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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

“A Escola no tempo dos 
nossos Avós” foi o tema da 
primeira sessão da iniciativa 
“Chícharo com Património, 
no Museu”, realizada pela Al-
-Baiäz – Associação de Defesa 
do Património e pelo Museu 
Municipal de Alvaiázere e que 
aconteceu no passado dia 20 
de abril, no Museu.

A tertúlia em torno deste 
tema foi protagonizada pela 
professora Olímpia de Jesus 
Freire e pela regente escolar 
Celeste Pereira. 

O evento contou com a co-
laboração do Rancho Folclórico 
de Pussos, designadamente 
de um grupo de crianças que 
figuraram como alunos de uma 
antiga escola-primária.

Após a animada e interes-
sante conversa, os presentes, 
cerca de três dezenas de pes-
soas, tiveram a oportunidade 
de degustar pudim gorgóris, 
uma sobremesa com chícharo, 
azeite e mel, cujo nome deriva 
de um lendário rei lusitano 
(Gorgóris) que teria vivido na 
serra de Alvaiázere.

No Museu Municipal de Alvaiázere

Tertúlia sobre “A escola no tempo 
dos nossos avós”

Em Alvaiázere
Jovem perde vida 
em despiste de moto

Joel Godinho, natural de Várzea dos Amarelos, 
Maçãs de D. Maria, faleceu na sequência do des-
piste da moto que conduzia, no centro da vila de 
Alvaiázere, em frente ao Tribunal. 

O acidente ocorreu na tarde do domingo de Pás-
coa, dia 21 de abril, e provocou a morte do jovem 
de 28 anos. Fonte da GNR de Leiria precisou que 
o condutor do motociclo “se despistou sozinho”, 
tendo falecido na sequência do acidente.

O alerta para este acidente foi dado às 17h19 
e no local estiveram meios dos BVA, INEM e GNR, 
com oito operacionais e quatro viaturas.

A cerimónia fúnebre de Joel Godinho aconteceu 
no dia 23 de abril, pelas 18h15, na igreja paroquial 
de Maçãs de D. Maria onde centenas de pessoas, 
maioritariamente jovens, se juntaram para prestar 
uma sentida homenagem a este jovem alvaiaze-
rense que era muito querido entre a comunidade. 
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No jornal de 30 abril de 1999, era dado grande desta-
que aos 25 Anos do “ 25 de Abril”. Recordamos as “Notas 
dum repórter aprendiz” que resumia as intervenções no 
DEBATE: O 25 de Abril na memória dos Alvaiazerenses.

«Mário Rocha, referiu a sua experiência quando fez 
parte da 1ª Comissão Administrativa da C.M., de 1974 a 
76. Considerou que cada um tem o seu “25 de Abril” e 
que para ele os ideais de Abril não são um fim em si mes-
mo, são uma porta que se abriu para o futuro. Salientou 
como grandes conquistas, o direito à palavra, a fiscaliza-
ção do poder por parte dos cidadãos e o desenvolvimento 
económico e social que alterou completamente as condi-
ções de vida dos portugueses…

António Cassiano, relembrou 
a pobreza, a emigração, a cen-
sura, o medo da polícia politica 
e dos seus informadores como 
factores negativos associados ao 
antigo regime. Falou da sua ex-
periência como militar durante os 
meses de agitação que se segui-
ram ao “25 de Abril”. Apontou as 
vantagens do debate de opiniões 
e do exercício da cidadania que 
a democracia nos proporciona. 
Sugeriu que se retomasse a dis-
cussão das linhas de desenvolvi-
mento a adoptar, à semelhança 
do que se havia feito no colóquio 
“Alvaiázere e os seus caminhos” 
organizado pelo jornal “O Alvaia-
zerense” há alguns anos…

Vítor Serpa, centrou a sua in-
tervenção na análise do percurso 
proposto pela trilogia “Democratizar, descolonizar e 
desenvolver”. Na sua opinião, a democracia está sempre 
em aperfeiçoamento e por isso é sempre necessário ape-
lar a uma maior participação dos cidadãos. Também a 
descolonização se pode considerar um processo incom-
pleto se se tiver em conta o caso de Timor. No campo do 
desenvolvimento, o desafio está agora na aproximação 
aos padrões europeus.

José Guerreiro, considerou a existência da guerra 
colonial como principal factor impulsionador do “25 de 
Abril”. Apontou os aspectos negativos da descolonização 

e constatou que, apesar de tudo, Alvaiázere ganhou com 
o retorno dos que faziam a sua vida em África, visto 
que estes trouxeram uma nova dinâmica ao concelho. 
Relembrou também que a luta política na nossa terra 
nunca levou aos excessos cometidos noutros locais. 
Finalmente, felicitou-se pelo facto de os nossos jovens 
já terem nascido num país novo em que há maior igual-
dade de oportunidades.

Carlos Graça, falou da sua experiência como natural 
das antigas colónias e salientou o papel que a luta dos 
povos de África teve no despertar das consciências. Há 
por isso que lhes prestar a nossa solidariedade ainda 

mais se tivermos em conta que 
a descolonização ainda não 
acabou, como provam os casos 
de Timor e de Angola. Salientou 
também a necessidade de se 
discutirem as linhas de desen-
volvimento para o concelho, de 
forma a definir os objectivos 
comuns.

Manuel Castelão, referiu 
alguns focos de contestação ao 
fascismo no nosso concelho, 
nomeadamente a actividade 
de alguns jovens de Almoster. 
Reconheceu a existência de 
algumas motivações racistas na 
guerra colonial, mas considerou 
que os excessos cometidos não 
se podiam generalizar a todos 
os intervenientes, visto existir 
muita gente de boa consciência 
nos dois lados do conflito.

Fernando Simões, congratulou-se com as comemora-
ções e propôs que, nos próximos anos, elas sejam sem-
pre assumidas pela autarquia, de forma a reforçar o seu 
carácter não partidário. Na sua opinião, elas deveriam 
constituir-se como um fórum de diálogo e debate entre 
todos os Alvaiazerenses que permitisse a definição de 
linhas de desenvolvimento para o futuro do concelho. 
Nesse sentido, referiu a necessidade da criação duma 
associação empresarial e industrial que servisse de fac-
tor impulsionador dessa discussão.» 

Assim se escrevia há vinte anos!
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O que significa para si a comemoração do 25 de abril?

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

Teodora Cardo

Diretora

Mariana José
Barqueiro 

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

atualidade

António Santos
Alvaiázere

Direito ao voto, direito à liber-
dade, direito à expressão, direito à 
saúde, direito à educação. Direitos 
que hoje nos parecem tão comuns 
e já nos são bens adquiridos, não o 
eram antes do 25 de abril. Tem um 
significado gigante para todos nós e 
mesmo não nos apercebendo come-
moramo-lo diariamente. Ainda há um 
longo caminho pela frente e muitos 
“25 de abril” a travar, que não nos 
falte a coragem e a união desse dia!.

O 25 de Abril foi o primeiro 
grande passo para a construção de 
um Portugal Europeu, hoje um país 
aberto à Europa e ao mundo, na 
vanguarda dos direitos humanos. 
E apesar de Portugal não ser hoje 
um dos países mais desenvolvidos 
do mundo, é seguramente um dos 
melhores países para se viver, os 
direitos sociais, a segurança e a 
liberdade são garantidos para todos 
os portugueses! 

Pensamento livre    

Pensamento livre foi sem dúvida a maior 
conquista do 25 de abril. Exprimir livremente o 
nosso pensamento sem mordaças e ter a possibi-
lidade de escolher livremente quem nos governa 
são direitos só conseguidos depois de muitos 
dos que nos antecederam há quase meio século 
conhecerem a guerra, a censura e a prisão. É pre-
ciso não esquecer o passado e refletir para que 
não se volte aos tempos de opressão e de falta 
de democracia. É preciso fomentar os ideais do 
25 de abril por vezes adormecidos. De lamentar 
que em Alvaiázere a comemoração de uma data 
histórica tão importante seja somente comemo-
rada por uma Associação de Cultura, Alva Canto, 
com um concerto de elevada qualidade o que é de 
louvar, no entanto a Autarquia deveria assinalar 
esta data, nem que fosse com uma simples ce-
rimónia do hastear da bandeira, e com o convite, 
por exemplo, de uma figura ligada ao 25 de abril 
para dar o seu testemunho possibilitando a refle-
xão e despertando o interesse nos mais jovens. 
Já que está nas mãos dos mais novos preparar 
um futuro na esperança de uma melhor qualidade 
de vida. Os ideais do 25 de abril deveriam ser 
cultivados todos os dias, no entanto estas datas 
são propicias para fazer um balanço da nossa 
ação para a contrução de uma sociedade mais 
fraterna, mais justa, mais igual com espaço para 
o desenvolvimento da democracia e da igualdade 
de oportunidades. 

Passados 45 anos ainda se verificam amarras 
ao passado nesta terra em que os pensamentos 
divergentes não são bem  aceites. Urge ensinar 
os mais jovens a valorizar a democracia, para que 
se verifique o progresso, com mentalidades mais 
abertas à mudança, pela consolidação da cidada-
nia, numa rejeição total às ditaduras totalitárias. 

Este mês de abril em Alvaiázere foi rico em 
atividades culturais, lúdicas, desportivas, ambien-
tais e pedagógicas, direcionadas para os mais 
jovens, dinamizadas e proporcionadas pela XVIII 
Semana da Educação e pelo XL Encontro Nacional 
do Teatro Escolar, potenciando novas aprendi-
zagens, pela oferta diferenciadora de atividades 
que promovam a formação integral das crianças 
e jovens e da comunidade em geral. Que estas 
atividades, que se pretendem acessíveis a todos, 
contribuam para a tão desejada mudança de 
mentalidades, permitindo concretizar os ideais 
de abril, na salvaguarda da democracia, com livre 
pensamento.        
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O Alvaiazerense (O Alv.): Como e 
quando surgiu a Associação?

Mário Rui Simões (MRS): A Al-Baiäz 
surgiu em 1997, num momento em que 
corria risco de destruição o “Cemitério 
Velho” de Maçãs de D. Maria. A reunião 
constitutiva foi em Vendas de Maria, a 
25 de janeiro. A escritura pública foi 
celebrada na Conservatória do Registo 
Civil de Alvaiázere, a 6 de março. A 
declaração de Princípios é reveladora 
das motivações desta iniciativa: «Sen-
tia-se, na nossa região, a falta de uma 
associação vocacionada para a defesa 
do Património Cultural e Natural. Fazia 
falta uma instituição que pudesse sen-
sibilizar a população para o respeito 
que merecem os legados dos nossos 
antepassados; que pudesse contribuir 
para um diálogo profícuo entre todas 
as partes envolvidas e com responsa-
bilidade na área do Património; e que 
também fosse o garante da sua defesa 
e preservação contra todos aqueles que 
conscientes e obstinadamente ou tão 
só indiferentes, delapidam diariamente 
todo um passado rico de História e de 
memória da região».

O facto de, hoje, a junta de fregue-
sia de Maçãs de D. Maria estar profun-
damente empenhada na musealização 
do “Cemitério Velho” atesta o caminho 
percorrido em duas décadas.

O Alv.: Quais são os seus objeti-
vos?

MRS: Os objetivos estão, clara-
mente, expressos nos Estatutos: a) 
Sensibilizar as pessoas para o respeito 
pelo património cultural, paisagístico e 
ambiental; b) Promover junto das Ins-
tituições e Organismos competentes, 
a classificação dos objetos culturais e 
naturais; c) Divulgar o património da 
região através da comunicação social, 
de exposições, colóquios, palestras, 

publicações, visitas e outros meios; d) 
Incentivar e promover estudos vários 
sobre o património; e) Colaborar com 
outras Instituições, públicas e privadas, 
em realizações do seu âmbito; f) Dar 
pareceres, quando solicitada, sobre o 
valor de determinado objeto cultural 
e natural.

O Alv.: Como sócio fundador desta 
associação, qual o significado para si 
de ser atualmente o seu presidente?

MRS: Pessoalmente, não desejo 
exercer nenhuma função pública. Tive 
de aceitar este encargo para que a as-
sociação pudesse continuar. Aceitar ser 
presidente, para mim, significa apenas 
servir a associação e Alvaiázere, com 
muito prejuízo da minha vida pessoal 
e das minhas investigações historio-
gráficas. Para quem já trabalhava 16 a 
18 horas diárias, 365 dias por anos, é 
mais um enorme peso. Como o dia só 
tem 24 horas, ser presidente de qual-
quer associação significa que outros 
projetos serão adiados ou nunca serão 
realizados.

O Alv.: Que atividades têm vindo a 
ser desenvolvidas desde que assumiu 
a direção da associação?

MRS: Temos tentado cumprir os 
objetivos estatutários, realizando, 
pelo menos, uma iniciativa pública 
mensal. As duas principais atividades 
já realizadas foram o colóquio “Práticas 
Funerárias e Atitudes perante a Morte 
na Região Centro” e a evocação do cen-
tenário da Grande Guerra, neste caso 
em estreita colaboração com a Câmara 
Municipal de Alvaiázere e com a junta 
de freguesia de Maçãs de D. Maria.

O Alv.: Quais as maiores dificul-
dades na preservação do diverso 
património, histórico, artístico, natu-

ral e etnográfico existente na nossa 
região?

MRS: O mais difícil é fazer com-
preender que defender o património 
é um projeto de todos, para bem de 
todos, um investimento, e não uma 
despesa, que dará lucros futuros. As 
terras que perceberam isto, há vinte 
anos atrás, hoje prosperam.

O Alv.: Como acha que tem sido 
tratado o nosso património, em 
especial o arqueológico e o arqui-
tetónico?

MRS: Algum património arqueológi-
co foi destruído, como, por exemplo, 
o cemitério medieval da Igreja Velha, 
que seria hoje uma preciosidade de 
valor nacional. Em vez disso, está lá 
uma vivenda, que poderia ter sido 
construída em milhares de outros 
locais, para benefício de todos. Em 
vez de um extraordinário cemitério 
medieval, Alvaiázere preferiu ter uma 
vivenda. Alguém visita Alvaiázere para 
a ver? Algum livro fala dela?

