ro. Na realidade, o Padre é o mesmo 
homem com as suas características 
e debilidades com as suas condições 
físicas e intelectuais, com os seus 
dons e talentos, mas também com as 
suas limitações, condicionamentos 
e mesmo tentações”. E rematou com 
uma prece “O Padre Jacinto Nunes e o 
Padre Carlos, ajudados pela graça de 
Deus, souberam viver o seu sacerdócio, 
servindo a Deus e aos irmãos, o melhor 
que puderam e souberam. Por isso hoje 
na sua homenagem, pedimos que Deus 
seja misericordioso para com eles, e os 
tenha na sua glória”.   

Após a celebração da Santa Missa 
tomou a palavra a presidente da CMA, 
Célia Marques, que após cumprimen-
tar todos os presentes, mostrou a sua 
gratidão por ter sido convidada a falar 
sobre tão ilustre figura, tendo referido 
“O nosso Reverendo Padre Jacinto Maria 
Gomes Nunes, faleceu com 92 anos, a 
22 de janeiro de 2014 e foi na igreja 
matriz de Pussos que teve uma vida 
longa e feliz, que em muito contribuiu, 
também, para a felicidade, formação 
humana, religiosa e realização pes-
soal e espiritual de muitos dos seus 
paroquianos”. Continuou a esboçar a 
biografia do Reverendo e como o carac-

terizava. “E, essa foi a imagem com que 
sempre fiquei, de um investigador, de 
um pedagogo, de um homem apaixona-
do pela sua terra e pela sua história… 
Era um homem de espírito aberto e 
culto, que tinha uma enorme apetência 
pela aprendizagem, fosse ela de carácter 
bíblico e teológico ou de cariz social, 
humanista e histórico. Era uma pessoa 
informada e ciosa do património histó-
rico e cultural da sua terra, e só quando 
as forças lhe condicionaram as suas ca-
pacidades se resignou a aceitar as suas 
limitações… era também um homem 
empreendedor, pelo que era um homem 
“arrojado” e com uma visão e missão 
muito definida e marcante para a época. 
Um homem que queria contribuir para o 
desenvolvimento da sua terra”. E rema-
tou, justificando a presente homenagem 
“Acredito que o Padre Jacinto Nunes, 

será sempre reconhecido não só pelo 
seu papel de sacerdote mas também 
pelo seu legado bibliográfico e pela 
semente que deixou nestas inúmeras 
pessoas que o acompanharam nesta sua 
paixão pela história da sua terra... Ape-
sar de não estar fisicamente entre nós, 
estou certa que a procura por novos 
factos históricos continuará, pois a sua 
paixão prevalece em todos com quem 
ele conviveu, e essa será certamente a 
melhor homenagem que lhe faremos”.

O Frei Padre Carlos Furtado foi lem-
brado pelo vice presidente da CMA, 
Agostinho Gomes “É hora de recordar 
o amigo, de homenagear o baterista 
do grupo musical ”Lago Azul”, o Padre, 
o ensaiador de folclore e das marchas 
populares, o professor, o filho que não 
esquecia os pais e restante família, o 
amigo da nossa terra e dos jovens, mas 

neste momento solene também é hora 
de fé, de esperança e de meditação em 
relação ao trabalho que desenvolveu 
em prol da comunidade, pela vocação 
e entrega ao sacerdócio… Frei Carlos 
Furtado nasceu no dia 1 de janeiro de 
1961, tendo iniciado os seus primeiros 
estudos em Cabaços e Alvaiázere… 
Sempre esteve ligado às iniciativas da 
nossa terra, quer no Rancho Folclórico, 
no “GEC-Grupo Estudantil de Cabaços”, 
no grupo “Sol do meu Ser”, com uma to-
tal entrega e dedicação, incutindo sem-
pre um sinal de entusiasmo, dedicação 
e afabilidade, mas também de respon-
sabilidade, rigor e frontalidade, caracte-
rísticas que naturalmente contribuíram 
para ajudar os jovens a crescer”. Depois 
de enaltecer as suas virtudes, encerrou 
justificando a justa homenagem “Faz 
hoje 7 anos que partiste Frei Carlos 
Furtado, anos demais de ausência, 
por isso te prestamos esta merecida e 
honrosa homenagem”. Usou da palavra 
o sobrinho do Padre Jacinto, Victor Ma-
nuel Nunes que, após agradecer, em 
nome da família a homenagem ao seu 
tio, referiu que todos os manuscritos 
e recolha efetuada sobre Pussos seria 
doada à CMA, com o compromisso da 
publicação, a título póstumo, da obra 
em falta das monografias já publicadas. 

Outra faceta do Padre Jacinto, era o 
dom da poesia, pelo que deixamos um 
repto a alguma entidade que queira 
patrocinar a publicação de um livro, 
também a título póstumo, com as suas 
poesias, conforme desejo da família. 

A sobrinha do Frei Carlos, Móni-
ca, também foi convidada a usar da 
palavra em nome da família, porém 
a emoção só lhe permitiu fazer um 
sentido agradecimento a todos. Deste 
modo foi encerrada a sessão solene 
que marcou todos os paroquianos, 
família e amigos que se deixaram 
envolver pelas bênçãos recebidas, fé 
fortalecida e na esperança do amparo 
pelos homenageados.

destaque

Homenagem aos Reverendos                                                               Sessão solene

Padre Jacinto Nunes e Frei Padre Carlos Furtado

Sobrinhos do Padre Jacinto Nunes Pai, mãe e irmão do Frei Padre Carlos Furtado
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Depois da sessão solene foi a vez 
da Associação de S. Pedro abrir as suas 
portas para o almoço partilhado que 
proporcionou uma saudável confrater-
nização.

Após o almoço seguiu-se uma tarde 
cultural, onde atuaram o Coro Carlos 
Seixas da Casa do Pessoal do Município 
de Coimbra e o Alva Canto de Alvaiá-
zere, contribuindo para um espetáculo 
musical de imensa qualidade que 
mereceu o aplauso entusiasmado dos 
presentes. 

Os responsáveis dos dois coros no 
uso da palavra agradeceram o convite 
e salientaram a satisfação de fazerem 
parte desta homenagem. 

O presidente da Alva Canto, Manuel 
Lourenço, ofereceu uma lembrança aos 
grupos participantes na tarde cultural.   

Seguiu-se a atuação do Rancho 
Folclórico de Pussos que encantou os 
presentes. De salientar a prestação ex-
cepcional da apresentadora e elemento 
ativo do rancho, Daniela Margarida 
Santos, que depois de cumprimentar 
todos os presentes referiu, “É com 
enorme orgulho e gratificação que o 
rancho de Pussos está presente hoje, 
nesta homenagem aos reverendos Padre 
Jacinto Nunes e Padre Carlos Furtado. 
Foram ambos pessoas importantes 
na vida deste grupo, no entanto não 
podemos deixar de salientar o pilar 
fundamental que foi o Padre Carlos para 
todos nós. Como diretor técnico, com 
o seu inigualável dom para transmitir 
conhecimento, para contagiar o gosto 
pela música, pela dança e pelo folclore. 
E como amigo de cada um de nós, com 
o carinho e sua própria cumplicidade. 
Era sem dúvida alguma a alma deste 
grupo e significado de alegria e boa 
disposição em todos os momentos que 
tivemos o privilégio de partilhar com ele. 
Ao pisar este palco hoje, pretendemos 
de alguma forma relembra-lo como o 
passámos a fazer desde a sua partida, 
dignificando o conhecimento que al-
guns de nós tivemos a oportunidade de 
receber dele.” Depois destas palavras 
sentidas e belas agradeceu a presença 
de todos e foi apresentando de forma 
simples mas muito elucidativa todos os 
temas apresentados. No final de cada 
atuação agradeceu de forma simpática 
os aplausos recebidos e deixou um agra-
decimento a Joaquim Carvalho da Pelmá 
que está a fazer para o rancho as peças 
usadas no tratamento do linho. 

No final da atuação do rancho foi 
feito um convite a todos os presentes 
para assistirem aos ensaios que se 
realizam aos sábados, pelas 21h no 
Centro Cultural dos Cabaços e foi en-
tregue uma lembrança a cada um dos 
sobrinhos dos homenageados.

Não resistimos a falar com a apre-
sentadora, Daniela Margarida Santos, 
que nos contou que entrou com 4 anos 

para o rancho, relatando com muito sen-
timento “Estou no grupo há cerca de 17 
anos. Tive a sorte de a maioria deles te-
rem sido passados com o Padre Carlos. 
Tudo o que sei sobre dança e o gosto 
que tenho pelo folclore a ele o devo. 