O património arquitetónico foi 
quase totalmente ignorado, ao longo 
de muitas décadas; ou, pior, foi, quase 
sistematicamente, arrasado…

Não há nenhuma aldeia preservada 
e as áreas urbanas estão gravemente 
descaracterizadas, talvez, irreversivel-
mente...

O Alv.: Quais são os projetos e 
as perspetivas de futuro desta as-
sociação?

MRS: Restam poucas associações 
de defesa do património no distrito 
de Leiria. E o futuro do associativismo, 
em geral, não é promissor, por falta de 
quem aceite o sacrifício de se devotar 
ao bem-comum. A Al-Baiäz tem sido 
um caso raro de sobrevivência, com 
atividade permanente.

Apenas refiro alguns dos projetos 
próximos: a) Congresso de História e 
Património da Alta Estremadura e Ter-
ras de Sicó (21 e 22 de Setembro); b) 
Colóquio: Censura e clandestinidade: 
Séculos XIX e XX (23 de Novembro de 
2019); c) Colaboração na organização 
da Festa das Maçãs da D. Maria; d) Co-
locação de dois painéis de azulejo em 
Ansião; e) Publicação das atas do Co-
lóquio: Práticas Funerárias e Atitudes 
perante a Morte na Região Centro; e de 
mais um ou dois livros; f) Realização 
do Colóquio Património Cemiterial, em 
Leiria (15 de junho).

E para tentarmos criar o hábito de 
as pessoas saírem de casa e participa-
rem em eventos culturais, iniciámos as 
sessões mensais, no Museu Municipal, 
do projeto “Chícharo com Património”. 
Tentaremos que sejam, sempre, no ter-
ceiro sábado de cada mês, às 15h30. 
Esperemos que o público adira. As ses-
sões de palestra, tertúlia (conversação 
temática) e degustação de alimentos 
com chícharo, destinam-se ao público.

O Alv.: Que mensagem gostaria 
de transmitir à população alvaiaze-
rense e em geral para a salvaguarda 
do património?

MRS: Alvaiázere não tem um caste-
lo ou um mosteiro; não tem mar nem 
rio; tem poucos atrativos que tragam 
visitantes. E com escassa agricultura, 
pouca indústria, uma população redu-
zida e envelhecida, o turismo poderia 
ser uma atividade alternativa, aprovei-
tando a sua paisagem natural e o seu 
património.

Alvaiázere tem de preservar o pou-
co património que lhe resta e recupe-
rar o que foi destruído! É uma tarefa 
dificílima e gigantesca, mas não há 
alternativa! É uma tarefa de todos e 
de cada um!

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 &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

Entrevista a Mário Rui Simões Rodrigues

“Alvaiázere tem de preservar o pouco património 
que lhe resta e recuperar o que foi destruído! É uma 
tarefa dificílima e gigantesca, mas não há alternati-
va! É uma tarefa de todos e de cada um!”

______________________________________________________________________ ________________________________
Mário Rui Simões Rodrigues é licenciado em História e Direito e exerce as 
funções de professor de História na Escola Secundária da Batalha. 
Apaixonado pela investigação histórica é autor de diversos estudos e livros 
e é atualmente presidente da Al-Baiäz - Associação de Defesa do Património. 
Nessa qualidade em entrevista ao jornal “O Alvaiazerense” recordou a 
sua fundação e os objetivos que lhe estiveram implícitos, esclarecendo as 
prioridades desta associação.

Teodora Cardo______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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A Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens (CPCJ) de Alvaiáze-
re aderiu à campanha nacional “Abril 
– Mês da Prevenção dos Maus-Tratos 
na Infância”, à semelhança dos anos 
anteriores. Neste sentido, a CPCJ de 
Alvaiázere encontra-se a desenvol-
ver um conjunto de iniciativas no 
sentido de alertar a comunidade 
escolar, e a comunidade em geral, 
para este problema, que ainda mar-
ca demasiadas vezes o quotidiano 
da sociedade. 

A formação de um laço azul 
humano foi uma das iniciativas 
desenvolvidas, no dia 3 de abril, 
e estava inserida no programa da 
Semana da Educação 2019, pro-
movida pelo Município. Teve lugar 
no parque multiusos e reuniu as 
crianças que frequentam a Creche 
St. ª Cecília de Alvaiázere, a Creche 
da ACREDEM de Maçãs de D. Maria, 
o ensino pré-escolar e o 1º Ciclo 

do Ensino Básico das Escolas de 
Alvaiázere e Maçãs de D. Maria. 

O laço azul humano representa 
a solidariedade com as vítimas 
de maus tratos e alerta para uma 
temática que deve estar no centro 
das preocupações da comunidade, 
sendo que o azul pretende lembrar 
as marcas dos maus-tratos físicos 
perpetrados contra as crianças.

Através da intervenção com 
várias gerações, a CPCJ de Al-
vaiázere pretende “garantir a sua 
intervenção na sociedade, assu-
mindo um papel pedagógico que 
contribua para que o mundo seja, 
a cada dia, um lugar melhor e uma 
fábrica de sorrisos sobre as quais 
se edifique o futuro das gerações 
mais jovens”.

No dia 10 de abril a ASCRA 
recebeu a visita do padre André 
Sequeira que veio à instituição 
reconciliar os utentes e celebrar 
a Eucaristia. Um dia marcado pela 
devoção e oração, pelo que deixam 
um agradecimento especial ao pa-
dre pela presença e pelas palavras 
tão sábias e calorosas que deixou.

Ainda no âmbito das comemo-
rações de Páscoa, no dia 15 de 
abril a instituição proporcionou 
um dia diferente aos seus utentes. 
Para além do almoço convívio en-
tre utentes, funcionários, direção 
e presidente da Câmara Municipal 
de Alvaiázere, da parte da manhã 
colocaram mãos na massa, tor-
nando a manhã muito mais doce, 
confecionando amêndoas caseiras 
de chocolate e coco. A tarde tam-
bém foi preenchida com atividades 
diversas, inclusive, com uma caça 
ao ovo, onde os utentes entusias-
mados, foram percorrendo as ins-
talações da instituição à procura 
dos ovos de chocolate escondidos 
e sempre à disputa para ver quem 
apanharia mais ovos.

Neste mês também participa-

ram no II concurso de Figuras de 
Páscoa, organizado pela Junta de 
Freguesia de Maçãs de D. Maria 
com um tronco decorado a lembrar 
esta quadra festiva. A decoração 
do tronco foi feita com materiais 
reciclados e pelos utentes da insti-
tuição, um trabalho que lhes valeu 
o 2º lugar no concurso.

Como gostam muito de saídas e 
convívios, no dia 17 de abril foram 
ao pavilhão gimnodesportivo de Al-
vaiázere passar uma tarde diferente 
com as outras instituições do Con-
celho e alguns jovens. A atividade 
intergeracional, promovida pela 
Biblioteca Municipal de Alvaiázere 
e o COJ, contou com vários jogos 

e “brincadeiras” que permitiram a 
todos os utentes o esquecimento 
das dores e dos problemas e, por 
sua vez, uma tarde rica de conhe-
cimentos, partilhas e experiências.

Ainda neste mês, e apesar do 
mau tempo, sairam à rua no dia 23 
de abril e foram à tradicional “Feira 
dos 23”, que acontece anualmente 
e que é uma tradição na terra de 
Almoster. E como um dia não são 
dias, as farturas não faltaram!

Por fim, a instituição deixa as 
maiores felicidades aos utentes 
que durante este mês completaram 
mais uma primavera: Maria Pereira 
Marques, Domingos Salvador, 
Engrácia Ruivo e Manuel Rodrigues.
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Museu Municipal de Alvaiázere

Acolhe “Chícharo 
com Património, 
no Museu”

CPCJ de Alvaiázere

Aderiu à campanha nacional de prevenção 
dos Maus-Tratos na Infância 

ASCRA

Mês de abril com diversas atividades

ANABELA
Cabeleireira

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

    3250 - 103 Alvaiázere
Telemóveis: Gina Marques (comercial) 936327521 - José Carlos (técnico) 937675600

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

Rua Colégio Vera Cruz, Lote 8 - Cave 
 3250 Alvaiázere 

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

Ponte Nova - Almoster

Mau tempo marcou 
Feira dos 23 de abril

Todos os 23 de cada mês são dias de feira na 
localidade de Ponte-Nova, freguesia de Almoster. 
Contudo, a maior e melhor feira acontece a 23 de 
abril de cada ano. 

Este ano, devido à chuva que se fez sentir nesse 
dia muitas pessoas deram a volta bem mais de-
pressa, enquanto que outras desistiram mesmo de 
a visitar e comprar alguma coisa nas dezenas de 
tendas que os feirantes montaram desde cedo, mas 
que começaram a desmontar logo após o almoço, 
afinal, como ouvimos dizer de um deles “apanhar 
chuva e não vender é que não pode ser”.

Ao longo dos anos, esta feira tem vindo a mo-
dificar-se. Para além de os tendeiros serem cada 
vez menos, a venda de animais têm cada vez mais 
exigências, o que afasta os pequenos produtores da 
região de poder comercializar alguns animais que 
criam em suas casas ao longo do ano. Esta era uma 
das facetas pela qual esta feira era bem reconhecida 
e que tem vindo a desaparecer, como “O Alvaiaze-
rense” pôde comprovar no terreno.

Apesar de tudo isto, a população de Almoster 
reconhece a importância desta feira anual, que é 
também um ponto de encontro entre as pessoas 
que passam tempos sem se verem e há casos de 
gente que vive fora da freguesia e que tira férias, de 
propósito, para poder vir à sua terra nesta ocasião.

Para além de tudo isto, é de reconhecer a im-
portância da festa de S. Jorge, na localidade com 
o mesmo nome. Apesar de pertencer a outra fre-
guesia, outro concelho e até a outra região, a festa 
atrai imensa gente que aproveita e dá um pulinho 
até ao lado de cá para comprar alguma coisa ou, 
simplesmente, ver os amigos. 

Mesmo com imensa chuva durante todo o dia, a 
tradição cumpriu-se e a feira aconteceu.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

Freguesia de Pelmá
Grupo Sociocaritativo 
visitou doentes e idosos

Na 6ª feira, dia 12 de abril, e na 3ª feira seguinte 
o Grupo Sociocaritativo de Pelmá, como vem sendo 
hábito durante a Quaresma, fez uma visita aos doen-
tes e pessoas mais idosas da freguesia. 

O objetivo é, ao menos uma vez por ano, veri-
ficar se há casos de pessoas a necessitar de algum 
apoio, dar um pouco de atenção, escutá-las e, por 
ser tempo de Páscoa, fez-se a oferta do tradicional 
folar e das amêndoas. À semelhança do ano passado 
foram visitadas mais de 40 pessoas.

A recompensa não podia ser melhor, diz este 
grupo. “Damos do nosso tempo e, em troca, rece-
bemos sorrisos e manifestações de alegria por parte 
de quem é visitado”.

__________________
Fernanda Freire
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No passado dia 31 de março, 
o Centro de Amizade e Animação 
Social de Santiago da Guarda levou 
a efeito mais um evento no seu 
salão. Foi organizado um Festival 
de Acordeão onde atuaram 10 ar-
tistas, com idades entre os 6 e os 
20 anos. A classificação do júri não 
foi fácil pois os artistas estavam 
todos à altura e foi um festival ao 
qual valeu a pena assistir.

A Tuna e Cantares da Miseri-
córdia de Alvaiázere também foi 
convidada a participar neste even-
to, onde se fez representar sob a 
direção do maestro Márcio Cabral. 
O grupo contou com a presença 
de 26 elementos, apresentando 
uma excelente atuação e exibindo 
músicas populares tradicionais. 

Tanto os acordeonistas como 
o grupo de Cantares foram muito 
aplaudidos e a casa estava cheia 
de gente. 

Houve ainda tempo para cantar 
os parabéns à presidente do grupo 
de cantares, Marta Simões, que fez 
anos neste dia. 

No final da atuação foram todos 
convidados a saborear um requinta-
do lanche. Estão todos de parabéns 
e em particular a direção do Centro 
de Amizade e Animação Social de 
Santiago da Guarda.

____________________
Joaquim Carvalho

Tuna e Cantares da Misericórdia de Alvaiázere
Participaram em Festival de Acordeão

Para comemorar o Dia Diocesa-
no da Juventude, realizou-se no dia 
13 de abril, véspera do domingo 
de Ramos, o encontro dos adoles-
centes e jovens dos 8º, 9º, 10º e 
11º anos da catequese da região 
sul da Diocese de Coimbra.

A participar nesta comemo-
ração estiveram sete jovens da 
paróquia de Pussos S. Pedro, 
acompanhados por três catequis-
tas, e duas jovens da paróquia de 
Pelmá, acompanhadas por uma 
catequista.

O local do encontro foi o adro 
da igreja de Chão de Couce onde, 
das 9h às 11h, se fez o acolhi-
mento dos jovens que se fizeram 
acompanhar por um catequista 
responsável e assim se inscreve-
ram para participar. Durante este 
período de tempo foram feitas as 
apresentações, fizeram-se jogos e 
entoaram-se canções de forma a 
criar boa disposição entre todos 
os presentes.

A partir das 11h, e depois da 
formação de grupos, cada um, 
acompanhado por um responsável, 

deu início a uma longa caminhada 
até Ansião. Ao longo do percurso 
aconteceram várias paragens, 
sempre com momentos de diálogo 
e reflexão.

Pelas 14h os vários grupos 
foram chegando à vila de Ansião, 
dirigindo-se depois ao salão paro-
quial, onde almoçaram. O almoço 
partilhado era composto por mui-
tas e variadas iguarias, onde não 
faltou um quentinho e saboroso 
caldo verde. 

Após o almoço formaram-se 
novos grupos, agora separados 
por paróquias, para a realização de 
um trabalho como preparação da 

eucaristia do Domingo de Ramos.
Pelas 16h30 todos se reuniram 

na igreja e num ambiente previa-
mente preparado, em silêncio, 
fez-se a adoração da Cruz «estilo 
Taizé». Terminado este momento 
de oração e meditação, de forma 
ordeira, todos deixaram a igreja 
para voltar ao salão paroquial para 
a despedida. 