Penso que todos aqueles que estão 
ou passaram pelo grupo sentem o 
mesmo. Ele tinha o dom natural de nos 
transmitir conhecimento, de o simplicar 
de tal forma que parecia tão fácil de 
aprender. Não me lembro de um único 
ensaio em que não tivesse o seu abraço 
apertado e um beijinho chamando-me 
de “minha carriça” logo que chegava. 
Não me recordo de um único ensaio 
em que não tivesse aquele sorriso con-
tagiante, um ensaio em que não nos 
ríssemos com ele. 

Ele fazia o bem sem esperar nada 
em troca e era isso que o tornava tão 
especial. Dava o carinho mais genuíno 
que alguém pode dar e era inevitável 
não ser recíproco. 

Não há palavras que sejam suficien-
tes para o definir nem para expressar 
o carinho imenso que todos tínhamos 
e continuaremos a ter sempre por ele. 
Obrigada Padre Carlos, muito obrigada 
por tudo aquilo que nos deixaste”.

Devido à envolvência dos homena-
geados com o rancho falámos com a 
sua presidente, Celestina Grácio, que 
nos deixou também o seu testemunho 
“Duas pessoas amigas, ambas filhas 
queridas de Alvaiázere aos quais o 
Rancho folclórico da freguesia de Pus-
sos muito deve e que indelevelmente 

marcaram o percurso e a história da 
associação.

Ao Reverendo Padre Jacinto Nunes, 
pelas mãos da sua sabedoria, incentivo 
e carinho, o rancho obteve valiosos 
contributos no sentido do grupo se 
afirmar pela representatividade fiel da 
matriz tradicional e popular das gentes 
de Alvaiázere. Com o seu espírito crí-
tico, observador e lúcido incentivou o 
rancho a práticas correntes de estudo, 
investigação e registo das recolhas 
em vista da correta interpretação dos 
factos folclóricos que apresenta ao 
público.

Ecoa-nos na memória o seu en-
tusiasmo ousado para a associação 
sonhar um cancioneiro e o seu desejo 
persistente de um “guião” que permitis-
se ao rancho a recriação de um batiza-
do, de um casamento, à moda antiga, 
e do Sagrado Viático, desejo que já não 
concretizou.

Ao Reverendo Padre Jacinto Nunes 
agradecemos penhorados, ainda, a 
dádiva generosa do texto “A Matança 
do Porco” publicado em livro em 2007, 
com o objetivo da salvaguarda daquele 
que é também um elemento marcante 
da identidade cultural, popular e tradi-
cional dos alvaiazerenses.

Quanto ao Frei Padre Carlos Furtado 
pessoa multifacetada, tinha o dom de 
saber acolher, com o seu sorriso fácil, 
no seu coração, aqueles com quem se 
cruzava. Destacamos o trabalho meri-
tório que desenvolveu com os jovens e 
pelos jovens.

Ao longo da sua vida manteve sem-
pre ligação à terra natal e às suas raízes 
e inspirou outros a consigo se envolve-
rem em projetos ora de cariz religioso 
ora da sociedade civil.

Apaixonado pela música, dança e 
cultura popular e tradicional, no ano 
1994 agarrou o projeto de organizar, 
ensaiar e apresentar ao público a mar-
cha da, então, freguesia de Pussos, na 
FAFIPA.

Após o sucesso e o número elevado 
de participantes, e para que os jovens 
e menos jovens pudessem continuar a, 
saudavelmente, ocupar os seus tempos 
livres, lançou o desafio e foi o mentor 
do rancho que, com o apoio, então, 
do Grupo Dinamizador Cultural de Ca-
baços, se apresentou no Tabuado em 
15/8/1995.

O Rancho folclórico da freguesia de 
Pussos lembra do Padre e Frei Carlos 
as suas dádivas de alegria, generosi-
dade, boa disposição e o seu esforço 
para criar bem-estar e felicidade jun-
to de tantos que o rodearam e com 
ele aprenderam, nesta instituição de 
interesse etnográfico da comunidade 
alvaiazerense e da região”.

No encerramento da tarde cultural 
a presidente da junta de freguesia de 
Pussos S. Pedro, Clara Pacheco, eviden-
ciou o esforço do executivo e de toda 
a comunidade local em apoiar todas 
as atividades que envolveram esta ho-
menagem, pelo que os felicitou e lhes 
agradeceu o empenho e colaboração. 
“Chegamos ao final desta homenagem 
que a freguesia de Pussos S. Pedro 
decidiu prestar aos Reverendos Padres 
Jacinto e Carlos que tão honrosamente 
serviram estas paróquias. Reitero, por 
isso em meu nome pessoal e da Junta de 
Freguesia a que tenho a honra de presi-
dir, os nossos agradecimentos a todos 
os que contribuíram para que este acon-
tecimento fosse uma realidade. Uma 
palavra de especial apreço às famílias 
dos Reverendos homenageados, obri-
gada pela vossa presença... Reservo as 
minhas últimas palavras para pedir uma 
salva de palmas em honra dos homena-
geados…” que ressoou ruidosamente.

 Por fim convidou todos os presen-
tes a partilharem o bolo.

Uma homenagem repleta de emo-
ções e de alegrias.

“O Alvaiazerense” associa-se a esta 
homenagem recordando que o Padre 
Jacinto Nunes foi colaborador assíduo 
do nosso jornal exercendo as funções 
de diretor entre 1995 e 1998.

Felicitamos a junta de freguesia por 
esta iniciativa, assim como os familiares 
dos Reverendos homenageados, mais 
não acrescentamos já que as suas qua-
lidades foram destacadas nas diversas 
intervenções, fica a imensa saudade. 

_________________
Teodora Cardo

Homenagem aos Reverendos                                                               Tarde cultural

Padre Jacinto Nunes e Frei Padre Carlos Furtado

Apresentadora do Rancho, Daniela Santos, na entrega das lembranças aos sobrinhos dos 
homenageados, Mónica Furtado, Filomena Nunes e Jorge Nunes
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O dia de Carnaval, 5 de março, ficou marcado pelo mau tempo que se fez sentir 
um pouco por todo o país, no entanto não impediu que os foliões e entrudos saís-
sem de casa para animar as ruas de Cabaços, Pussos S. Pedro, da parte da tarde.

Organizado pela Junta de Freguesia de Pussos S. Pedro, o corso carnavalesco 
saiu à rua para desfilar, espalhando cor e magia e tendo proporcionado muitos 
momentos de animação aos que se juntaram a eles nas ruas para assistir. O pon-
to de encontro estava marcado na sede da junta de freguesia, mas por motivos 
meteorológicos, novos e mais idosos juntaram-se no Centro Cultural de Cabaços, 
de onde partiram para o desfile e encontrando-se novamente lá no final.  

Para terminar o dia em grande, todos os participantes e população em geral 
teve a oportunidade de se aquecer a dançar ao som das músicas do Duo Musical 
Star, no Centro Cultural de Cabaços. De referir que houve um concurso de másca-
ras, onde três participantes foram classificados como tendo os melhores disfarces.

__________________
Mónica Teixeira

Mau tempo não impediu foliões de desfilarem 
pelas ruas de Cabaços

destaque
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Alvaiázere faz parte dos 25 municípios que inte-
gram o arranque da Rede Cultura 2027, um projeto 
que pretende a apresentação de uma candidatura 
a Capital Europeia da Cultura, que terá à cabeça a 
cidade de Leiria. 

O arranque oficial da Rede Cultura 2027 aconte-
ceu no dia 22 de fevereiro, com a assinatura de um 
documento-compromisso, no Museu de Leiria, e que 
define a participação dos municípios neste projeto. 
Pioneiro ao nível das comunidades intermunicipais, 
pretende-se fomentar a criação de uma rede de ci-
dade e vilas que vão cooperar no domínio das artes, 
da cultura e do conhecimento. 

Para além de Alvaiázere, estão incluídos outros 
municípios das comunidades intermunicipais da 
região de Leiria (Ansião e Pombal), do Oeste e ainda 
alguns concelhos do Médio Tejo (Tomar, Ourém, 
Torres Novas e Alcanena). “Este projeto é a bandeira 
cultural de todo este território”, referiu Raul Castro, 
presidente da Câmara Municipal de Leiria e porta-
voz do Conselho Geral da Rede Cultura 2027, numa 
nota divulgada no Facebook oficial do projeto. “No 
seu conjunto, pretende constituir-se como uma 
região alargada que terá a Cultura como prioridade 
comum”, pode ainda ler-se. 

A esta primeira reunião seguem-se mais nove 
encontros que irão decorrer entre março e junho, 

numa ação intitulada “Prelúdio de Ideias em Nove 
Andamentos”, cujas conclusões irão integrar o docu-
mento da candidatura a Capital Europeia da Cultura.

Além dos 25 municípios já confirmados, a Rede 
Cultura 2027 integra ainda a Diocese de Leiria-Fáti-
ma, a Associação Empresarial de Leiria (NERLEI) e o 
Instituto Politécnico de Leiria (IPL). O projeto conta 
com a coordenação do maestro e musicólogo Paulo 
Lameiro.

Alvaiázere
Gabinete de Apoio ao 
Emigrante já está em 
funcionamento

Alvaiázere disponibiliza a partir de agora um 
novo serviço, o Gabinete de Apoio ao Emigrante 
(GAE). “Esta estrutura vem dar resposta a uma ne-
cessidade sentida no nosso território e pretende 
apoiar os emigrantes residentes ou não em Por-
tugal, bem como aos seus familiares”, refere uma 
nota disponibilizada pelo Município. Este Gabinete 
presta um serviço gratuito aos munícipes que es-
tejam ou tenham estado emigrados, aos que estão 
em vias de regresso, aos que residem ainda no país 
de acolhimento e aqueles que desejam emigrar, 
apoiando-os na resolução de diversos problemas. 

O serviço funciona no edifício sede da Câmara 
Municipal, na Praça do Município, estando também 
disponível pelo telefone 236 650 600 ou pelo email 
gae@cm-alvaiazere.pt.

A abertura deste Gabinete vem no seguimento 
da celebração de um Protocolo de Colaboração en-
tre o Município de Alvaiázere e a Direção Geral dos 
Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas 
(GGACCP), realizado dia 17 de março.

Alvaiázere

Município está no arranque oficial 
da Rede Cultura 2027

Ambiente
Alvaiázere é o segundo
concelho do País com 
menor produção de 
resíduos

De acordo com os dados dos anuários esta-
tísticos divulgados pelo Instituto Nacional de 
Estatística (INE), Alvaiázere ocupa a segunda po-
sição, num total de 308 municípios, no que diz 
respeito à produção de resíduos sólidos urbanos 
anuais por habitante. Com uma produção média 
de 280 quilos de resíduos sólidos urbanos anuais 
por habitante (dados relativos ao ano de 2017), o 
município de Alvaiázere apenas tem à sua frente 
Celorico de Bastos, onde, em média, cada habitante 
produz 260 quilos de resíduos sólidos urbanos.

Numa nota disponibilizada pela Câmara Muni-
cipal de Alvaiázere, é referido que “estes indicado-
res só são possíveis devido às correctas políticas 
ambientais postas em prática no município, aos 
avultados investimentos efectuados pela autarquia 
nesta área e também devido à elevada participa-
ção da população do concelho nas campanhas de 
sensibilização e educação ambiental, que levam à 
adoção de práticas amigas do ambiente”.

A Assembleia Municipal delibe-
rou aprovar, em reunião do dia 28 
de fevereiro, a criação das Áreas 
de Reabilitação Urbana (ARU) dos 
centros de Cabaços e de Maçãs 
de D. Maria.

A aprovação destes instrumen-
tos vem facilitar, à semelhança 
do que já havia sido feito para 
o centro da vila, a instituição de 
políticas que visam a revitalização 
dos núcleos urbanos do concelho 
de Alvaiázere, tendo em conta 
que contemplam um conjunto de 
incentivos à requalificação não 
apenas dos espaços públicos, mas 

também à reabilitação de imóveis, 
sejam eles públicos ou privados. 
Foram estabelecidos incentivos 
de ordem financeira, a conceder 
por parte do Município, para 
intervenções ao nível de obras 
de conservação, incentivos e be-
nefícios fiscais aos proprietários 
que pretendam reabilitar os seus 
prédios, e incentivos administra-
tivos que passam pela redução ou 
isenção de taxas municipais.

Os benefícios e incentivos 
mencionados são aplicáveis aos 
imóveis objeto de ações de reabi-
litação, localizados nas ARU’s dos 

centros de Cabaços e de Maçãs de 
D. Maria, desde a aprovação da 
ARU até ao término da vigência da 
Operação de Reabilitação Urbana, 
a qual tem de ser elaborada no 
prazo de 3 anos a partir da pu-
blicação da ARU, estando ainda 
condicionados à demais legislação 
aplicável e ao controlo e moni-
torização por parte dos serviços 
competentes da Câmara Municipal.

Para obter mais informações 
pode consultar os documentos 
disponíveis no sítio da internet do 
Município ou contactar os serviços 
técnicos da autarquia.

ARU

Cabaços e Maçãs de D. Maria já têm 
Área de Reabilitação Urbana
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Maria José Simões Brás e Manuel 
Marques Rodrigues, residentes nas 
Cavadas da Macieira, freguesia de 
Pousaflores, celebraram, no dia 16 de 
março, o 50º aniversário do seu casa-
mento que foi celebrado em Almoster.

Queremos aqui, publicamente, agra-
decer aos Srs. Padres Jorge Arcanjo e 
André Sequeira a cerimónia emotiva e 
intimista que tiveram a amabilidade de 

co-celebrar. Cerimónia essa que foi em 
grande parte pensada, organizada e 
dinamizada pela própria família. Que-
remos também deixar um bem-haja ao 
grupo da família pastoral da Paróquia 
de Pousaflores, bem como ao Sr. Lino 
Simões e às acólitas que auxiliaram os 
Senhores Sacerdotes na cerimónia.

Por fim, resta-nos agradecer o de-
licioso almoço e copo d´água, servido 
pelo restaurante “O Brás” e aos acor-
deonistas Daniel Gomes e Guilherme 
Simões que com o seu grande talento 
animaram o convívio durante a tarde.

Foi de veras um dia inesquecível 
e muito especial para todos os envol-
vidos!

Muito obrigado e que o amor, cum-
plicidade e união deste casal sejam 
um exemplo, não apenas para todos 
os casais, como também para todas as 
famílias!

Os filhos, genro, nora e netas

parabéns Felicite os seus familiares e amigos. 
Informe-se na sede do jornal e entregue 
o texto e foto até ao dia 20 de cada mês.

Bodas de Ouro

atualidade

Aniversários

Cantaram-se os parabéns à utente do Serviço de Apoio Domiciliário e Centro 
de Dia da ASCRA (Associação Social, Cultural e Recreativa de Almoster): Elvira 
das Neves que completou no dia 18 de março, 88 primaveras.

Para ela, muitos parabéns e muitas felicidades.7

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)

Deolinda Laranjeira e José Maria Rosa Simões, nascidos e residentes em 
Maçãs de D. Maria, comemoraram no mês de março, respetivamente no dia 6, o 
81º aniversário, e no dia 19 (Dia do Pai), o 83º aniversário.

Em alegre convívio, alguns familiares e amigos celebraram com o casal a vida 
e a amizade. Que contem muitos. 

Dos familiares, Parabéns!

Rua Conselheiro Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

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

Os meses de janeiro, fevereiro e março 
marcaram o início dos ensaios em vista 
da preparação e organização da época 
de 2019 e a integração e acolhimento de 
novos elementos que acrescentam alegria 
e entusiasmo ao grupo.

O RffPussos, consciente da necessida-
de de sensibilizar os elementos na área 
da etnografia, em janeiro esteve presente 
nos Soutos da Caranguejeira, Leiria, no VII 
encontro “Falando de Etnografia”, onde 
foi apresentado o projeto DVD dançante 
que visa a salvaguarda da coreografia das 
modas bailadas e abordada a temática 
da importância da recuperação do ins-
trumento de sopro, a gaita-de-foles. Aí 
ficámos a saber que no século XIX havia 
várias no concelho de Alvaiázere, tendo 
já o Rancho de Pussos localizado uma. 

Em vista de melhorar a sua representa-
tividade etnográfica a nível dos trajos está 
a trabalhar no sentido de implementar o 
uso de saias de estamenha e de mais saias 
de riscadilho, bem como peças de linho 
e adequar o feitio das calças de homem. 
A nível do ciclo do linho agradece-se, de 
um modo especial, a Joaquim Carvalho, 
da Pelmá, que amavelmente aceitou o 
desafio de fazer, para o RffPussos, as 
peças necessárias para as diversas fases 
deste ciclo. Todas as peças serão dispo-
nibilizadas, logo que possível, para serem 
apreciadas pelo público e comunidade 
em geral. 

Mantendo a colaboração ativa com 
outras instituições e associações, destaca-
se em fevereiro a participação na gala “É 
bom estar entre amigos” integrada na co-

memoração do aniversário da associação 
da Alva Canto. Já em março, respondeu 
positivamente a um simpático convite e 
concedeu uma a entrevista à Rádio Vida 
Nova de Santiago da Guarda, Ansião; a 
convite da Junta de Freguesia de Pussos 
S. Pedro participou na homenagem ao Re-
verendo Padre Jacinto Nunes e Frei Padre 
Carlos Furtado e, por fim, a convite da 
Federação do Folclore Português esteve 
presente na XVII Peregrinação Nacional a 
Fátima onde, conjuntamente, com cerca 
de 3000 folcloristas assistiu à missa 
solene celebrada na Igreja da Santíssima 
Trindade. O RffPussos, já no exterior da 
Igreja, foi convidado a apresentar e divul-
gar os seus trajos para grupos de turistas 
brasileiros, italianos e franceses, os quais 
entusiasmados registaram o momento 
para memória futura.