Com a mesa posta para o lan-
che e um grupo musical cantando 
canções bem ao gosto da juven-
tude, foi assim que terminou este 
grande dia.

__________________
Fernanda Freire

Dia Diocesano da Juventude
Nove jovens alvaiazerenses participaram no 
Encontro da Região Sul da Diocese de Coimbra 

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 9 a folhas 10 do livro de escrituras diversas 

167 – A JOSÉ GOMES LOURENÇO e cônjuge JÚLIA DA CONCEI-

ÇÃO MARQUES DA COSTA LOURENÇO, casados sob o regime da 

comunhão de adquiridos, naturais da freguesia da Pelmá, concelho 

de Alvaiázere, onde residem no lugar do Casal das Hortas, na Rua 

Fonte do Besteiro nº 49, declararam:

Que são donos e legítimos possuidores há mais de vinte anos 

com exclusão de outrem, de um prédio rústico composto por terre-

no de vinha com a área de mil metros quadrados sito no Casal, dita 

freguesia de Pelmá, concelho de Alvaiázere, a confrontar do Norte 

com Fernando Marques, do Sul com José Gomes, do Nascente com 

António Carvalho e do Poente com Francisco Alves Matias, inscrito 

na matriz respectiva sob o artigo 5824, com o valor patrimonial e 

atribuído de DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS EUROS E SEIS CÊN-

TIMOS, omisso na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

Que o mencionado prédio veio à sua posse no ano mil novecen-

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

fizeram a António Marques Serra e mulher Palmira Gomes Lourenço, 

residentes na Rua de São Miguel nº 57, no lugar de Hortas, dita 

freguesia de Pelmá, acto este que nunca chegou a ser formalizado.

Que desde então, porém, têm possuído o mencionado imóvel 

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

que caracterizam a posse, nomeadamente a defesa e a conser-

vação da propriedade, plantando e cortando a vinha, colhendo a 

uva, avivando as estremas, dele retirando todos os rendimentos 

inerentes à sua natureza e pagando pontualmente as contribuições 

e impostos por ele devidos, sempre à vista e com o conhecimento 

de toda a gente, de uma forma contínua, pacífica pública e de boa 

fé, sem oposição de quem quer que seja.

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO, que 

invocam na impossibilidade de comprovar o referido domínio e 

posse pelos meios extrajudiciais normais.

Está conforme.

Ansião, quatro de Abril de dois mil e dezanove.  

A Notária, Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 442 de 30/04/2019

CONVOCATÓRIA

ANA PAULA ALVES FERREIRA, PRESIDENTE DA MESA 
DA ASSEMBLEIA GERAL DA SANTA CASA DA MISERICÓR-
DIA DE ALVAIÁZERE:

Faço saber que, de harmonia com o que determina o 
art.º 21, número 2, alínea b) do COMPROMISSO da Santa 
Casa da Misericórdia de Alvaiázere, ficam convocados 
os Irmãos, no pleno gozo dos seus direitos estatutários, 
para uma REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL, a 
realizar na Unidade de Cuidados Continuados Integrados 
da SCMA (Hospital Stª Cecília) no dia 06 de maio de 2019, 
pelas 18H30 com a seguinte, 

ORDEM DE TRABALHOS
1 - Discussão e aprovação do Relatório de ativida-

des e contas do exercício relativas ao ano de 2018, 
bem como a apresentação do competente Parecer do 
Conselho Fiscal.

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

Para conhecimento de todos, mandei emitir este e 
outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
públicos do costume. 

Alvaiázere e Secretaria da Misericórdia, aos 16 de 
abril de 2019 

A Presidente da Assembleia Geral
Ana Paula Alves Ferreira
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No dia 17 de abril, pelas 14 horas, 
no Pavilhão Desportivo, teve lugar 
o Encontro Intergeracional entre os 
idosos das IPSS’s do concelho e os 
jovens do COJ. Este encontro surge 
no seguimento de um projeto inter-
geracional, promovido pelo Município 
de Alvaiázere, através dos serviços da 
Biblioteca Municipal. O objetivo é jun-
tar os jovens e seniores do concelho 
com vista a reduzir o preconceito e a 
discriminação para com as pessoas 
mais idosas, reforçando, junto dos 
mais jovens, sentimentos de respeito 
pelos mais velhos e, em simultâneo, 
promovendo a perpetuação de tradi-
ções culturais antigas.

Durante este primeiro encontro, 
os jovens tiveram a oportunidade de 
participar em alguns jogos com os 
idosos, desenvolvendo não somen-
te uma melhor saúde mental, mas 
também a capacidade de atenção, a 
agilidade e o tempo de reação dos 
idosos, bem como a perceção de 
maior aceitação por parte dos jo-
vens. Também foram realizadas ati-

vidades com música e dança, como 
forma de intensificar a promoção, a 
interação e a aproximação entre as 
gerações participantes na atividade. 

A primeira fase deste projeto foi 
desenvolvida com os jovens do Cen-
tro Ocupacional da Juventude (COJ), 
onde foi possível trabalhar questões 
da cultura portuguesa, como foi o 
caso da tradição dos “Lenços dos Na-
morados”. Coube a cada jovem dese-
nhar em tecido imagens relacionadas 
com esta tradição, desde corações, 

a cartas, flores, pássaros, chaves, 
entre outros. Estes tecidos foram 
depois distribuídos pelas Instituições 
Particulares de Solidariedade Social 
(IPSS’s) para que os idosos dessem 
continuidade ao projeto e onde tive-
ram a oportunidade de pintar, fazer 
colagem ou bordar.

Para finalizar o encontro Interge-
racional, procedeu-se à entrega dos 
tecidos que tem como finalidade a 
criação de um painel que ficará ex-
posto na Biblioteca municipal.

Em Avanteira - Pelmá
“Moinho de Porta Aberta”

Aderindo ao programa “Moinho de Porta Aberta”, 
que se realizou nos dias 6 e 7 de abril, o Museu 
Municipal de Alvaiázere, em colaboração com a 
Associação de Defesa do Património - Al-Baiäz, e 
com o apoio da Associação da Avanteira – GOFOA 
- organizou uma visita ao moinho da Avanteira, na 
freguesia da Pelmá.

Esta atividade está integrada no Dia Nacional 
dos Moinhos e é um evento que se realiza em todo 
o país, chamando a atenção para a importância 
histórica e patrimonial dos moinhos. Nesta iniciativa 
global, que é promovida pela Rede Portuguesa de 
Moinhos em colaboração com a secção Portuguesa 
da Sociedade Internacional de Molinologia (TIMS), 
estiveram envolvidos cerca de 350 moinhos, englo-
bando 60 municípios.

A Al-Baiäz colaborou ainda no evento realizado 
em Pousaflores, no Ciclo de Pão. Devido à chuva 
torrencial desse dia, as atividade ao ar livre tiveram 
de sofrer algumas adaptações e limitações, pelo 
que também a adesão das pessoas foi reduzida.

Município de Alvaiázere

Promoveu Encontro Intergeracional

Associação de Maçãs de Caminho

Organizou almoço-convívio de Páscoa
Servida com grande dinâmica por 

um conjunto de jovens, e menos jo-
vens, voluntários, a ementa do almo-
ço-convívio de Páscoa da Associação 
de Apoio Social, Cultural, Desportiva 
e Recreativa de Maçãs de Caminho 
foi do agrado de todos.

O evento, já tradicional nesta 
época, realizou-se no domingo, 
dia 14 de abril, e de acordo com a 
organização a finalidade principal 
é proporcionar um dia de salutar 
convívio aos idosos, bem como aos 
seus familiares, sócios e amigos 
da associação. Estiveram presentes 
perto de uma centena de pessoas, 
que quiseram participar com ale-
gria e espírito pascal neste almoço, 
marcando especial presença pelo 
contexto os padres da Paróquia, 
Celestino Brás e André Sequeira. 
Na mesa de honra estiveram ainda 
o presidente da assembleia-geral, 
Acúrcio Santos, a presidente da dire-
ção, Teodora Cardo, e os convidados 
institucionais, vice-presidente da 

Câmara, Agostinho Gomes, secretá-
ria da junta de freguesia de Alvaiá-
zere, Maria Inês Alves, bem como a 
representante da Fábrica da Igreja, 
Ana Maria Marques, entre outros 
elementos da direção.

A meio da tarde, como vem sen-
do habitual, teve lugar também a 
reunião da assembleia-geral da asso-
ciação para a discussão das contas 
de gerência do ano anterior e outros 
assuntos de interesse da associação.

Na oportunidade, a presidente da 
direção, Teodora Cardo, declarando o 
êxito do evento, agradeceu a todos os 
sócios o interesse e participação, e 
deixou um agradecimento especial às 
cozinheiras e serventes, e ainda aos 
sócios e voluntários que asseguram a 
escala de serviço aos domingos para 
a abertura do bar e demais tarefas e 
compromissos da associação. 

________________
Carlos Simões

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

Alvaiázere+
Realiza programa de 
aceleração de negócios

Nos próximos dias 25 e 26 de maio, irá decorrer 
o primeiro bootcamp para aceleração de negócios, 
em Alvaiázere, com um programa vocacionado 
para apoiar as empresas. Neste bootcamp vão ser 
abordadas temáticas úteis ao desenvolvimento de 
um negócio, tais como finanças, marketing, pro-
posta de valor, entre outras. O segundo bootcamp 
irá decorrer nos dias 21 e 22 de junho.

O programa de aceleração da incubadora de 
negócios Alvaiázere+ tem como objetivo apoiar 
empresas, através de uma ampla rede de parceiros, 
mentores, especialistas e de sessões de formação 
intensivas. 

Estão neste momento abertas as candidaturas 
para as empresas que pretendam participar nesta 
iniciativa e desenvolver de forma sustentada os 
seus negócios. Podem inscrever-se todo o tipo de 
empresas, de forma gratuita, diretamente com o 
Alvaiázere+, o Município ou com a ADECA.
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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 724m2, 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 VENDE-SE HERANÇA

No dia 3 de abril a Biblioteca 
da Escola Básica e Secundária Dr. 
Manuel Ribeiro Ferreira acolheu 
uma palestra intitulada “Aqueci-
mento Global”, que foi proferida 
por Rui Silva, docente e investiga-
dor no departamento de Física da 
Faculdade de Ciências e Tecnolo-
gias da Universidade de Coimbra 
(Laboratório de Instrumentação e 
Física Experimental de Partículas), 
dirigida aos alunos do ensino se-
cundário, no âmbito da disciplina 
de física e química A.

Ao longo da sua intervenção o 
professor convidado falou sobre 
os problemas decorrentes do 
aquecimento global, a contribui-
ção da atividade humana e dos es-
tudos científicos que o provam, a 
questão do efeito estufa e da sua 
influência sobre a vida na Terra, o 
aumento da temperatura terrestre 
e as respetivas consequências e, 
ainda, referiu a importância de 

iniciativas individuais e sobretudo 
coletivas que respondam às ques-
tões das alterações climáticas e 
trabalhem na criação e aplicação 
de políticas sustentáveis no senti-
do de travar a degradação gradual 
do planeta e da vida.

Os alunos mostraram-se aten-
tos e interessados, já que os 
jovens deverão ser os mais empe-
nhados em saber o que realmente 
se passa com as alterações do 

clima e pensar em apresentar 
soluções, ao mesmo tempo que 
incentivam a sociedade a agir em 
prol do ambiente e de uma quali-
dade de vida sustentável.

Esta atividade contribuiu para 
o enriquecimento do saber cien-
tífico dos alunos, para o alarga-
mento das aprendizagens na dis-
ciplina e, ainda, para manter bem 
vivo o alerta sobre a problemática 
do aquecimento global.

Alunos participaram em projeto na Croácia

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere 
Acolheu palestra sobre o aquecimento global

Os alunos do Agrupamento 
de Escolas de Alvaiázere estão a 
participar no projeto, “Everybody 
Matters”, no âmbito do programa 
ERASMUS+, que envolve quatro 
escolas de diferentes países: Fin-
lândia, Croácia, Itália e Portugal.

No passado mês de março, en-
tre os dias 27 e 31, dez alunos do 
Agrupamento, acompanhados por 
duas professoras, viajaram para a 
cidade de Pazin, na Croácia, onde 
decorreu o primeiro encontro do 
projeto.

Os alunos dos quatro países 
tiveram oportunidade de parti-
cipar em diversas atividades de 
caráter lúdico e pedagógico que 
lhes permitiram um contacto 
direto com jovens de diferentes 

línguas e culturas, no qual todos 
se mostraram empenhados e 
participativos. As atividades in-
cluíram também um peddy-paper 
para conhecerem a cidade, um 
torneio de futsal, momentos de 
música e de dança e uma degus-
tação de produtos originários de 
cada um dos países.

No dia 30, visitaram as cidades 
de Motovun e Porec. Motovun é 
uma pequena cidade histórica, 
muito conhecida e visitada pelos 
turistas, rodeada pelas muralhas 
do castelo. Este local é também 
muito apelativo, devido às trufas, 
uma especialidade gastronómica 
muito apreciada e requintada. 
Porec é uma cidade balnear muito 
procurada por residentes e estran-

geiros. Neste dia teve ainda lugar a 
visita ao centro da cidade com as 
suas ruas estreitas e comércio tí-
pico e à Basílica de Santo Eufrásio, 
o monumento mais imponente e 
antigo de Porec.

Todos os alunos ficaram com 
as respetivas famílias de acolhi-
mento, o que lhes proporcionou a 
oportunidade de partilharem um 
pouco da vida familiar e a intera-
ção com as mesmas.

Os alunos e professores fize-
ram um balanço muito positivo 
desta experiência enriquecedora, 
que lhes permitiu alargar horizon-
tes e adquirir novos conhecimen-
tos e aguardam, ansiosamente, 
pelo próximo encontro que se 
realizará em Roma. 