Cumprindo as disposições legais e 
estatutárias, ainda em março, o RffPus-
sos realizou a assembleia geral ordinária 
onde foi aprovado o Relatório de Gestão e 
Contas de 2018 da Direção, o Parecer do 
Conselho Fiscal e foram eleitos os corpos 
sociais para o triénio 2019-2022. Uma pa-
lavra de reconhecimento e agradecimento 
para os membros dos Corpos sociais ces-
santes que tão bem ajudaram o RffPussos 
a desafiar momentos de superação e pelo 
apoio incondicional e solidário ao longo 
de todo o mandato. Para os membros 
que agora integram os corpos sociais 
uma palavra de incentivo e votos de em-
penho para que se continue a perpetuar 
a história da Associação em dignidade, 
representatividade e humanidade.

Rancho Folclórico da Freguesia de Pussos

A salvaguardar Mémorias



  31 MARÇO 2019  |  21 

DESASSOSSEGO

opinião

Apontamentos
José Baptista 

20 Anos de atraso

Mário Bruno Gomes

O nome “março” surgiu na Roma An-
tiga, quando designava o primeiro mês 
do ano e chamava-se Martius, de Marte, 
o deus romano da guerra.  Esta ho-
menagem justificava-se pelo facto de 
ser um dos meses com maior número 
de tempestades e ventos fortes e era 
representado vestido de guerreiro, 
segurando a lança e o escudo, sendo 
também invocado como o protetor das 
sementeiras e dos lavradores.

Para os romanos, março, sendo o 
primeiro mês da primavera, indicava 
um evento lógico para se iniciar um 
novo ano, bem como o início das cam-
panhas militares.

Este mês é, por excelência, o mês 
das sementeiras. Se, atualmente, para 
quem vive nos centros urbanos, perder 
a noção de tal facto é expectável, o 
mesmo, e infelizmente, não é de espe-
rar, no meio rural. 

Veem-se cada vez mais campos por 
agricultar. Por falta de mão de obra, 
pode-se argumentar mas, por si só, 
não é suficiente pois hoje há máquinas 
para tudo. 

Na realidade é bem mais fácil chegar 
ao supermercado e comprar o produto 
embalado e, se vier cozinhado, mara-
vilha das maravilhas! É mais fácil, mais 
barato e sem canseira.

 Para além de não termos trabalho 
a semear/plantar e a cozinhar, ainda 
conseguimos, com o tempo sobrante, 
ganhar mais uns quilinhos, talvez numa 
esplanada, em vez de fazer exercício 
saudável.

Para quem não queira ou não possa 
produzir, talvez seja bom introduzir 
algumas mudanças de comportamento. 
As razões, ambientais e de saúde, de-
vem estar presentes no ato da compra. 
O mundo agradece e a nossa saúde 
também.

Assim, no ato da compra de um 
produto, devemos dar primazia ao mais 
local, da época, sem embalagens nem 
desperdício. 

Se privilegiarmos o comércio local 
estamos a criar uma rede de proximida-
de e de confiança entre o consumidor e 
o produtor com benefícios económicos 
e sociais mútuos.

Finalmente, para quem procura pra-
ticar uma alimentação mais saudável e 
mais praticável, pense na comidinha da 
avozinha, feita com produtos regionais 
e sazonais (afinal a tão mediatizada 
dieta mediterrânica) e esqueça as más 
opções alimentares que, apesar de 
tenderem a ser mais baratas, a longe 
prazo, não deixarão de apresentar 
onerosa fatura.

Alvaiázere, para onde vais? Tive mui-
tas esperanças de que te tornasses uma 
terra interessante… Face à benevolência 
de grandes alvaiazerenses, construíram-
te um hospital, uma creche, um edifício 
para cinema/teatro. Edifícios que ci-
dades ainda não tinham ou eram-lhes 
inferiores. Começou a esperança numa 
terra melhor para os seus habitantes e 
um crescimento por que todos ansia-
vam. Passados poucos anos, graças à 
necessidade de alguns e à visão de um 
grande alvaiazerense a quem por razões 
insondáveis nunca foi prestada a home-
nagem merecida, foi criado um colégio 
que ao fazer tão bons alunos, fez furor 
no Liceu Nacional de Leiria. Maiores 
esperanças para o engrandecimento 
da terra, enormes esperanças para os 
seus habitantes jovens que, sem este 
estabelecimento não poderiam, a sua 
maioria, aspirar a educação e instrução 
que os catapultasse a maiores vôos que 
os dos seus pais e avós.

25 de Abril… maiores esperanças. 
Estradas, escolas, biblioteca, casa da 
cultura, estádio, mercado, piscinas, 
museu, enfim, estruturas que se fize-
ram graças à vontade de alguns e aos 
dinheiros do governo central e união 
europeia. Contudo todo este capital não 
chegou. E não chegou porquê? Porque 
não se investiu de igual forma no capital 

humano nem na criação de emprego. E o 
pouco capital humano que se ia criando 
continuava a fugir ou não era atraído por 
falta de condições de empregabilidade. 
E a desilusão começou a apoderar-se de 
muitos há quase uma vintena de anos a 
esta parte.

Começaram a destruir Alvaiázere… 
a sua identidade, o seu património. 
Começaram obras sem interesse para 
a população. Estão outras a caminho. 
Só para interesse próprio, benefício de 
alguns. Também para salvar património 
próprio que se está a desmoronar. Esta-
mos a voltar aos anos 40, 50 e 60 em 
que os senhores da terra (do poder e do 
capital), com influência, egoístas, dita-
dores e gananciosos, defendem apenas 
os seus interesses e dos seus familiares 
e partidários e um povo sem alma, sem 
chama e sem garra, a deixar-se levar por 
ilusões e favores momentâneos e sem 
significado, sem lutarem a valer, por si 
e pelos seus.

Assim vão Alvaiázere e alvaiazeren-
ses a caminho do abismo dos anos em 
que nada se fazia que não fosse a favor 
dos senhores da terra, sem reagir, como 
se cumprissem uma pena ditada pelos 
deuses do poder.

Isto o que tenho vivido e sentido, e 
já lá vão 70 anos de esperanças que se 
quedem mortas.

Concordâncias e Discordâncias
António Gonçalves

Diz o povo e com razão que “há males 
que vêm por bem”. E é bem verdade.

Isto a propósito da nova localização 
da área empresarial (ou zona industrial…
como lhe queiram chamar) de Alvaiázere 
que por motivos relacionados com fun-
damentalismos estéreis, foi relocalizada 
na Venda dos Olivais, em detrimento da 
Tróia.

E digo isto porque sempre defendi 
(desde os tempos em começamos a 
despertar para estes e outros assuntos 
da gestão municipal), que a melhor loca-
lização para a zona industrial era a que 
agora projetam em detrimento das minis 
zonas industriais que foram aparecendo 
um pouco por todo o Concelho.

E porque é que era a melhor opção? 
Por vários motivos.

Desde logo pela orografia e caracterís-
ticas do terreno que facilitavam, e de que 
maneira, os trabalhos de terraplanagem 
e de preparação dos lotes, das valas téc-
nicas para os sistemas de comunicações, 
electricidade e águas, dado que aqueles 
solos são maioritariamente constituídos 
por argila com pouca rocha.

Depois por estar localizada bem junto 
a uma via de comunicação estruturante 
para Alvaiázere e região Norte do distrito 
de Leiria como é a EN 110 (e agora tam-

bém pela A13 mas que na altura não se 
falava). É bom lembrar que esta via tinha 
mais trânsito do que o IC8 há 20 anos.

Depois pela extensão da área de im-
plementação e área para possíveis alar-
gamentos, à imagem da zona industrial 
do Camporês em Ansião. Lembram-se 
de como tudo começou em Ansião? Eu 
lembro.

Outro dos motivos é que aquela área, 
estava equipada com uma ETAR com pas-
sagem de emissários de águas residuais 
o que em termos ambientais era um 
equipamento diferenciador pela positiva.

Os mais céticos, e que discordavam 
da minha opinião, diziam-me na altura, 
que a zona industrial deveria estar em Al-
vaiázere e não noutra zona do Concelho. 
Eu respondia que o que interessava era 
potenciar o Concelho e não freguesias, 
e dava o exemplo. A zona industrial do 
Camporês, encontra-se na freguesia de 
Chão de Couce e não na freguesia de An-
sião. Se aquele exemplo era um sucesso, 
porque não replicarmos aquela ideia?

Não tive sucesso e o futuro passou por 
nós, sem que dessemos conta!