SCMA
Mês de abril recheado 
de atividades

Durante esta quaresma, os utentes da Santa Casa 
da Misericórdia de Alvaiázere (SCMA) realizaram o 
exercício da Via Sacra, de forma a seguir Jesus com 
o coração pelo caminho misterioso da Cruz, que 
faz renascer em todos a coragem e a confiança de 
seguir em frente, experimentando a graça de re-
zar, já não sozinhos, mas em conjunto. Sendo um 
tempo propício à conversão, tiveram um tempo de 
confissões e celebração de missa. Agradecem ao 
padre André, ao padre Celestino e ao padre Sérgio 
por terem orientado as suas orações.  

A convite da Biblioteca Municipal, participaram 
no encontro intergeracional entre as IPSS’s do conce-
lho de Alvaiázere e os alunos do COJ, que se realizou 
no pavilhão gimnodesportivo e todos concordam 
que foi uma tarde muito animada.

No dia 22 de abril, as crianças da creche Santa 
Cecília visitaram os utentes do Lar Francisco Caetano 
da Silva. Houve troca de lembranças alusivas à Páscoa 
realizadas pelas crianças e idosos e houve muitos 
sorrisos, numa manhã onde a alegria contagiante das 
crianças proporcionou momentos felizes aos idosos. 

Em plena oitava da Páscoa e ainda no dia 22 de 
abril, houve um convívio pascal com os utentes da 
Unidade de Cuidados Continuados e Hospital Santa 
Cecília.  A tarde começou com um tempo de oração, 
a que se seguiu a animação musical e lanche con-
vívio para festejar a ressurreição de Jesus.  No dia 
seguinte, os utentes do apoio domiciliário vieram à 
SCMA para fazer a festa da Páscoa, em conjunto com 
os utentes de ERPI e do centro de dia. Depois de um 
momento de oração, seguiu-se o almoço convívio 
onde todos puderam confraternizar e saborear as 
iguarias típicas desta quadra. A tarde foi preenchida 
com “bailarico” e cantigas, proporcionando um dia 
bem animado, de fé e de amizades reforçadas.
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O EXÉRCITO DO DIABO

No último número de “O Alvaiazeren-
se”, deu-me para chamar em nosso socor-
ro o velho deus grego Zeus, para que, de 
uma ponta à outra, enchesse os nossos 
céus com uma trovoada tão barulhenta 
que não deixasse ninguém a dormir, e 
também uma chuva de raios e coriscos, 
por agora apenas a caírem perto de cada 
um de nós, não para nos fazer mal, mas 
apenas para nos obrigar a dar uns saltos.

Terá sido uma conversa de mau gosto, 
mas não consigo chegar a lado nenhum 
com paninhos quentes, que “com papas 
e bolos se enganam os tolos”.

Houve uma terrível trovoada, fez-se 
anunciar, ninguém quis acordar, mas bem 
acordados estavam três jovens-diabos 
para, em plena celebração da Páscoa, 
porem mãos ao seu plano de morte, 
entrando em igrejas no Sri Lanka, o povo 
cristão a cantar aleluias a Cristo ressusci-
tado, “os filhos das trevas a serem mais 
espertos que os filhos da luz” e a saírem 
para o campo da vida com o sádico prazer 
de morrerem em pedaços para matarem 
os inocentes. 

De entre tantos pormenores referidos 
pela comunicação social, salpicou-me mais 
aquele que foi testemunhado por sete 
pessoas da família de um tal Fernando, 
este a mudar-se para outra igreja por estar 
cheia a que procurava em primeira mão, 

sete pessoas que preferiram ficar e assistir 
à missa fora da igreja. No final da celebra-
ção, viram um jovem a entrar na igreja 
com uma mala pesada, fazer uma festa 
na cabeça de uma criança, e era o satânico 
bombista. Não aparentava estar excitado 
nem com medo, mas assim que entrou, 
fez-se explodir! Foram oito as explosões e 
delas resultaram pelo menos 290 mortos e 
500 feridos a caminho da morte. 

Perguntar-me-ão se estes assuntos 
interessam aos leitores do nosso jornal. 
Eu lhes respondo que sim, e isso porque 
me parece que de tudo o que acontece, 
mais aqui ou mais acolá, se devem tirar li-
ções. E, aqui, ao menos para mim, recolhi 
a lição de que é meu dever estar sempre 
acordado e vigilante. 

Acabo de chegar de um bom almoço 
condimentado por uma sã amizade, mas 
de uma discussão política inconciliável 
com o pouco que aprendi na licenciatura 
em História. Falámos de muçulmanos e … 
o ignorante era eu!

*
Andei anos a cantar para desassosse-

gar, mas como quem embalasse crianças, 
o poema de José Gomes Ferreira com 
música a quatro vozes de Fernando Lopes 
Graça, que aqui vos deixo para que se 
saiba que, antes de mim, um poeta se fez  
trovoada falando-nos assim:

Acordai
Acordai
homens que dormis
a embalar a dor
dos silêncios vis
vinde no clamor
das almas viris
arrancar a flor
que dorme na raíz

Acordai
Acordai
raios e tufões
que dormis no ar
e nas multidões
vinde incendiar
de astros e canções
as pedras do mar
o mundo e os corações.

Acordai
Acendei
de almas e de sóis
este mar sem cais
nem luz de faróis
e acordai depois
das lutas finais
os nossos heróis
que dormem nos covais.
Acordai!
Este poema cantado entre soprano e o 

baixo quis o poeta que fosse outra forma 
de gritar aos trovões. A desventrá-lo no 
sentido, não me digam que não é destes 
gritos que o nosso Concelho necessita!

Não me peçam que diga o que é para 
fazer. Eu farei o que puder. Mas, agora eu 
digo que o concelho de Alvaiázere só será 
ao nosso tamanho quando à minha mão se 
juntarem todas as mãos a que chamamos 
vontades alvaiazerenses. Enquanto não for 
assim, tudo será conversa fiada. E os meus 
salpicos estão a ficar cansados de fazerem 
trovoada que não incomoda ninguém.

letras

Salpico
     Pico-Pico

Filipe Antunes Santos

Élio Dias Marques
albaiaz@sapo.pt
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Fernando Lopes e Maçãs de D. Maria

Museu Municipal
Atelier “Aprendo
a crescer - Jogos: 
Evolução dos jogos 
ao longo do tempo”

 
De 18 a 27 de março, os Serviços 

Educativos do Museu Municipal reali-
zaram com as crianças do ensino pré-
-escolar do Agrupamento de Escolas 
de Alvaiázere o terceiro atelier educa-
tivo (subordinado ao projeto “Aprendo 
a crescer - Jogos: Evolução dos jogos 
ao longo do tempo”). Este tem sido 
um projeto gerador de iniciativas 
capazes de ligar culturas, gerações e 
saberes através de atividades lúdicas. 

Nestes dias o brincar da geração 
dos avós e dos pais foi o tema princi-
pal; saber, descobrir e vivenciar como 
é que brincavam afinal os avós se não 
havia lojas para comprar brinquedos. 
As crianças tiveram oportunidade de 
explorar o playground com alguns 
jogos orientados pelos adultos, mas 
também de brincar livremente, ao ar 
livre, desafiando os limites do seu 
próprio corpo. 

Foi um momento de muita di-
versão para os petizes que tiveram 
oportunidade de contactar com 
outras formas de brincar e assim 
desenvolver a criatividade e as suas 
capacidades motoras.

O Município de Alvaiázere, através 
dos serviços do Museu Municipal, pre-
tende continuar a desenvolver ateliers 
educativos tendo em conta o desen-
volvimento das crianças nesta faixa 
etária beneficiando aspetos sociais, 
emocionais, físicos e cognitivos.

Exposição de
fotografia sobre 
Alvaiázere

Estão em exposição, desde o dia 
2 de abril e até ao dia 1 de junho, 
no Museu Municipal de Alvaiázere 
fotografias que mostram paisagens, 
gentes e tradições de Alvaiázere. 

As fotografias - da autoria de 
Ana Catarina Oliveira, Carlos Silva, 
Isabel Gonçalves, José Batista, Jorge 
Melo e Vítor Lopes – são fruto de um 
concurso de fotografia que decorreu 
no último Festival Gastronómico do 
Chícharo, em outubro do ano pas-
sado, e que levou os participantes a 
percorrer o Concelho em busca das 
suas melhores visões do que é Alvaiá-
zere e ser alvaiazerense. 

Fernando Lopes nasceu a 28 de de-
zembro de 1935, no lugar de Cabaços, 
vila de Maçãs de D. Maria, e faleceu em 
Lisboa, a 2 de maio de 2012.

Fernando Lopes, ainda criança, teve 
que abandonar a sua terra-natal. Em 
Ourém fez os estudos primários e em 
Lisboa tirou o Curso Comercial como 
trabalhador-estudante. Mais tarde iria 
estudar cinema na London Film School, 
Inglaterra, onde se diplomou em Reali-
zação Cinematográfica. Cedo começou 
a trabalhar no comércio, onde foi pa-
quete e escriturário. Na Rádio Televisão 
Portuguesa (RTP) foi dactilógrafo, reali-
zador, fundador e director do departa-
mento de Co-Produções Internacionais 
e diretor do Canal 2.

O seu percurso como cineasta come-
ça na RTP, pela mão de António Lopes 
Ribeiro, como assistente de realização 
nos documentários Azulejos de Portu-
gal e A Paixão de Cristo na Pintura Anti-
ga Portuguesa. O seu primeiro trabalho 
como realizador foi o documentário As 
Pedras e o Tempo (1961), galardoado 

com o «Prémio Paz dos Reis». O seu 
primeiro grande trabalho foi o filme 
Belarmino, em 1964. É um dos filmes 
que veio revolucionar o modo de filmar 
em Portugal. Considerado pela crítica 
como o iniciador do chamado “Cine-
ma Novo” em Portugal, no seu acervo 
cinematográfico constam mais de 40 
filmes. Entre tantos, constam dois que 
foram filmados em Maçãs de D. Maria: 
Nós Por Cá Todos Bem (1976) e Se Deus 
Quiser (1996).

Fernando Lopes foi paquete, dacti-
lógrafo, jornalista, cineasta, crítico de 
cinema, conferencista, ator, documen-
tarista, realizador, produtor, professor 
de cinema, júri em festivais de cinema, 
diretor da RTP, primeiro presidente do 
Centro Português de Cinema (1969-
1972) e director da revista Cinéfilo 
(1973-1974). Como actor recebeu o 
prémio de «Melhor Ator» pelo seu de-
sempenho no filme A Felicidade, de Jor-
ge Silva Melo. Recebeu várias condeco-
rações, entre elas: a “Ordem de Mérito 
Artístico” do governo francês; a “Ordem 
do Infante D. Henrique” do Presidente 
da República Portuguesa; a “Medalha 
de Ouro do Município” da Câmara de 
Ourém. Alvaiázere num dos primeiros 
Festivais do Chícharo prestou-lhe uma 

singela homenagem. Recentemente, 
a Câmara de Lisboa decidiu atribuir o 
seu nome a uma rua da freguesia do 
Lumiar, Lisboa.

Está na hora de Alvaiázere recordar 
condignamente este seu “filho”, nome 
consagrado da sétima arte: uma expo-
sição; uma mostra de cinema; uma rua 
com o seu nome, o auditório da Junta 
de Freguesia de Maçãs de D. Maria com 
o seu nome...
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A XVIII Semana da Educação abriu com ginástica acrobática
Abertura da Semana da Educação 

com Ginástica Acrobática
A XVIII edição da Semana da Educação, este ano 

desenrolou-se do dia 1 de abril ao dia 6 de abril, 
numa parceria entre o município de Alvaiázere e 
os estabelecimentos de ensino. A abertura oficial, 
decorreu pelas 11 horas do dia 1 de abril, no Pavi-
lhão Desportivo de Alvaiázere, com a intervenção da 
Presidente da Câmara Municipal, Célia Marques, que 
depois de cumprimentar todos os presentes, se con-
gratulou pelo facto do município ser parte ativa nesta 
semana, e assim contribuir para o desenvolvimento 
integral dos jovens do concelho. Finalizou desejan-
do o maior sucesso para esta semana e agradeceu a 
todos os seus intervenientes. 

No uso da palavra, a Professora, Fernanda Silvé-
rio, deu também as boas vindas a todos os alunos, 
dos ciclos de ensino presentes, do Agrupamento de 
Escolas de Alvaiázere e da ETPSICÓ e seus respeti-
vos representantes. Desejando também uma boa 
semana, apelou aos alunos para que aproveitas-
sem ao máximo e com alegria as atividades que o 
município gentilmente oferece. Continuou fazendo 
a apresentação dos diversos grupos de ginástica 
acrobática a cargo do professor, Miguel Cardoso, 
que em sincronia com a música elaboraram ele-
mentos acrobáticos de elevado nível que a todos 
encantou. A apresentação foi feita conforme atuação 
dos respetivos grupos, nomeadamente: 1º - 12ºA 
– Constituído pelos elementos: Catarina Carvalho, 
Catarina Simões, Beatriz Domingos, Ana Carolina, 
Carolina, Cármen, Nádia, Professor Miguel Cardoso 
e Professora Sandrina Cordeiro. Música “Sail”; 2º - 
10ºA – Constituído pelos elementos: Tatiana Jesus, 

Rodrigo Ferreira, Bernardo, Rodrigo Matias, Daniela, 
Ana Gomes, Mariana Pinheiro, Mariana Carvalho, Le-
tícia, Ana Sofia e Jéssica. Música “I Gotta Feeling”; 3º 
11ºA – Constituído pelos elementos: Filipa, Rúben, 
Alexandre, Inês, Tatiana, Tiago, Sara, Marta e Gabrie-
la. Música “Say My Name”; 4º - 10ºA – Constituído 
pelos elementos: Rodrigo Ferreira, Professor Miguel 
Cardoso, Miguel, André, Jay, João Mendes, Beatriz, 
Ronya, Liliana, Elsa, Sofia e Joaquim. Música “Don’t 
Let Me Down”; 5º - 11ºA – Constituído pelos elemen-
tos: Gabriela, Alexandre, José, Nuno, Xavier, Filipa, 
Soraia, Cremilde, Joaquim e Rodrigo. Músicas “Bury 
a Friend” e “Ai Se Ele Cai”; 6º - 10ºA – Constituído pe-
los elementos: Raquel, Carolina, Sara, Laura, Joana, 
Ana Sofia, Sofia, Gonçalo, David, Rodrigo Ferreira e 
Andreia. Música “Timber”.

Atividades ao longo da 
XVIII Semana da Educação

Ainda no primeiro dia da semana da educação, 
no período da tarde, a Casa Municipal da Cultura 
acolheu o espetáculo teatral “P.U.D.I.M. – Alimentação 
saudável e património natural” pelo grupo” Rebento, 
da Companhia Cepa Torta”, destinado aos alunos do 
2.º ciclo do ensino básico, permitindo-lhes adquirir os 
principais conceitos relacionados com hábitos alimen-
tares saudáveis de uma forma lúdica e descontraída.

Mais tarde decorreu no mesmo espaço uma acção 
de sensibilização no âmbito da defesa da floresta contra 
incêndios, promovida pelo Gabinete Técnico Florestal, 
destinada aos alunos do 3.º ciclo do ensino básico.

Na Biblioteca Municipal, decorreu um workshop 
para os formandos do Centro de Formação Profissio-
nal para o Artesanato e Património (CEARTE) e para 
as costureiras do concelho, ministrado pela designer 

Paula Caria, subordinado ao tema “Têxteis artesanais 
e emprego no feminino, um olhar sobre a natureza 
transformada em arte”. E ainda uma visita guiada à 
exposição “O amor é azul”, resultante dos trabalhos 
produzidos no curso de educação e formação de 
adultos de modelista de vestuário do CEARTE, a que 
se seguiu a entrega dos certificados de formação aos 
formandos deste curso, bem como aos formandos do 
curso de condução de tratores.

No período da manhã do segundo dia da Semana 
da Educação, as crianças do ensino pré-escolar assis-
tiram, na Casa Municipal da Cultura, ao espetáculo 
de leitura encenada, ABC dos Animais, enquanto no 
Museu Municipal decorria o workshop “Brincar com os 
sentidos”, que visa despertar os sentidos das crianças 
como forma de redescobrir o mundo, fomentando 
a sua interação e a criação de laços entre toda a 
comunidade escolar. Ainda no período da manhã, a 
autora Lurdes Breda conversou com os alunos do 1.º 
ciclo do ensino básico sobre o tema da inclusão, a 
partir da obra “Bichonias, A Avó que Sonhava o Mar, A 
Nuvem que Chovia Peixes e O Menino Quatro-olhos”, 
matéria que foi também tema de debate em sessão 
decorrida no início da tarde, agora com os alunos do 
2.º ciclo, despertando consciências para a afirmação 
das potencialidades humanas, independentemente 
das diferenças.

O segundo dia, da Semana da Educação, encerrou 
com o espetáculo teatral “Somos Pessoa, para os alu-
nos da Universidade Sénior e do Ensino Secundário.

No terceiro dia da Semana da Educação, as crian-
ças do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino 
básico do concelho de Alvaiázere, construíram um 
“Laço Azul”, símbolo de negação do flagelo da violên-
cia infantil, assinalado durante o mês de abril, como 
o mês internacional da prevenção dos maus-tratos 
na infância, em parceria com a CPCJ de Alvaiázere. 
Ainda neste dia, iniciou-se o Torneio de Natação, para 
os alunos do ensino secundário. E para promover o 
contato com manifestações culturais diferentes exi-
biu-se o filme de animação “Grinch”, para as crianças 
do jardim-de-infância e, depois, em segunda sessão, 
para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico. 

O quarto dia começou com música, a animar a 
“pequenada” das creches do concelho de Alvaiáze-
re, pela oficina para bebés “Brincar com a música”, 
realizada na Biblioteca Municipal, para potenciar o 
contacto desde cedo com as diversas manifestações 
artísticas, a noção rítmica e a sonoridade do mundo, 
através da música.

No final da manhã os alunos do 3.º ciclo do ensino 
básico, participaram nas Olimpíadas desportivas, com 
quatro modalidades de atletismo: 100 metros, 400 
metros, lançamento do peso e salto em comprimento. 

De tarde, os Serviços Educativos do Museu Muni-
cipal promoveram um passeio e ação de limpeza am-
biental com os alunos do 2.º ciclo do ensino básico, 
na Mata do Carrascal.
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Para promover a intergeracionalidade os alunos 
da Universidade Sénior assistiram ao filme Tempos 
Modernos, da Coleção Charlie Chaplin e participaram 
numa aula de dança, ministrada pela “SoA dance stu-
dio”, de Coimbra.

O quinto dia da XVIII Semana da Educação foi intei-
ramente dedicado à música e ao teatro. Pela manhã, os 
alunos do primeiro ciclo do ensino básico assistiram 
à versão da obra dos irmãos Grimm, “Os Músicos de 
Bremen”, pelos WindDidaticQuintet, contada por uma 
flauta transversal, um oboé, um clarinete, um fagote 
e uma trompa e narrado por Nádia Gomes, professora 
do Orfeão de Leiria – Conservatório de Artes (OLCA).

A tarde acolheu duas peças da Academia de Teatro 
Tin.Bra, que evocam o universo literário de Sophia de 
Mello Breyner, no ano em que se comemora o cente-
nário da escritora. Pelas 14:30 os alunos do terceiro 
ciclo do ensino básico assistiram à peça “Infinito de 
Sofia”, seguindo-se a apresentação de “No Sotão da 
Avó Sofia”, para os alunos do primeiro ciclo.

Workshop “Bem-me-quer, mal-me-
quer: as duas faces do amor…”
No dia 3 de abril na Casa da Cultura, decorreu 

um workshop “Bem-me-quer, mal-me-quer: as duas 
faces do amor… violência no namoro”, para os alu-
nos do 12º ano e no dia 4 de abril, realizou-se mais 
uma edição para os alunos dos 10.º e 11.º anos de 
escolaridade.

Uma atividade que pretendeu promover a equi-
dade nas relações e combater o flagelo da violência 
no namoro e foi dinamizada pela Psicóloga, Edna 
Fernandes, que conseguiu captar o interesse dos 
alunos, pela forma didática pedagógica e cativante 
de dirigir o workshop, levando estes a interagir e a 
envolverem-se no desenvolvimento dos trabalhos.

No final da sessão do dia 4 de abril, solicitámos 
um breve apontamento sobre esta problemática, ten-
do a Psicóloga, Edna Fernandes, referido “Em Portugal 
temos assistido nos noticiários nos últimos anos 
casos de violência no namoro, sendo que nos casos 
mais graves infelizmente acontecem os homicídios 
ou suicídios. Tal problemática tem possibilitado um 
olhar mais abrangente da violência nas relações de 
intimidade. A violência no namoro apresenta-se como 
fenómeno social, mediático e jurídico no nosso país, 
o que o faz ganhar espaço para a discussão pública 
e no meio académico. 

Atualmente os estudos apontam para uma per-
centagem significativa de jovens e adolescentes que 
sofrem algum tipo de violência no namoro, o que re-
presenta um grave problema por estar muito difundido 
nesta população jovem. Diante de tais dados surge 
uma preocupação quando pensamos no desenvolvi-
mento psicossocial que deve ser adequado nesta po-
pulação, mas que desta forma fica em risco. A violência 
causa prejuízos tanto para as vítimas quanto para os 

perpetuadores e pode ainda provocar um impacto 
secundário nos outros, principalmente os que estão 
inseridos na rede social das vítimas ou dos agressores. 

Os adolescentes e jovens que se envolvem em re-
lações de namoro podem vivenciar diversas formas de 
violência. Entre elas encontra-se a violência física, a 
violência sexual e a violência psicológica. Diante deste 
fenómeno grave e transversal torna-se relevante uma 
maior compreensão sobre o tema, para possibilitar 
a realização de programas adequados e eficazes de 
prevenção entre os adolescentes e jovens”. 

E foi precisamente com este propósito que na XVIII 
Semana da Educação se abordou este tema para os 
alunos do Agrupamento de Escolas de Alvaiázere e 
da ETPSICÓ do Município de Alvaiázere, no intuito 
de informar e esclarecer que todos podem ter uma 
relação saudável e podem também ajudar um ami-
go(a) que esteja numa relação violenta de namoro. 
E concluímos com um pensamento de E. Erikson “A 
esperança é a crença duradoura na possibilidade de 
se atingir desejos fervorosos…”

Encerramento da Semana da 
Educação com Sarau Cultural

A XVIII Semana da Educação encerrou na noite 
de 6 de abril com o Sarau Cultural, em tenda insta-
lada, pela primeira vez, no Parque Multiusos, que 
juntou cerca de 400 pessoas, alunos, formandos, 
professores, funcionários e famílias, que puderam 
assistir a diversas manifestações culturais em torno 
da temática do “Património Natural”, promovidas pela 
própria comunidade escolar. Após a abertura, o sarau 
iniciou-se pelos alunos do Agrupamento de Escolas, 
com diversas intervenções de grande qualidade no-
meadamente: Momento musical - Ensino Pré-escolar; 
Leitura de poesia - 1º CEB; Projeto Sobe (música) 
– 1º CEB; Teatro - Clube de Teatro da Escola Básica 
e Secundário Dr. Manuel Ribeiro Ferreira – Como é 
que eles são; Leitura de poesia - 2º CEB. De seguida 
verificou-se a intervenção da comunidade com a peça 
de teatro pela - Associação Casa do Povo de Maçãs 
de Dona Maria – Mercado de produtos regionais. 

Outras estruturas educativas participaram com a 
apresentação de um  Vídeo - Polo de Alvaiázere da 
ETP Sicó – VoxPop: “Património Natural” e um Desfile 
de moda - CEARTE, polo de Cabaços – O Amor é Azul 
(Coordenados pelo curso EFA de Modelista de Vestuá-
rio). O Agrupamento de Escolas de Alvaiázere fez-se 
representar mais uma vez com mais, Leitura de poesia 
- 3º CEB e Teatro - Clube de teatro da Escola Básica 
e Secundário Dr. Manuel Ribeiro Ferreira – Leandro, 
Rei da Helíria. De seguida o Polo de Alvaiázere da ETP 
Sicó apresentou - Atividade de Flair.

Volta o Agrupamento de Escolas de Alvaiázere 
com leitura de poesia pelo Ensino Secundário e o Tea-
tro pelo Clube de teatro da Escola Básica e Secundário 
Dr. Manuel Ribeiro Ferreira – O Aquário. 

O Polo de Alvaiázere da ETP Sicó remata a sua 
atuação com mais poesia pelo ensino secundário. 
E por sua vez o Agrupamento de Escolas de Alvaiá-
zere termina com momento musical pelo Clube de 
música da Escola Básica e Secundário Dr. Manuel 
Ribeiro Ferreira. Num gesto de reconhecimento pelo 
trabalho desenvolvido e apresentado à comunidade 
o sarau terminou com a entrega de certificados de 
participação.

Assim, encerrou da melhor forma mais esta Se-
mana da Educação que contribuiu para a formação 
integral das crianças e jovens do concelho e fomentou 
o contato entre os alunos dos vários estabelecimen-
tos de ensino do concelho e ainda permitiu fazer a 
ligação da escola a toda a comunidade Alvaiazerense.

_________________
Teodora Cardo

destaque

e encerrou as atividades com um grandioso Sarau Cultural
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À semelhança do que já tinha 
acontecido há nove anos, em 2010, o 
Encontro Nacional de Teatro na Escola 
(ETE) voltou este ano a realizar-se em 
Alvaiázere, de 24 a 27 de abril, com 
organização a cargo do Agrupamento 
de Escolas de Alvaiázere.

Esta 40.ª edição do ETE trouxe a 
Alvaiázere onze grupos de teatro, oito 
deles participantes e três apenas obser-
vadores, e transformou a nossa vila no 
centro do mundo para cerca de centena 
e meia de alunos e professores oriun-
dos dos mais variados cantos do país: 
Alvaiázere, Gaia, Fundão, Moimenta da 
Beira, Lisboa, Serpa, Alcochete, Alcains, 
Ílhavo, Ansião e Calheta (Madeira).

Mas afinal o que é e qual é a fina-
lidade deste encontro? O ETE reúne 
anualmente grupos de teatro que fun-
cionam nas escolas, em regime de com-
plemento ou enriquecimento curricular. 
Este encontro é uma oportunidade de 
cada grupo dar a conhecer o seu tra-
balho, refletir sobre os trabalhos que 
são apresentados e aprofundar conhe-
cimentos e vivências. Para além disso, 
alunos e professores têm a possibilida-
de de frequentar oficinas de formação 
dinamizadas por profissionais de dife-
rentes domínios da atividade teatral.

A manhã do primeiro dia, 24 de 
abril, foi passada a receber os gru-
pos e a distribuí-los pelos respetivos 
alojamentos. Os cerca de 150 jovens 
e professores ficaram instalados no 
Pavilhão Gimnodesportivo e no Parque 
de Campismo e as refeições foram 
fornecidas no refeitório da Escola Dr. 
Manuel Ribeiro Ferreira.  

A sessão de abertura do ETE de-
correu ao início da tarde, na Casa da 
Cultura de Alvaiázere. O primeiro a 
usar da palavra foi o professor João 
Caetano, coordenador do Clube de 
Teatro do Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere, que, em nome da Comissão 
Organizadora do Encontro, deu as boas 
vindas aos grupos presentes na Casa 
Municipal da Cultura e agradeceu às 
várias entidades que deram o seu apoio 
a este projeto. Aproveitou também a 
oportunidade para fazer a chamada 
de cada um dos grupos, tendo estes 
respondido com o seu grito de guerra 
ou uma pequena performance. 