Será que ainda vamos a tempo de 
remediar os erros do passado? Tenho 
dúvidas, mas vale sempre a pena tentar.

Um abraço.

“Ghetto ou Gueto”
Em Alvaiázere, segundo um determinado entendimento, poderemos viver 

em “Gueto” resultante, por  vezes, no seu significante de uma situação de mar-
ginalização ou isolamento forçado.

Melhor dizendo, a sustentabilidade do exercício do poder democrático, que 
vem do povo, ou ainda dos eleitores alvaiazerenses, vem-se concretizando 
em medidas sustentadas (algumas medidas…), pelos técnicos, conselheiros, 
ou outros, que nada tem a ver com esta comunidade, não a sentem, não a 
vivem, simplesmente a ignoram, mas longinquamente, debitando-lhe os seus 
tempos de trabalho, e assim auferindo os rendimentos dos alvaiazerenses, 
consumindo-os, em seu proveito, e das comunidades, onde eles conselheiros, 
se mostram implantados.

E as valências, poucas - ainda resistentes - da comunidade alvaiazerense - a 
que se dedicaram, continuam a ser ignoradas… Não entendo e não aceito!...

Continuo a defender que Alvaiázere, no exercício do poder, na definição do 
seu futuro, tem a obrigação de o debater, acima de tudo e primeiramente, com 
os alvaiazerenses, resistentes e residentes.

Só assim, se poderá virar a página e vir a constituir uma Alvaiázere nova e 
diferente…

É que Alvaiázere não poderá continuar a viver de “Ghettos” ou em Guetos, 
“à portuguesa”… Tenho dito.

J.S.

FERNANDO LOPES SIMÕES MIGUEL
CONSTRUÇÃO CIVIL

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

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

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

E DIVULGUE

O JORNAL

ALVAIAZERENSE

institucional

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: 72/19.4T8FVN         Acompanhamento de Maior        Referência: 90439431

Data: 26-02-2019

Requerente: Ministério Público - Figueiró dos Vinhos

Requerido: Catarina Lopes Simões

Faz-se saber que foi distribuído neste tribunal, o processo de Acom-

panhamento de Maior em que é requerido Catarina Lopes Simões, 

nascida em 05-06-1990, filha de José António Ferreira Simões e de 

Maria Adélia Lopes Teixeira Simões, natural de: Maçãs de D. Maria 

[Alvaiázere], com domicílio: Rua Beco da Serrada, Nº 10, Maçãs 

de Dona Maria, 3250-263 Alvaiázere, com vista a serem definidas 

medidas de acompanhamento.

O Juiz de Direito,

Dr. João Ladeiro

A Oficial de Justiça,

Maria Manuela I.S. T. Pereira

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 441 de 31/03/2019

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: 90/19.2T8FVN         Acompanhamento de Maior        Referência: 90563747

Data: 12-03-2019

Requerente: Clotilde Silva Carvalho e outro(s)...

Requerido: José Santos Carvalho

Faz-se saber que foi distribuído neste tribunal, o processo de Acom-

panhamento de Maior, em que é requerido José Santos Carvalho, 

nascido a 09-09-1938, natural da freguesia de Maçãs de Caminho, 

concelho de Alvaiázere, com domicílio em Solar Dona Maria - Lar 

de Idosos, 3250-296 CARVALHAL, com vista a serem definidas 

medidas de acompanhamento.

O Juiz de Direito,

Dr. João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Maria Manuela I.S. T. Pereira

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 441 de 31/03/2019

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

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta data, lavrada 

de folhas 60 a folhas 65 verso do livro de escrituras diversas 166-A ILDA REIS 

DE CARVALHO, natural da freguesia de Pousaflores, concelho de Ansião que 

intervém POR SI e na qualidade de PROCURADORA do seu marido GUILHERME 

GOMES DA SILVA, natural da freguesia de Arega, concelho de Figueiró dos 

Vinhos, NIF 102 442 126, com o qual é casada sob o regime  da comunhão 

geral e com o qual reside na Rua das Eiras nº 55, no lugar de Amarela, Maçãs 

de Caminho, freguesia e concelho de Alvaiázere, declarou:

Que ela e o seu referido marido e constituinte são donos e legítimos pos-

suidores há mais de vinte anos, com exclusão de outrem, dos imóveis seguintes:

IMÓVEIS SITUADOS NA FREGUESIA E CONCELHO DE ALVAIÁZERE

NÚMERO UM - Prédio urbano composto por casa alta com loja, primeiro 

andar e cozinha anexa com a área coberta de sessenta e oito metros quadrados 

e descoberta de treze metros quadrados e sessenta decímetros sito no lugar 

de Amarela, a confrontar por todos os lados com o próprio (Guilherme Gomes 

da Silva), inscrito na matriz respectiva sob o artigo 222 (que proveio do artigo 

urbano 10 da extinta freguesia de Maçãs de Caminho) com o valor patrimonial 

de € 12.860,05, omisso na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

NÚMERO DOIS -  Prédio rústico composto por pinhal, cultura e vinha com 

oliveiras com a área de cinco mil oitocentos e noventa metros quadrados sito no 

Outeiro Concelho a confrontar do Norte com Ribeiro, do Sul com José dos Santos 

Braz, do Nascente com Higino dos Santos Reis e outro e do Poente com Maria Pal-

mira da Silva e outro, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 4187 (que proveio 

do artigo rústico 1761 da extinta freguesia de Maçãs de Caminho) com o valor pa-

trimonial de € 1901,60 omisso na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

NÚMERO TRÊS - NOVE DÉCIMAS PARTES do prédio rústico composto por 

pinhal, cultura e vinha com oliveiras e fruteiras com a área de três mil setecentos 

e setenta metros quadrados sito na Amarela, a confrontar do Norte com Casa 

do próprio e Limite da freguesia, do Sul com Ribeiro, do Nascente com Higino 

dos Santos Reis e do Poente com Francisco Mendes e outros, inscrito na matriz 

respectiva sob o artigo 4191 (que proveio do artigo rústico 1763 da extinta 

freguesia de Maçãs de Caminho), com o valor patrimonial de € 1.544,76, omisso 

na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere cujo valor se eleva à quantia de 

DEZASSEIS MIL CENTO E CINQUENTA E UM EUROS E NOVENTA E TRÊS CÊNTIMOS, 

que é a soma do valor que atribuem a cada um e é também o seu valor patrimonial.

Que são eles justificantes já dos donos e legítimos possuidores da restante 

décima parte daquele imóvel identificado sob a verba número TRÊS,

Que a esta referida fração tem sido possuída dentro de um espírito de com-

propriedade, participando das vantagens e dos encargos do prédio na proporção 

da sua quota, respeitando em relação aos restantes comproprietários o uso a 

que os consortes têm direito, verificando-se assim uma situação de composse. 

Que os referidos imóveis identificados sob a verba número UM e DOIS 

e aquelas NOVE DÉCIMAS PARTES do identificado sob a verba número TRÊS 

vieram à posse deles justificantes no ano de mil novecentos e sessenta e dois, 

já no estado de casados por lhes terem sido doados por sua mãe sogra, Ana 

dos Anjos Gomes, viúva, residente que foi no dito lugar da Cabeça do Boi 

acto este que nunca chegou a ser formalizado.

Que desde então, porém, têm possuído os mencionados bens em nome 

próprio e sobre eles têm exercido todos os actos materiais que caracterizam 

a posse, nomeadamente a defesa e a conservação da propriedade, habitando 

o urbano, nele dormindo e nele cozinhando as suas refeições, nele realizando 

obras de conservação e beneficiação, limpando as caleiras e substituindo as 

telhas e os vidros partidos, amanhando e semeando os rústicos, plantando e 

cortando os pinheiros, as oliveiras, as videiras, as fruteiras e as outras árvores, 

colhendo a azeitona, e a fruta, roçando o mato, avivando as estremas, deles 

retirando todos os rendimentos inerentes à sua natureza, conservando-os e 

pagando pontualmente as contribuições e impostos por eles devidos, sempre 

à vista e com o conhecimento de toda a gente, de uma forma contínua, pací-

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

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO que invocam na 

impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse pelos meios ex-

trajudiciais normais.

Está conforme. Ansião, seis de Março de dois mil e dezanove.

A Notária, Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares 
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VENDAS DE MARIA
MAÇÃS DE D. MARIA

MANUEL DIAS
N. 11/03/1921

F. 06/1973

“Aos 98 anos que completaria este mês ...
Manuel Dias, a sua ausência causa-nos uma profunda 

tristeza, mas relembrar as alegrias que gerou entre nós 
faz-nos sentir como se ainda estivesse aqui presente con-
nosco. A sua memória ficará sempre no nosso coração.”

Os seus filhos, noras e netos

RECORDANDO

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: 92/19.9T8FVN         Acompanhamento de Maior        Referência: 90565570

Data: 12-03-2019

Requerente: Ministério Público - Figueiró dos Vinhos

Requerido: Andreia Patricia Antunes Curado

Faz-se saber que foi distribuído neste tribunal, o processo de 

Acompanhamento de Maior, em que é requerido Andreia Patricia 

Antunes Curado, nascida em 17-09-1987, domicílio: Rua Faísca, 

N.º 17, Faísca, 3250-267 Maçãs de Dª Maria - Alvaiázere, com vista 

a serem definidas medidas de acompanhamento.

O Juiz de Direito,

Dr. João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Maria Manuela I.S. T. Pereira
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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: 93/19.7T8FVN         Acompanhamento de Maior        Referência: 90583916

Data: 14-03-2019

Requerente: Ministério Público - Figueiró dos Vinhos

Requerido: Artur da Conceição Alves

Faz-se saber que foi distribuído neste tribunal, o processo de 

Acompanhamento de Maior em que é requerido Artur da Concei-

ção Alves, nascido em 09-12-1937, filho(a) de Manuel Alves e de 

Celeste da Conceição Alves, natural de Castanheira de Pêra, com 

domicílio na Residencial dos Avós, Rua Dr. Bissaya Barreto, N.º 

12, 3280-036 Castanheira de Pêra, com vista à determinação de 

medidas adequadas.

O Juiz de Direito,

Dr.(a) João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Alexandre Fernandes

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 441 de 31/03/2019

Convocam-se os sócios do Clube de Caçadores do Con-
celho de Alvaiázere, nos termos do número 3 do artigo 14.º 
dos respetivos Estatutos, para uma reunião de Assembleia-
Geral extraordinária, que terá lugar no próximo dia 07 de 
abril de 2019, pelas 17:30, na sede sita no número 225 da 
Estrada Nossa Senhora dos Covões, com a seguinte ordem 
de trabalhos:

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

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

para o ano de 2019;
4. Debate e reflexão sobre a caça na Zona de Caça 

Municipal de Alvaiázere;
5. Outros assuntos.
Não estando presente pelo menos um terço dos sócios à 

hora marcada, a Assembleia funcionará, válida e legalmente, 
trinta minutos depois, com qualquer número de sócios, con-
forme decorre do artigo 20.º dos Estatutos desta associação.

Alvaiázere, 19 de março 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral

Manuel Joaquim Pereira Lourenço

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

JOAQUIM MARQUES 
MORGADO (77 anos)

N. 22/12/1941 - F. 06/03/2019
NATURAL: LOUREIRA - PUSSOS S. PEDRO

RESIDENTE: LISbOA

CONVOCATÓRIA
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Maria Silvina JeSuS 
Henriques (95 anos)

N. 22/06/1923
F. 23/03/2019

uM anO De SauDaDe

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última morada, 

ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram o seu 

pesar.                              

AF Sra. do Carmo

aGraDeCiMenTO
Maria MarQueS 
CriSTÓvÃO SOuSa 

(80 anos)
N. 28/07/1938
F. 22/03/2019

CanDal  - ALMOsTer

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

AF Cinco Vilas

aGraDeCiMenTO
CarlOS alBerTO rODriGueS

sAnTOs (52 anos)
N. 10/12/1966
F. 25/02/2019

necrologia

Seu marido e restante família, na impossibilidade de o 

fazerem pessoalmente, como era o seu desejo, vêm por 

este meio  agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente  querido à ultima morada, 

ou que de qualquer outra forma  lhe  manifestaram  o  

seu  pesar  nesta  hora de dor.

Que a sua alma descanse em paz. 

aGraDeCiMenTO
CriSTina Da COnCeiÇÃO 
MarQueS DOS SanTOS

(88 anos)
N. 27/08/1930
F. 07/03/2019

CABeÇA DA GALinHA - PuSSOS S. PeDrO
reSiDenTe: SeiXal

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

AF Cinco Vilas

aGraDeCiMenTO
COnCeiÇÃO Silva Ferreira  

(92 anos)
N. 10/10/1926
F. 19/03/2019

reGueira
alvaiÁZere

Querida Esposa e Mãe,

Faz doze anos 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.

aliCe Da COnCeiÇÃO 
MenDeS

N. 08/12/1916
F. 21/03/2007

relvaS 
PuSSOS S. PeDrO

DOZe anOS De SauDaDe

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
elSa BarraDaS MOreira 

BrAnCO (81 anos)
N. 16/09/1937
F. 01/03/2019

venDa nOva
MaÇÃS De D. Maria

Sua mãe, filhos e restante família, na impossibilidade 

de o fazerem pessoalmente, como era seu desejo, vêm 

por este meio agradecer, reconhecidamente, a todos 

quantos acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

AF Cinco Vilas

aGraDeCiMenTO
PaulO JOÃO De JeSuS 

FreiTAs (47 anos)
N. 20/11/1971
F. 04/03/2019

SOuTinhO
MaÇÃS De D. Maria

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

AF Cinco Vilas

aGraDeCiMenTO
JaiMe MarQueS MiGuel 

(50 anos)
N. 24/10/1968
F. 08/03/2019

COrTiÇa
PuSSOS S. PeDrO

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

AF Cinco Vilas

aGraDeCiMenTO

CarreGal
MaÇÃS De CaMinhO

uM anO De SauDaDe

Seu marido, filhos, noras, genros, netos, bisnetos e 
restante família, vêm por este meio agradecer, a todos 
quantos acompanharam este seu ente querido à sua última 
morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram o 
seu pesar e em especial à administração e pessoal auxiliar do 
Lar Solar D. Maria - Vendas de Maria, pela forma exemplar e 

carinhosa como trataram este seu ente querido.                               
.                                          AF Sra. do Carmo

aGraDeCiMenTO
aGueDa De JeSuS 

MOnTeirO (78 anos)
N. 04/04/1940
F. 21/03/2019

CarraSQueiraS
alvaiÁZere

uM anO De SauDaDe

Seu 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
rOSÁria Maria 

MArques (86 anos)
N. 12/02/1933
F. 18/03/2019

uM anO De SauDaDe

Seus filhos, noras, 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 Sra. do Carmo

aGraDeCiMenTO
GraCinDa alveS 

MArques (88 anos)
N. 27/09/1930
F. 17/03/2019

SOBralChÃO
PelMÁ

SOBralChÃO
PelMÁ

nATurAL: TAPADA - MAÇÃs D. MAriA
resiDenTe: MurTAL - ALMOsTer
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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.

informativo

Mário Lourenço
Médico

saúde

Varicocele

O varicocele é a dilatação anormal 
das veias do cordão que vasculariza o 
testículo. Escrevendo num português 
menos técnico e mais perceptível, o 
varicocele é uma variz no escroto. 
Esta doença está presente em cerca 
de 12% dos homens adultos, sendo 
que na maioria das vezes não provoca 
sintomas. Os homens com varicocele 
podem apresentar desconforto e dor de 
intensidade variável a nível testicular, 
diminuição das dimensões do testícu-
lo afetado (ou seja, um testículo mais 
pequeno que o outro) ou problemas de 
fertilidade. De facto, o varicocele é a al-
teração mais comum diagnosticada nos 
homens inférteis e o seu tratamento 
pode melhorar a qualidade do sémen.

O varicocele pode ser identificado 
numa ecografia escrotal (varicocele 
subclínico), ser palpável apenas com o 
esforço abdominal ou ser visível “à vista 
desarmada”. 

A maioria dos doentes não precisa 
de qualquer tratamento para o varicoce-

le. Este apenas é realizado em doentes 
com dor intensa ou em doentes infér-
teis. Em adolescentes com varicoele 
significativo, pode estar indicado o seu 
tratamento se existirem alterações nas 
dimensões do testículo ou na qualidade 
do sémen. O tratamento padrão do va-
ricocele é cirúrgico (varicocelectomia), 
consistindo na laqueação da variz. A 
cirurgia pode ser feita por via aberta 
clássica ou por via laparoscópica e pode 
realizar-se em ambulatório (interna-
mento inferior a 24 horas). Outra opção 
terapêutica é a esclerose da variz por 
técnicas de radiologia de intervenção 
com uma pequeníssima incisão a nível 
da coxa.

Caso sinta um desconforto ou dor 
escrotal, não hesite em contactar o 
seu médico. Apenas o seu médico 
poderá realizar o diagnóstico correto 
e sobretudo despistar outras doenças 
graves que também podem provocar 
dor testicular, nomeadamente o cancro 
do testículo.

Município de Alvaiázere

Esclareceu dúvidas sobre a 
limpeza de terrenos

Terminou no dia 25 de março o 
ciclo de ações de esclarecimento que 
o Município de Alvaiázere, através do 
Gabinete Técnico Florestal (GTF) e em 
colaboração com as juntas de fregue-
sia e a Guarda Nacional Republicana, 
promoveu no âmbito do Programa 
“Aldeia Segura Pessoas Seguras” e di-
namizado pela Autoridade Nacional de 
Proteção Civil, que pretendeu alertar a 
população para as obrigações legais 
relacionadas com a Proteção Civil e 
criar sinergias para a proteção dos 
aglomerados populacionais.