Citando o dramaturgo brasileiro Au-

gusto Boal, Joana Félix, presidente da 
associação que garante a continuidade 
destes encontros (ETE, AC), começou 
a sua intervenção dizendo que “todos 
podemos fazer teatro, até os atores, e 
em qualquer lugar se pode fazer teatro, 
até nos teatros”. Foi com a convicção 
de que o teatro tem um valor educa-
tivo enorme, que há 40 anos atrás, 
em 1979, nasceu o primeiro encontro 
de teatro na escola. “Manter viva nas 
escolas a chama do teatro” é uma mis-
são destes professores e alunos que, 
como Joana Félix afirmou, “advém da 
união de esforços e da comunhão de 
ideias”. Citando depois Carlos Cel-
drán, dramaturgo cubano a quem foi 
pedida a mensagem do Dia Mundial 
do Teatro, comemorado no dia 27 de 
março, a presidente da direção do ETE, 
AC afirmou que o teatro é “a tradição 

apaixonada e única de viver o presente 
sem outra expectativa que a de alcan-
çar a transparência de um momento 
irrepetível. Um momento de encontro 
com o outro no escuro de um teatro, 
sem mais proteção do que a verdade 
de um gesto, de uma palavra revelado-
ra”. Para tal é preciso coragem e quem 
mais poderia ter essa coragem senão os 
jovens presentes neste encontro? Foi a 
eles que Joana Félix dirigiu as palavras 
seguintes, apelidando-os de “os seres 
mais corajosos do mundo, ao trazer 
para o palco a sua vulnerabilidade, que 
é a sua força também”.  As suas últimas 
palavras foram de agradecimento e 
gratidão, “ao Município e Agrupamen-
to de Escolas de Alvaiázere por nos 
acolherem mostrando que também 
partilham da nossa paixão pelo teatro”. 

“Somos pequeninos, mas unimos 

esforços e sinergias para os acolher a 
todos”. Foi com estas palavras que a 
professora Fernanda Silvério começou 
a sua intervenção, fazendo votos para 
que tudo corresse bem, “sejam felizes 
durante estes quatro dias”. A acontecer 
pela segunda vez em Alvaiázere, estes 
encontros dão competências e valores 
aos jovens e “criam uma união singular” 
entre eles, “ajudando-os pela vida fora”. 

A encerrar os discursos, a vereadora 
da CMA, Sílvia Lopes, mostrou o seu con-
tentamento em receber tantos jovens, 
agradeceu aos professores que vieram 
“afinal isto só é possível graças a eles e, 
claro, graças a vocês, alunos”. Conside-
rando esta oportunidade única para parti-
lharem e fazerem amizades, Sílvia Lopes 
terminou agradecendo ao Agrupamento 
de Escolas por ter “abraçado este desafio” 
e ter conseguido concretizá-lo. 

E porque a principal razão deste 
encontro é o teatro, o grupo “Saidato-
ca”, como grupo de teatro responsável 
por este encontro, subiu ao palco 
e apresentou a sua peça, chamada 
“gente”, que, como refere a sinopse, “é 
uma coleção de histórias sem grande 
história que, afinal, também nos po-
derão contar a nossa própria história”. 
Apresentada a peça, a cargo de um dos 
quatro grupos de trabalho do Saidato-
ca, constituído apenas por alunas do 
Ensino Secundário, o público levantou-
se e aplaudiu as jovens alvaiazerenses. 

Ainda neste dia 24, o grupo “Os Im-
previsíveis”, de Alcains, e o grupo “(En)
cena”, de Serpa, apresentaram os seus 
trabalhos aos colegas. “A manta, uma 
história aos quadradinhos” é o nome 
da peça do grupo de Alcains e conta 
a história de afetos e lembranças de 
família, tecidas por uma avó omnipre-
sente, sob a forma de uma manta de 
retalhos. Já a peça da escola de Serpa, 
“Vinte e cinco a sete vozes” dá resposta 
à pergunta “Que foi que aconteceu no 
dia 25 de abril de 1974?”. E, mais uma 
vez, a qualidade do trabalho apresen-
tado pelos jovens atores mereceu o re-
conhecimento entusiástico do público.

No dia 25 de abril foram apresen-
tadas mais quatro peças de teatro. O 
grupo da escola do Fundão apresentou 
“Uma história verídica” e “O que nos faz 
correr?”, dois textos que abordam o 
tema da (in)felicidade. “Dicionário” é o 

destaque

XL Encontro Nacional de Teatro na Escola: a festa do teatro
Sessão de abertura (da esquerda para a direita): Pela Comissão Organizadora, Celestina Silva (Clube 
de Teatro), Beatriz Domingos (Associação de Estudantes), Catarina Simões (Clube de Teatro) 

e Susana Faria (Associação de Pais); pela Câmara Municipal, Sílvia Lopes; pela Direção do 
Agrupamento de Escolas, Fernanda Silveiro; pela Direção da “ETE, AC”, Joana Félix.
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título da peça apresentada pela escola 
de Alcochete, em que uma protagonista 
quase silenciosa vive a sua vida como 
se fosse um dicionário, numa tentativa 
de corresponder às definições nele 
apresentadas. O grupo do Agrupamen-
to de Escolas de Moimenta da Beira 
apresentou a peça “Adultério” e, a en-
cerrar o dia, o Agrupamento de Escolas 
Eça de Queirós, de Lisboa, levou a cena 
a peça “Absurdamente … Absurdo?”. 

De referir que ao longo deste dia 
três associações– Filarmónica Alvaia-
zerense de Santa Cecília, Alva Canto 
e Rancho Folclórico da Freguesia de 
Pussos – fizeram pequenas apresenta-
ções do seu trabalho, de modo a dar a 
conhecer aos participantes no Encontro 
a atividade cultural do nosso concelho.

A sexta-feira, dia 26 de abril, foi, em 
grande parte, ocupada com a realização 
de diversos ateliês de formação dinami-
zados por profissionais de teatro, que 
abordaram temáticas relacionada com 
o trabalho de ator e com a encenação, 
como, por exemplo, a voz e a oralidade, 
o movimento e a expressão corporal ou 
as técnicas de improviso. 

Ao final da tarde foi apresentada a 
última peça dos grupos participantes, 
“Auto dos quatro tempos”, pela Escola 
Secundária Inês de Castro, de Gaia. Tra-
ta-se dum auto religioso de Gil Vicente, 
ao qual este grupo deu uma toada ecu-
ménica de louvor à mãe natureza, rea-
firmando a fé no futuro da humanidade. 

E, como já é habitual nestes encon-
tros, as apresentações teatrais concluí-
ram-se nessa noite com a atuação dum 
grupo convidado. Assim, “O Tal – Ofici-
na de Teatro de Alvaiázere” (secção de 
teatro da Alva Canto) trouxe ao palco 

da Casa Municipal da Cultura a peça 
“Fando e Lis”, de Fernando Arrabal.

Neste penúltimo dia do Encontro, 
os participantes e convidados partici-
param num jantar volante com prova 
de alguns produtos regionais, confecio-
nado e servido pelos alunos e profes-
sores da ETP Sicó – polo de Alvaiázere 

e oferecido pela Associação de Pais do 
Agrupamento de Escolas. Para termi-
nar o programa da melhor maneira, e 
porque era a última noite de convívio 
entre todos, o salão dos bombeiros 
voluntários acolheu o teclista Síncopa, 
que proporcionou a todos animados 
momentos de música e diversão. 

Depois do trabalho intensivo dos 
dias anteriores, o último dia, sábado 27 
de abril, foi de relaxamento e despedi-
da. As temperaturas mais agradáveis 
que se fizeram sentir proporcionaram 
um passeio pedestre até à capela de 
Nossa Senhora dos Covões, onde se 
realizou um pequeno piquenique tra-
dicional. Seguiu-se a sessão de encer-
ramento na Casa Municipal da Cultura, 
que decorreu em ambiente de festa, 
mas já com alguma saudade à mistura, 
e, depois do almoço, os grupos regres-
saram a casa.

De realçar que só foi possível 
concretizar este Encontro Nacional 
de Teatro graças ao apoio da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, das Juntas de 
Freguesia do Concelho e da Associação 
de Pais e Encarregados de Educação do 
Agrupamento de Escolas de Alvaiázere. 
Para o seu sucesso contribuiu também 
o apoio de algumas empresas e de 
várias associações e instituições do 
concelho que se disponibilizaram a par-
ticipar nas atividades do Encontro ou 
cederam espaços para a sua realização. 

Um encontro marcado pela perfeita 
organização com uma programação 
rica e diversificada que potenciou a 
formação integral de todos os envolvi-
dos, estando de parabéns a comissão 
organizadora, com destaque para 
os professores Celestina Silva e João 
Caetano, pelo entusiasmo e trabalho 
desenvolvido na área da arte do teatro.

A todos, o Agrupamento de Escolas 
de Alvaiázere e a Comissão Organiza-
dora deste encontro deixa o seu pro-
fundo agradecimento.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

destaque

reúne em Alvaiázere 150 alunos e professores de todo o país
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O Município de Alvaiázere promo-
veu, no passado domingo dia 14 de 
abril, mais uma Feira de Produtos da 
Terra, onde o objetivo principal passou 
por incentivar e potenciar o desen-
volvimento da atividade agrícola, do 
artesanato e comércio locais. 

Inicialmente prevista para acon-
tecer no espaço no jardim do Museu 
Municipal de Alvaiázere, a feira acabou 
por se instalar numa tenda no par-
que multiusos devido à instabilidade 
atmosférica que se fez sentir nesse 
domingo. Decorreu entre as 10h e as 
18h e contou com a presença de cerca 
de 45 produtores e artesãos, que trou-
xeram consigo alguns dos melhores 
produtos e iguarias que Alvaiázere e a 
região de Sicó têm para oferecer, como 
por exemplo, o chícharo, produtos de 
cestaria ou outros feitos à mão.

O “Alvaiazerense” conversou com al-
guns produtores presentes na feira que 
confessaram que “apesar de as vendas 
não terem sido as melhores, pois havia 
mais gente a ver do que propriamente 
a comprar”, a mesma permitiu-lhes 

mostrar os seus produtos a quem já 
os conhecia, mas também a quem veio 
pelo primeira vez a esta feira, que já 
acontece em Alvaiázere há alguns anos.   

Durante o dia, o público que acor-
reu ao parque multiusos foi brindado 

com trabalhos ao vivo de cestaria, pro-
tagonizados pela artesã Isabel Botas 
e a atuação de cinco acordeonistas e 
concertinistas - Bruno Gomes, Rodrigo 
Maurício, Júlio Vitorino, Gabriel Jesus e 
Guilherme Simões. Os visitantes tiveram 
ainda a oportunidade de degustar algu-
mas iguarias confecionadas pela Asso-
ciação Juvenil, Cultural e Recreativa dos 
Bombeiros Voluntários de Alvaiázere. 

Esta iniciativa pretendeu assim 
dinamizar a economia local, gerando 
oportunidades de promoção e escoa-
mento dos produtos dos produtores 
e artesãos ao mesmo tempo que 
potenciou a promoção dos produtos 
endógenos da região e que constituem 
uma importante mais-valia para o de-
senvolvimento local e regional.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

Alvaiázere
Feira de Produtos da Terra juntou cerca de 45 produtores
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No mês em que se comemorou o Dia 
Internacional da Mulher, o Município de 
Alvaiázere organizou mais uma caminhada 
e mini-trail. Desta vez, associou-se à inicia-
tiva “Corrida Sempre Mulher”, promovida 
pela Associação Portuguesa de Apoio à 
Mulher com Cancro da Mama, e onde to-
dos os fundos angariados reverteram na 
totalidade a favor desta instituição.

O evento contou com a presença de 
aproximadamente 120 participantes, entre 
homens e mulheres, que quiseram apoiar 
esta causa tão nobre. O ponto de partida 
aconteceu no lugar do Bofinho, pelas 

9h00 e, até às 13h00, os participantes 
percorreram trilhos de grande beleza que 
circundam a ribeira do Olho do Tordo. A 
terminar esta manhã desportiva foi servida 
a tradicional sopa de chícharo.

Em nota de imprensa, o Município 
agradece a todos os participantes nesta 
atividade que, para além de fomentar há-
bitos de vida saudável, “deu a conhecer, 
promover e valorizar o riquíssimo pa-
trimónio paisagístico, cultural e natural do 
Concelho”, ao mesmo tempo que ajudou a 
Associação Portuguesa de Apoio à Mulher 
com Cancro da Mama.

Município de Alvaiázere

“Corrida Sempre Mulher” juntou perto de 120 participantes 

Alvaiázere
Selecionados três 
doces alvaiazerenses 
na 1ª fase do concurso 
das 7 Maravilhas Doces

A propósito do concurso das 7 Maravilhas Doces 
de Portugal, a Associação de Desenvolvimento Inte-
grado do Concelho de Alvaiázere - ADECA, elaborou 
uma candidatura com 7 produtos locais.

No dia 17 de abril foram conhecidos os resulta-
dos da primeira fase do concurso e 3 doces candi-
datados pela associação foram selecionados. Assim 
sendo, estão ainda na corrida às fases seguintes 
os bombons de chícharo - na categoria de doce 
de inovação -, a tarte de chícharo - na categoria de 
doce de colher e à fatia - e o mel de Alvaiázere - na 
categoria doces de fruta e mel.

Na segunda fase de votação, dos 420 doces vão 
ser selecionados apenas 140 e serão os portugue-
ses que vão votar nas eliminatórias distritais. Os 
140 doces finalistas serão revelados a 7 de maio, 
num programa de televisão, a emitir em direto 
pela RTP1.

ADECA
Associados elegeram 
novos órgãos sociais

A Associação de Desenvolvimento Integrado 
do Concelho de Alvaiázere (ADECA), efetuou, no 
passado mês de março, uma assembleia geral para 
eleição dos órgãos sociais. 

Após votação de quem se encontrava presente, 
ficou definida uma nova equipa que irá enfrentar 
os desafios dos próximos anos.  A nova direção da 
ADECA fica assim agora a cargo das empresas: José 
Henrique Garcez & Martins, representada por Lean-
dra Garcez e que assumiu o cargo de presidente; 
Rechapal S.A. representada por Rui Grácio e que é 
vice-presidente; Ceara do Lar, representada por Jor-
ge Santos como secretário; Odraude, representada 
por Bruno Sousa e que trabalhará como tesoureiro. 
Como vogais foram eleitos Lopes Medeiros & Filhos, 
representada por Paulo Medeiros; Paulo Sá Oliveira, 
representada pelo próprio; João Serra de Carvalho 
Unipessoal Lda, representada por João Carvalho; 
Serração Henrimadeiras Lda, representada por Pa-
trícia Henriques e MetaloSimão Lda, representada 
por Sónia Pinto.

Durante o período de férias es-
colares da Páscoa, entre os dias 8 e 
12 de abril, o Município de Alvaiá-
zere levou a cabo mais uma edição 
das férias desportivas e culturais 
- Alvaiázere Viva. 

Houve uma adesão muito sig-
nificativa, tendo sido registada a 
inscrição de cerca de 100 crianças, 
com idades compreendidas entre 
os 6 e os 12 anos.

 Ao longo dos cinco dias cheios 
de atividades diversificadas houve 
torneios de futebol e gira-vólei, 
atividades aquáticas, sessões de 
cinema, ateliês de pintura, barro e 
dança. Para além destas, realizou-
se ainda uma visita ao Parque dos 
Monges, em Alcobaça, onde as 
crianças puderam usufruir de uma 

grande diversidade de atividades 
radicais, tais como: escalada, ra-
pel, slide, orientação e canoagem.

Esta iniciativa enquadra-se na 
política de apoio à família que o 
Município de Alvaiázere desenvol-
ve, procurando oferecer soluções 
que garantam a ocupação das 
crianças durante os períodos de 

interrupção letiva e que ao mes-
mo tempo fomente a formação e 
o desenvolvimento integrado das 
crianças e jovens alvaiazerenses. 

De referir que as férias despor-
tivas e culturais – Alvaiázere Viva 
regressam, novamente, nas férias 
de verão, permitindo às crianças 
vivenciar novas experiências.

Cerca de 100 crianças participaram nas 
férias desportivas e culturais da Páscoa

O Município de Alvaiázere, 
no âmbito do seu programa de 
estímulo ao empreendedorismo e 
ao desenvolvimento económico, 
denominado Alvaiázere+, promo-
veu, na semana de 8 a 12 de abril, 
a “StartUP Academy”, um programa 
de formação de empreendedoris-
mo destinado a jovens com idades 
entre os 14 e os 18.

Ao todo, participaram 18 jovens 
que acantonaram nas instalações 
do pavilhão desportivo de Alvaiá-
zere. Divididos por quatro equipas, 
idealizaram, estruturaram e desen-
volveram os seus projetos de em-
preendedorismo, tendo assim aliado 
o trabalho à realização de diversas 
dinâmicas e atividades no exterior, 
como paintball ou canoagem.

No dia 11 os jovens empreen-
dedores apresentaram as suas 
ideias a uma plateia constituída 
pela presidente da Câmara Muni-
cipal, Célia Marques, bem como a 

representantes de instituições da 
comunidade, respetivos familiares 
e amigos. Foram pensados e apre-
sentados os seguintes projetos: um 
lar de idosos a preços acessíveis 
e com componente de animação, 
chamado “Lar Felicidade”; um Skate 
Park, de seu nome “Parque PAM”, 
ou seja, Pôr Alvaiázere no Mapa; a 
requalificação, e posterior susten-
tabilidade, do moinho da Mata do 

Carrascal, “Better Mill” e, por fim,  
uma empresa de atividades de ar-
borismo, a “Parque de Arborismo”.

Ao longo desta semana, os 
jovens participantes na StartUP Aca-
demy mostraram que são muito tra-
balhadores, persistentes e que têm 
um espírito empreendedor, que se 
verificou em todas as suas ações 
durante o decorrer desta semana 
dedicada ao empreendedorismo.

Alvaiázere+
Promoveu campo de férias empreendedor
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O mês de abril revelou-se de intensa 
atividade para a associação.

Assim, com o objetivo de exponenciar 
e aliar a vertente académica e pedagógica 
ao trabalho que desenvolve na salvaguar-
da da cultura popular e tradicional das 
gentes de Alvaiázere, no dia 6 de abril, 
esteve presente no V Colóquio Regional 
de Etnografia e Folclore e 11º Encontro 
Falando de Etnografia promovido pelo 
Rancho Típico do Alvorge, em Alvorge, 
Ansião e também no espetáculo, inserido 
no projeto “Salvaguarda de Danças Tradi-
cionais do Concelho de Porto de Mós” pro-
movido pelo Rancho Folclórico da Luz dos 
Candeeiros, em Arrimal, Porto de Mós, 
numa parceria com o Instituto Politécnico 
de Leiria/Escola Superior de Educação de 
Leiria. Em ambos foram abordados e re-
fletidos temas da maior importância para 
as associações de etnografia e folclore.

Com o propósito de continuar a apos-
tar na representividade do grupo, o RFFP 
trabalhou recolhas existentes, fez novas 
recolhas, promoveu ensaios de aprendi-
zagem e aperfeiçoamento e promoveu 
melhorias em trajes e calçado.

Mantendo a habitual colaboração com 
outras instituições do concelho, o evento, 
“Chícharo com Património, no Museu” 
foi mote para a associação ter estado 
orgulhosamente representada, no dia 20 
de abril, por uma mão cheia de jovens 
promissores folcloristas. Nos bancos 
da escola aqueles testemunharam uma 
interessante conversa sobre “A escola no 
tempo dos nossos avós”, numa iniciativa 
cultural promovida, em boa hora, pelo 
Museu Municipal de Alvaiázere pelo Mu-
seu e a Al-Baiäz - Associação de Defesa 
do Património.

Já no dia 25 de abril, e acedendo ao 
convite feito pelo Agrupamento de Esco-

las de Alvaiázere, através do seu clube de 
teatro e integrado no XL Encontro Nacio-
nal de Teatro na Escola, o RFFP contribuiu, 
com orgulho, no objetivo, proposto pela 
organização, de divulgar o património 
popular e tradicional de Alvaiázere junto 
de professores e alunos de escolas de 
diversas regiões do país. Então, o RFFPus-
sos, na C+S de Alvaiázere mostrou aos 
presentes a alegria de ser alvaiazerense, 
na simplicidade da gente feita povo… em 
dia da Liberdade! 

A direção deixa uma palavra de 
regozijo aos elementos do grupo que com 
a sua presença, entusiasmo, dedicação e 
iniciativa, gratuita e despretenciosamen-
te, em ensaios, espetáculos, recolhas e 
outros, dão corpo e alma às atividades 
realizadas. Às suas colaborantes famílias 
uma palavra de gratidão.

Lembram que os ensaios de dança, to-
cata e cantata, acontecem aos sábados, às 
21 horas, em Cabaços na sala de ensaios, 
gentilmente cedida pelo Centro Cultural. 
As portas estão abertas para, de cora-
ção, acolher todos os que se revejam na 
missão nobre da perpetuação da matriz 
cultural de Alvaiázere, legado importante 
para as gerações atuais e vindouras, acei-
te o convite!

opinião

Neste ano de 2019 ainda nada escrevi 
para o nosso Jornal, “O Alvaiazarenese”. Mas, 
desta vez, que até estou bem disposto, vou 
escrever alguma coisa, sobre o estado actual 
(politicamente) como vai o nosso país. Quase 
todos os dias leio alguns jornais diários e 
neles encontro alguns artigos acerca do es-
tado político, isto é como vai a governação, 
deste nosso rectângulo. E, como não podia 
deixar de ser, é só greves e mais greves de 
tudo o que pode ser. Enfim, nada está bom. 
Enfermeiros, médicos, professores, tribunais, 
repartições… e não só. Brinca-se com tudo. 
Onde está o progresso deste país que vive 
com magros recursos. Ninguém assume 
responsabilidades. De onde vem o mal? Nin-
guém o assume. Eu, signatário deste artigo, 
digo que há liberdade a mais e ninguém assu-
me responsabilidade. Isto não pode ser assim 
e assim não deve continuar. Estou esperando 
que o povo português irá mais tarde ou mais 
cedo chegar a uma grande conclusão. Já 
dizia Frederico II rei da Prúcia no século XVIII 
que ele e o seu povo tinham chegado a um 
acordo. “Eles dão os seus conselhos e eu faço 
o que quero”. Isto actualmente e em Portugal 
o povo manifesta opiniões, mas quem manda 
não se pronuncia. 

Coitado de quem está doente e necessi-
ta que lhe façam uma cirurgia para alcançar 
mais uns tempos de vida e ninguém lha 
faz porque os técnicos auxiliares estão de 
greve. Eu gostaria que o paciente fosse o 
pai ou mãe de quem está de greve. Talvez 
isso aconteça. Não se sabe. Há uns anos a 
esta parte, contou-me um bombeiro, que 
transportou um doente a um hospital deste 
país e, como se sabe foi para a sala de es-
pera. O paciente estava farto de esperar e, 
a dada altura começou por dizer a seguinte 
expressão “Ai se o meu rapaz cá estivesse”. 
Este pobre homem vivia da agricultura. Eu 
conhecia-o bem. Sei o que ele era. Um dos 
clínicos que por ali estava perguntou ao 
bombeiro, “mas quem é o rapaz por quem 

este homem está a falar”. O bombeiro res-
pondeu: “é o pai do senhor fulano…”

Ora logo a pobre criatura foi imediata-
mente tratado com todo o carinho possível 
e imaginário e rápido. Em comentário 
meu… é assim a pobre vida. Chego à con-
clusão, que não percebo o que os nossos 
governantes querem, que o país ande para 
a frente rápido demais ou se é o povo que 
quer o contrário, ou vice-versa. Faz-me 
lembrar que o padre António Anchieta, um 
dos grandes evangelizadores nos sertres do 
Brasil e, umas das suas andanças a pregar, a 
dada altura tinha tanta pressa em chegar a 
uma aldeia, que mal parava para comer ou 
dormir. Os indígenas que o acompanhavam 
recusaram-se a continuar a caminhada. O 
padre Anchieta, espantado, perguntou-lhes 
porque tinham parado. A resposta foi bas-
tante elucidativa. “É que nós temos andado 
depressa demais e a nossa alma ficou para 
trás. Temos de esperar que ela entre outa 
vez no corpo para podermos continuar a 
caminhar”. E, agora digo eu: continuamos 
sempre à espera de que tudo neste país se 
resolva, mas nunca mais há maneira. Tudo 
cada vez pior. Em certo tempo ainda tive 
esperanças. Mas estou a ver que não há 
maneiras de Portugal ir para a frente, como 
já em tempos idos foi. Mas enfim…

Caros leitores saibam que no mês de 
fevereiro, no dia 1 de 1908 assassinaram o 
rei D. Carlos e o príncipe Filipe; no dia 4 de 
1799 nasceu o poeta Almeida Garrete; em 
6 de 1608 nasceu o padre António Viera; 
em 8 de 1828 nasceu Júlio Verne; em 17 
de 1869 nasceu Gago Coutinho (grande 
navegador aéreo); em 20 de 1978 faleceu 
Vitorino Nemésio (se bem me lembro…) 
este sabia falar português; e, em 24 de de-
zembro de 1937 nasceu o signatário deste 
artigo, Alberto de Jesus Ferreira.

Para este país continuar como tem sido 
até esta data parece-me bem que NÃO 
ESTÁ CERTO.

Não está certo
Alberto Jesus Ferreira

Rua Conselheiro Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

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

JOAQUIM CARVALHO & MAIA, LDA.
  MATERIAIS  DE  CONSTRUÇÃO  NACIONAIS  E  ESTRANGEIROS

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

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

Rancho Folclórico da Freguesia de Pussos

Em momentos de partilha, 
valores e saberes

ÓPTICA CÂNDIDO
RELOJOARIA - OURIVESARIA

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

opinião

Apontamentos
José Baptista 

Portugal real x Portugal 
rural… 2 países distintos!

Mário Bruno Gomes

Concordâncias e Discordâncias
António Gonçalves

Alvaiázere, de onde vens, para onde 
vais… ou te levam?

Segundo a história, Alvaiázere teria 
sido, há mais de cinco mil anos, uma 
importante cidade proto-histórica e há 
mais de dois mil anos uma grande cidade 
romana, sendo hoje uma humilde vila do 
nosso tempo (palavras do professor José 
Hermano Saraiva). Vestígios dessas épo-
cas, a muralha, castro, ou como o povo 
da minha infância lhe chamava, a carreira 
dos cavalos na serra de Alvaiázere (monu-
mento esse constantemente vandalizado 
e roubado), a cerâmica constantemente 
encontrada nos nossos campos ao cavar-
se ou lavrar-se as terras, e ainda outros 
utensílios e construções quando se abrem 
valas ou alicerces. Ainda o nome de um 
lugar, junto à vila, chamado Rominha.

Todas estas histórias, todos estes ves-
tígios, alguma vez deram inspiração aos 
nossos autarcas contemporâneos para 
dar impulso a pesquisas para promoção 
do turismo? Alguma vez estas histórias 
e estes vestígios deram ânimo aos nos-
sos autarcas para retirarem das verbas 
mal gastas e sem sentido, uns míseros 
dinheiros para promoverem estudos e 
escavações dirigidos sob a orientação de 
arqueólogos, sobre o que de verdade e 
interessante poderíamos aproveitar para 
mostrar ao mundo e promover a nossa 
terra através do turismo? Porquê gastar 
tanto dinheiro em compra de casas sím-
bolos de Alvaiázere, do seu património 
e cultura, para depois as deixar cair ao 

abandono ou para fazer obras que nada 
trazem a Alvaiázere e aos alvaiazeren-
ses? Porquê gastar tanto dinheiro em 
terrenos (bastantes), que depois ficam a 
criar mato, feno e quiçá ratos? Para cons-
trução? De quê e para quê? Dou apenas 
um exemplo: A construção de uma casa 
mortuária, bandeira de há mais de vinte 
anos dos autarcas de Alvaiázere em todas 
as eleições para a autarquia, já esteve pre-
vista para meia dúzia de locais, tendo-se 
adquirido terrenos para esse fim. Pois ain-
da há pouco tempo se fez nova aquisição 
de terreno para esse fim, cujo custo foi 
quase de cem mil euros. O edifício é que 
não há maneira de se ver… 

E os vereadores da cultura e do tu-
rismo? O que fazem, o que promovem, 
que ideias dão ao presidente? Ou é só 
tacho? Também se é para darem estudos, 
ideias e informações falsas e sem razão 
de ser como quando da toponímia actual 
de Alvaiázere, mais vale estarem quietos 
e calados. Para nada contribuirão, mas 
também não destruirão. Valeria a pena 
ouvirem José Hermano Saraiva sobre a 
nossa terra, ouvirem as suas palavras 
sobre o ar que nela se respira, misto de 
urzes e nortadas de mar e serra com os 
seus alecrins, tomilhos e ervas de Sta. 
Maria e o cheiro bíblico dos lagares de 
azeite, do feno molhado, e outros afins 
e honestamente e com competência tra-
balharem nestas matérias e mostrá-las 
ao mundo do turismo, para proveito de 
Alvaiázere e alvaiazerenses.