Com um total de sete sessões de 
esclarecimento, distribuídas pelas 
cinco freguesias do Concelho, foram 
abordadas diversas temáticas como 
o enquadramento legal da limpeza 

de terrenos, a comunicação prévia de 
queimas e queimadas, as faixas de 
gestão de combustível, o risco real das 
coimas, os cuidados a ter aquando da 
utilização de máquinas agrícolas ou a 
forma de comunicar a existência de 
ninhos de vespa asiática, tendo ainda 
os participantes a oportunidade de 
pedir esclarecimentos sobre dúvidas 
relacionadas com a temática em causa.

Abertas a toda a população, estas 
iniciativas tiveram como objetivo re-
forçar os laços de proximidade entre 
as instituições e comunidade em geral 
de modo a superar os desafios e as 
exigências face às obrigações legais, 
contribuir para salvaguardar as pessoas 
e os seus bens e reforçar a consciência 
da responsabilidade partilhada.

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

Grupo de Amigos dos Casais do Vento

Dinamizou o Dia da Mulher

Este ano coube ao Grupo de Ami-
gos dos Casais do Vento, da Pelmá, no 
dia 8 de março organizar o 13º jantar 
comemorativo do Dia Internacional da 
Mulher, realizado no salão do Grupo 
Orientador de Festas e Obras de Avan-
teira da Pelmá, com apoio logístico e 
monetário para a animação musical, da 
Câmara Municipal de Alvaiázere. 

As juntas de freguesia colaboram 
também com a entidade organizadora 
no serviço de mesas, feito exclusiva-
mente por homens.

Associaram-se também a esta come-
moração várias empresas do concelho, 
principalmente da freguesia da Pelmá, 

com ofertas, que foram divulgadas 
e sorteadas no final do jantar, com-
pletando a felicidade das que foram 
comtempladas, num universo de cerca 
de 200 mulheres. 

A animação musical foi feita pelo 
Duo Musical Star, em que o vocalista é 
da Pelmá, António Gonçalves, acompa-
nhado musicalmente pela conhecida, 
Paula Margarida, que permitiu um serão 
bastante animado.

Uma noite diferente, que na ge-
neralidade, foi do agrado de todas, o 
que deixa a organização satisfeita e 
compensada pelo árduo trabalho que 
requer um evento deste tipo.

Depois de uma inexplicável espera, 
a Universidade Sénior deu início às 
aulas, não exatamente no ano letivo 
normal, que isso teria que ter sido em 
setembro ou outubro, como é habitual 
no contexto escolar; mas, enfim, o im-
portante é que já começaram as aulas 
e, por isso,  aqui estamos a expressar 
o nosso contentamento. 

Esperamos que, para o próximo 
ano letivo, não se repita o atraso e que 
percebam que temos pressa, que cada 
dia passado à espera está perdido e 
que não temos assim tanto tempo. 

É preciso aproveitar todo o possí-

vel, dar de nós, usufruir, que ninguém 
perca o entusiasmo e a vontade de 
fazer; que se consiga banir de uma 
vez por todas o “deixa andar” e o “não 
vale a pena”.

É também com muito agrado 
que se regista a presença de novos 
alunos, entre eles alguns de língua 
estrangeira.

Aproveitamos para lhes dar as boas 
vindas, desejando que a Universidade 
Sénior mereça ter sido escolhida por 
eles. Nós, veteranos, tudo faremos 
para que se sintam bem entre nós.

 Os alunos

Universidade Sénior de Alvaiázere

ANABELA
Cabeleireira

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

    3250 - 103 Alvaiázere

Foto Maryluz

fórum ...um espaço aberto 
à participação dos leitores

(os textos publicados nesta rúbrica são da inteira responsabilidade dos seus autores)
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De 1 a 6
18ª Semana da Educação 
Local: Alvaiázere
Org.: Município, Agrupamento 
de Escolas, ETP Sicó e CEARTE

Dia 6 | 21h00
Sarau Cultural 
- Património Natural
Local: Tenda Parque Multiusos
Org.: Município de Alvaiázere

Dia 7 | 09h30
Passeio Pedestre 
“Moinho de Portas Abertas”
Concentração: Museu Municipal
Org.: Município de Alvaiázere

Dia 14 | 10h00
Feira de Produtos da Terra
Local: Museu Municipal
Org.: Município de Alvaiázere

Dia 18 
Comemoração do Dia 
dos Monumentos e Sítios
Local: Museu Municipal
Org.: Município de Alvaiázere

Dia 20 | 15h30
Chícharo com 
Património, no Museu
“A escola no tempo dos nossos avós”
Local: Museu Municipal
Org.: Al-Bäiaz e Museu Municipal

Dia 23
Feira Anual 
Local: Ponte Nova - Almoster

Dia 27 | 08h00
12º Aniversário “Motor 
Clube Alvaiázere”
Concentração: Parque Multiusos
Org.: Motor Clube Alvaiázere

Dia 28 | 16h30
Espetáculo de música 
“Cantar Abril”
Local: Casa Municipal da Cultura
Org.: Alva Canto - Ass. de Cultura

De 18/03 a 06/04
Exposição 
“O Amor é Azul”
Local: Biblioteca Municipal
Org.: CEARTE

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 apresentamos mais uma receita de: 

“Chanfana de Galo”

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

Ferreira da Gama
Alvaiázere - Tel. 236 651 171

Dias 7 e 21

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 14 e 28

Anubis
Maçãs D. Maria - Tel. 236 648 057

(domingos 9h30 - 12h00)

Abril
(em serviço aos domingos)

AgendA CulturAl
Abril

Farmácias.......................... 

Su
do

ku

Fá
ci
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lu

çõ
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D
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il 

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 7 diferenças

D
if
er

en
ça

s

Ingredientes:

1 Galo (de preferência velho)
1 tacho de chanfana
1 tomate
1 cebola
3 dentes de alho pisados com pele
Sal
Polpa de tomate 
Piri-piri
Coentros
Cerveja e Whisky
Papel de alumínio

Modo de Preparação:

No dia anterior, partir o galo em 
pedaços mais pequenos e meter 
dentro do tacho. Cortar o tomate 
e a cebola em pedaços pequenos e 
pisar os alhos. Juntar tudo isto aos 

pedaços de galo, que já estão dentro 
do tacho.

Juntar sal, a polpa de tomate, pi-
ri-piri e coentros (a gosto) e, por fim, 
juntar cerveja e whisky. Levar ao forno 
dentro do tacho, tapado com papel 
de alumínio, cerca de 2h30m (ter 
atenção ao forno, que já deve estar 
bem quente).

Bom apetite!
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A realização de um almoço de freguesia constitui 
um dia diferente na Casa do Concelho de Alvaiázere. No 
dia 23 de fevereiro realizou-se o almoço da freguesia de 
Maçãs de D. Maria e a CCA esteve cheia.

 Após o almoço, a presidente da CCA, Sandra Nunes, 
saudou todos, agradeceu o entusiasmo com que sempre 
os brindam e sensibilizou sócios e amigos a estarem 
presentes nos vários eventos da CCA: excursões, almoço 
solidário para os Bombeiros, aniversário, S. Martinho, 
fados, almoços temáticos do chícharo e as tasquinhas 
onde se divulgam os produtos da região. De seguida o 
presidente da junta, Eduardo Craveiro, usou da palavra 
e disse estar muito satisfeito pela presença dos maça-
nenses, elogiou o trabalho desenvolvido pela CCA e ofe-
receu à mesma os livros publicados, relativos às várias 
palestras realizadas em Maçãs de D. Maria. 

Para finalizar, e também em representação da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, a vereadora Sílvia Lopes, mani-
festou o seu contentamento por mais uma vez participar 
no almoço da sua freguesia, enalteceu o trabalho levado 
a cabo pela direção da CCA na realização dos diversos 
eventos e também o papel da CCA na divulgação do 
Concelho. Mais uma vez disponibilizou o apoio da CMA 
no que a CCA achar por oportuno e possível.

Este dia serve igualmente de visita à capital, desta feita 
junto ao rio Tejo, a meteorologia ajudou e, conjuntamente 
com o almoço e o convívio na Casa do Concelho de Al-
vaiázere, foi um dia bem passado e do agrado de todos. 

Em cumprimento dos estatutos 
da CCA, decorreu no passado dia 
23 de março, na sua sede, a assem-
bleia-geral ordinária para efeitos de 
apresentação, discussão e votação 
dos Relatórios e Contas de Gerência 
da CCA e do Jornal “O Alvaiazerense”, 
referentes ao exercício de 2018.

Apresentados os referidos docu-
mentos, foram ambos colocados à 
discussão e votação, sendo ambos 
aprovados por unanimidade. Por 
proposta do Conselho Fiscal, foi 
igualmente aprovado, um voto de 
louvor à direção da CCA e ao jornal 
“O Alvaiazerense”. 

De salientar, por parte da pre-
sidente da CCA, Sandra Nunes, o 
facto de os resultados apresentados, 
com rigor e equilíbrio, terem sido 
elaborados em cumprimento dos es-
tatutos da CCA, numa perspetiva de 
continuidade. Enumerou ainda algu-
mas das iniciativas levadas a cabo ao 
longo do ano. Por parte do Jornal, foi 
salientado o facto de se ter primado 
pela pontualidade na distribuição do 
jornal, quer na edição em papel quer 

na edição on-line. Face ao resultado 
apresentado, foram mencionadas as 
várias medidas em curso, ou a tomar 
no futuro, tendo em vista a diminuição 
dos custos, nomeadamente na verten-
te dos recursos humanos, salientando-
se que toda a atividade desenvolvida é 
feita numa perspetiva de boa vontade 
pro-bono e voluntariado, sempre com 
o objetivo de crescimento e desenvol-
vimento do jornal.

Foi ainda apresentada, por parte 
da presidente da direção da CCA, 
uma proposta de Sócio Honorário 
para o ilustre alvaiazerense, José 
Maria, sócio nº 2 daquela instituição, 
entretanto falecido, proposta aprova-
da por unanimidade.

De seguida, teve lugar um almoço 
de cariz solidário, organizado pela 
CCA a favor dos Bombeiros Voluntá-
rios de Alvaiázere, de onde se deslo-
cou uma representação daquela Asso-
ciação, superiormente chefiada pelo 
presidente da direção e comandante, 
Joaquim Simões e Mário Bruno, res-
petivamente. O almoço decorreu de 
forma bastante animada, terminando 
com o agradecimento por parte da 
presidente da direção da CCA, Sandra 
Nunes, aos Bombeiros, pelo seu tra-
balho continuo em prol da população 
alvaiazerense e com a entrega aquela 
instituição, da importância angariada 
de 1.150,00 €, tendo a CCA compar-
ticipado com 650,00 € daquele valor. 
Por sua vez, o presidente da direção 
dos Bombeiros salientou a importân-
cia do intercâmbio entre as várias 
associações do Concelho, vincando o 
comandante que, todo o trabalho dos 
Bombeiros, assim como os donativos 
recebidos, são colocados ao serviço 
da população alvaiazerense.

________________
Carlos Ribeiro

Casa do Concelho de Alvaiázere

Aprovou relatórios e contas de gerência e 
organizou almoço solidário a favor dos BVA

atualidade

AVISO

Delimitação da Área de Reabilitação 
Urbana do Centro de Cabaços

Célia Margarida Gomes Marques, Presidente da Câ-
mara Municipal de Alvaiázere, torna-se público que 
a Assembleia Municipal de Alvaiázere, na sua sessão 
ordinária realizada no dia 28 de fevereiro de 2019, 
sob proposta da Câmara Municipal de Alvaiázere 
deliberada em reunião realizada a 20 de fevereiro de 
2019, deliberou, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º 
do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), 
aprovado pelo Decreto - lei n.º 307/2009, de 23 
de outubro, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, 
de 14 de agosto, aprovar a delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana do Centro de Cabaços.
Mais informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 
13.º do Decreto – lei n.º 307/2009, de 23 de outu-
bro, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 
de agosto, os elementos que acompanham a deli-
mitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro 
de Cabaços poderão ser consultados na página de 
Internet do Município de Alvaiázere (www.cm-al-
vaiazere.pt), bem como no Atendimento ao Público 
do Município de Alvaiázere.
E, para constar, se publica o presente aviso e ou-
tros de igual teor, que vão ser afixados nos demais 
lugares de estilo.
Alvaiázere, 1 de março de 2019
A Presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere

(Célia Margarida Gomes Marques)

AVISO

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana 
do Centro de Maçãs de Dona Maria

Célia Margarida Gomes Marques, Presidente da 
Câmara Municipal de Alvaiázere, torna-se público 
que a Assembleia Municipal de Alvaiázere, na sua 
sessão ordinária realizada no dia 28 de fevereiro 
de 2019, sob proposta da Câmara Municipal de 
Alvaiázere deliberada em reunião realizada a 20 
de fevereiro de 2019, deliberou, nos termos do 
n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabi-
litação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto - lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro, na redação dada 
pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, aprovar 
a delimitação da Área de Reabilitação Urbana do 
Centro de Maçãs de Dona Maria.
Mais informa que, nos termos do n.º 4 do artigo 
13.º do Decreto – lei n.º 307/2009, de 23 de outu-
bro, na redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 
de agosto, os elementos que acompanham a deli-
mitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro 
de Maçãs de Dona Maria poderão ser consultados 
na página de Internet do Município de Alvaiázere 
(www.cm-alvaiazere.pt), bem como no Atendimento 
ao Público do Município de Alvaiázere.
E, para constar, se publica o presente aviso e ou-
tros de igual teor, que vão ser afixados nos demais 
lugares de estilo.
Alvaiázere, 1 de março de 2019
A Presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere

(Célia Margarida Gomes Marques)

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

ALMOÇO - CONVÍVIO
freguesIA de PeLMÁ

dia 01 de maio pelas 13h00 na CCA
Tels. 213 549 637 - 213 542 256 (sede)
Tlms. 936 232 795 / 938 210 519 - JF: 249 550 453
casaconcelhoalvaiazere@gmail.com
Rua Eça de Queirós, 13 - R/C Lisboa (Junto Marquês Pombal)

Almoço da freguesia 
de Maçãs de D. Maria

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

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

Feira da Saúde
7 de abril (domingo) das 10h00-18h00
Museu Nacional de História Natural (junto Príncipe Real)

Mostra Gastronómica e produtos Regionais Alvaiázere

Esperamos por si. Apareça!
Diversos eventos ao longo do dia: Rastreios Cardiovasculares 

gratuitos, apoio nutricional, aulas de Hip-Hop, danças de salão...

Organização: C. M. Lisboa e projeto “Fabrica de Cidadãos” J. Freguesia Santo António

Os Relatórios e Contas de Gerência da Casa do Concelho de Alvaiázere e do Jornal “O Alvaiazerense”, referentes 
ao exercício de 2018, estão disponíveis para consulta, pelos sócios, na sede da CCA, em Lisboa.
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explicações
Física, Química e Matemática. 
Preparação para os testes.

Professora profissionalizada 
com muita prática no ensino oficial e particular. 
As aulas são individuais ou em pequenos grupos.

Horário e local a combinar. 
(Freixianda, Pelmá, Pussos ou Alvaiázere)

Contactar profª de Físico-Química
Engª Clarice Nunes - TM: 914446137  
Email: mclaricenunes@hotmail.com



28  |  31 MARÇO 2019 informativoRua 15 de Maio, 76 - Lote 1 - “Fracção A”  -  3250-185 Alvaiázere 
Tel. 236 656 900          e-mail: geral@oalvaiazerense.com.pt          www.oalvaiazerense.com.pt

Sátira e folia fizeram parte do corso
carnavalesco em Alvaiázere

O desfile principal de Carnaval aconteceu no dia 3 de março, às 15h, pelas 
ruas da vila que este ano teve um percurso diferente, tendo começado junto 
à capela de Santo António e terminou no Parque Multiusos. No total participa-
ram 221 pessoas (11 entrudos tradicionais e foliões individuais, 15 grupos de 
foliões e entrudos tradicionais e 8 carros alegóricos).

O júri, constituído por elementos designados pelas juntas de freguesia, 
atribuiu os seguintes prémios: Entrudos tradicionais em grupos – 1.º lugar 
“Montanha Russa”, 2.º “O Parto Gay” e o 3.º “Despertar com o Zumba”; Entrudos 
tradicionais individuais - 1.º “Leão Sapateiro”, 2.º “Aprendiz de Feiticeira” e o 3.º 
“Madame”; Carros alegóricos -  1.º “O Baile”, 2.º “Cortejo Académico” e o 3.º “Os 
Salta Pocinhas”.

Alegria e diversão, bem como sátira sobre alguns acontecimentos da atua-
lidade do Concelho, foram a marca deste desfile que pretende manter viva a 
tradição local do carnaval, tendo culminado com a realização de um baile com 
o grupo musical Ritual Dueça.

De referir ainda o desfile, no dia 1 de março, dos alunos do Pré-Escolar, 1.º 
Ciclo, Creche da ACREDEM e Creche Santa Cecília que, a partir das 11h, encheu 
de cor e animação as ruas da vila.
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