Comemorou-se este ano o 45º 
aniversário do 25 de abril. Devia ser 
sinónimo de maturidade da nossa 
democracia. Por vezes, questiono-me 
se ainda terá algum significado a sua 
celebração. Os ideais de liberdade, so-
lidariedade, fraternidade e igualdade, 
bebidos na revolução francesa, man-
têm-se ou é tudo uma ilusão? 

No presente mês de abril, assisti-
mos a uma situação que contraria esses 
ideais.

É inadmissível que alguém, neste 
caso o governo de todos, decrete a 
desigualdade e a falta de solidariedade 
nacional. 

Para alguns, em Lisboa e no Porto, 
base de votantes dos partidos no po-
der, houve direito a serviço mínimos 
de combustível, para os parolos da 
província (também designada paisagem 
nacional) nem um cheirinho.

Na cabeça dos iluminados que nos 
governam, as coisas fazem sentido 
pois, como não temos direito a trans-

portes públicos, também não precisa-
mos de combustíveis. Certo?

Não sei bem, mas interrogo-me se, 
alguns, não estariam a equacionar o 
envio de alguns fardos de palha! Fe-
lizmente, alguém, um pouco mais in-
teligente, resolveu reverter a situação.

Sorte em viver aqui? No interior? 
Apetece-me dizer um palavrão!

Mas a coisa mais irritante é a for-
ma muda, acéfala como encarámos, 
da esquerda à direita, esta situação. 
Continuamos caladinhos e coitadinhos.

Quando me vierem com falinhas 
mansas, anunciando panaceias no 
combate à desertificação do interior, 
apetece-me ser como a padeira de 
Aljubarrota e desancá-los à bordoada.

Desta vez foram os motoristas de 
matérias perigosas, se, futuramente, a 
greve for dos médicos, dos enfermeiros 
ou dos farmacêuticos, já pensaram no 
que nos poderá acontecer se forem 
decretados serviços mínimos só para 
Lisboa e Porto? 

“BENEFICIÁRIO EFECTIVO “

É tempo de cumprimento de obrigações legais… 
Ora, eles são, os meios de defesa dos bens pessoais e a limpeza dos respetivos 

limites florestais…
As declarações do IRS… IRC e outras… E agora…
O Registo Central do Beneficiário Efectivo... registo actualizado em base de da-

dos – IRN-IP – com informação “suficiente exata e atual sobre a pessoa ou pessoas 
singulares que, ainda de forma indireta ou através de terceiro, detém a propriedade 
ou controlo efectivo das entidades a ela sujeitas”, ou sejam as sociedades comer-
ciais... ou civis… e outras...

Pretende-se prevenir a utilização do sistema financeiro para efeitos do Bran-
queamento de Capitais...

E assim construir uma sociedade mais aberta, mais justa e equitativa… através 
de um controlo mais efetivo do capital, nos seus diferentes circuitos… em benefício 
de uma realização de uma sociedade onde se afirma o bem-estar social de todos…

Branquear dinheiro significa dissipar, esconder a sua origem...
Sabemos e conhecemos a afirmativa societária de que “todo o homem tem o seu 

preço” mal representativo de uma identidade individualista, de cada um, que por 
certo, todos aceitam sofrer um pouco...

Impõe-se a ideia de uma melhor sociedade em construção, que consiga fazer 
cair esta “afirmativa”…

De verdade hoje, em que muito se fala nos “family Cases” ao nível central, e do 
exercício do poder... também ao nível local, regional se impõe um exercício do poder 
aberto, quer nas associações comerciais, empresariais e desportivas, autarquias , 
IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social), e o ultrapassar do individua-
lismo e proteção de alguns, impondo-se um exercício aberto, com ajustes claros e 
para todos, e não só para alguns...

Certamente se assim se fizer, todos ficarão melhor, e não só alguns…
E a sociedade mais justa, mais desenvolvida, social e economicamente, nascerá… 

um verdadeiro “welfare state”!... 
     Tenho dito.      J.S.

Saio hoje, nesta crónica, um pouco da 
minha linha de “orientação” dos artigos 
que escrevo, mas o que tem acontecido 
nos últimos dias nestes lindo País, leva-
me a isto.

E porquê? Pelos episódios recente-
mente vividos por todos Nós.

Primeiro, pela diferença de tratamen-
to com que o estado (governo) trata os 
Portugueses residentes no interior do 
País. E refiro-me à mais recente medida 
“eleitoralista” deste governo em beneficiar 
os habitantes das áreas metropolitanos 
de Lisboa e Porto com benesses  nos 
transportes públicos que custarão aos 
cidadãos mais de 140 milhões de Eu-
ros!!! Leram bem, mais de 140 milhões 
de Euros!

E não me digam que é uma medida 
para melhorar os indicadores ambien-
tais… pura mentira!

Se assim fosse teriam primeiro de 
rever as carreiras, as rotas de transportes 
públicos, renovar a sua frota e reforçar 
os trajetos das mesmas. Só assim, se 
poderia falar em beneficiar o ambiente já 
que os transportes públicos teriam mais 
utilizadores e seria diminuído o uso do 
transporte individual em benefício do 
coletivo. 

E Nós que não temos transportes pú-
blicos? O que lucramos com isso? Nada, a 
não ser mais impostos no futuro para be-
neficiar aqueles que procuram viver nas 
mordomias das cidades em detrimentos 
de viver com sacrifício no interior.

Depois, ainda há pouco tempo com a 
justa greve dos motoristas de transporte 

de matérias perigosas, Portugal viveu 
dias de agitação social, sem se saber bem 
como aquela greve ia acabar. 

Ignorados por todos (governo, socie-
dade em geral) os avisos de greve, só 
quando se viram apertados o governo 
acordou para a questão e mediou (e bem 
diga-se) o conflito entre sindicato e a 
ANTRAM.

Mas antes disto decretou os serviços 
mínimos exigidos por Lei (e bem mais 
uma vez), mas depois borrou a pintura 
toda ao decretar serviços mínimos para 
uma série de postos de abastecimento de 
funcionamento obrigatório somente  para 
a grande Lisboa e para o grande Porto…

Como? É isso mesmo que leu… com-
bustíveis sim, mas só em Lisboa e no 
Porto…

O resto do País que se lixe… morram 
à fome e à sede que o que interessa são 
os 4 milhões de habitantes daquelas áreas 
metropolitanas, pois aqui os campónios 
que se lixem…

Como é que isto é possível? Temos 
um primeiro ministro para Lisboa e Porto 
e nenhum para o resto do País? E a des-
façatez com que António Costa anunciou 
esta medida? Onde estava o Presidente 
da República a dizer que só existe um 
Portugal e que todos os  Portugueses têm 
o mesmo direito? 

Mais uma vez o duo “Marcelo/Costa” 
a ficarem quanto a mim, muito mal na 
fotografia…

É caso para dizer… Quem se lixa sem-
pre é o mexihão!

Até à próxima.
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UM ANO DE SAUDADE

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

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.                              

AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
JOSÉ GUERREIRO

(88 anos)
N. 05/06/1930
F. 21/04/2019

PÉ DA SERRA
ALVAIÁZERE

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: 128/19.3T8FVN        Acompanhamento de Maior       Referência:  90834480

Data: 10-04-2019

Requerente: Ministério Público - Figueiró dos Vinhos

Requerido: Mário Adelino Paiva de Carvalho

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

Acompanhamento de Maior, em que é requerido Mário Adelino 

Paiva de Carvalho, nascido em 13-12-1982, filho de Mário Paiva 

de Carvalho e de Marionilde Henriques Paiva, natural de: Graça, 

Pedrógão Grande, domicílio: Rua da Eira Nº 56, Marinha - Graça, 

3270-023 Pedrógão Grande, 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 442 de 30/04/2019

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 27 e folhas 28 verso do livro de escrituras 

diversas 167-A FERNANDO AUGUSTO MARQUES e cônjuge MA-

RIA DE FÁTIMA ALVES BRÁS casados sob o regime da comunhão 

de adquiridos, naturais ele da freguesia de Casais, concelho de 

Tomar e ela da freguesia de Coimbra (Sé Nova) concelho de Coim-

bra, residentes na Rua de Santo Amaro nº10, no lugar de Zambujal, 

freguesia e concelho de Alvaiázere declararam:

Que são donos e legítimos possuidores há mais de vinte 

anos com exclusão de outrem, de METADE de um prédio rústico 

composto por cultura com oliveiras e fruteiras com a área de mil 

quatrocentos e cinquenta metros quadrados sito na Capela, fregue-

sia e concelho de Alvaiázere, a confrontar do Norte com Joaquim 

Silvério, do Sul com Bernardino Silvério, do Nascente com Joaquim 

Ferreira e do Poente com Maria da Luz, inscrito na matriz respectiva 

sob o artigo 10346 (que proveio do artigo rústico 6065 da extinta 

freguesia de Alvaiázere), com o valor patrimonial e atribuído, cor-

respondente à fracção, de CENTO E VINTE E TRÊS EUROS E NOVENTA 

E TRÊS CÊNTIMOS, descrito na Conservatória do registo Predial de 

Alvaiázere sob o número quatro mil novecentos e sessenta da fre-

guesia de Alvaiázere, não tendo esta fracção inscrição de aquisição.

Que deste imóvel é comproprietário Luís Filipe Brás Marques, 

solteiro, maior, residente no dito lugar do Zambujal.

Que a referida fracção tem sido possuída dentro de um espírito 

de compropriedade, participando das vantagens e dos encargos 

do prédio na proporção da sua quota, respeitando em relação ao 

restante comproprietário o uso a que os consortes têm direito, 

verificando-se assim uma situação de composse.

Que esta fracção do mencionado prédio veio à sua posse no 

ano de mil novecentos e noventa e sete, já no estado de casados, 

por compra que dela fizeram a Henrique Simões e mulher Deolin-

da Florinda, residentes que foram no dito lugar da Boca da Mata, 

na morada atrás indicada da Rua da Encosta nº 60, acto este que 

nunca chegou a ser formalizado.

Que desde então, porém, têm possuído esta fracção do refe-

rido imóvel em nome próprio e sobre ela têm exercido todos os 

actos materiais que caracterizam a posse, nomeadamente a defesa 

e a conservação da propriedade, semeando-a, amanhando-a, plan-

tando e cortando as oliveiras e as fruteiras, colhendo a azeitona e 

a fruta, avivando as estremas, dela retirando todos os rendimentos 

inerentes à sua natureza e pagando pontualmente as contribuições 

e impostos por ela devidos, sempre à vista e com o conhecimento 

de toda a gente, de uma forma contínua, pacífica pública e de boa 

fé, sem oposição de quem quer que seja.

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO, que 

invocam na impossibilidade de comprovar o referido domínio e 

posse pelos meios extrajudiciais normais.

Está conforme.

Ansião, dez de Abril de dois mil e dezanove.

A Notária, Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 442 de 30/04/2019

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS CIVIL, PREDIAL E COMERCIAL
CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE, A CARGO DA CONsERVADORA Em subsTITuIçãO 

LEGAL Em FuNçõEs NOTARIAIs mARIA mANuEL bOTELhO mARTINs DA sILVA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de 

JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL, lavrada de hoje exarada a folhas 95 e 

seguintes, do livro de notas para escrituras diversas número 79 

– D, deste Cartório, António Mendes Gomes, NIF 114.601.046, 

viúvo, natural da freguesia de Almoster, concelho de Alvaiázere, 

residente na Rua Garcia Resende, nº 1 – A; Queijas, Oeiras, declara:

Que, é dono e legítimo possuidor com exclusão de outrem 

do seguinte prédio situado na freguesia de Almoster, concelho 

de Alvaiázere:

PRÉDIO RÚSTICO, sito em Escoural, composto de pinhal e 

mato, com a área de duzentos e oitenta metros quadrados, a con-

frontar do norte e nascente com José Marques da Paixão; sul com 

Carlos Pereira Dias, poente com Rego, inscrito na repectiva matriz, 

em nome do antepossuidor Alfredo Marques Pisco, sob o artigo 

12038, da freguesia de Almoster, concelho de Alvaiázere, com o 

valor patrimonial e atribuído de setenta e um euros e cinquenta 

e quatro cêntimos; 

O prédio atrás identificado veio à sua posse, ainda no estado 

de solteiro, tendo casado em 09 de junho de 1974 com Maria Nu-

nes da Paixão Gomes, no regime de comunhão de adquiridos, de 

que é atualmente viúvo, por compra meramente verbal a Alfredo 

Marques Pisco, viúvo de Maria Emília Gomes Marques, residente 

que foi no lugar de Vale da Couda, Almoster, Alvaiázere, no ano 

de mil novecentos e setenta e três; pelo que não ficou a dispor de 

título formal que lhe permita fazer o respectivo registo na Conser-

vatória do Registo Predial de Alvaiázere, mas desde logo entrou 

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

assim detem há mais de vinte anos, sem interrupção ou ocultação 

de quem quer que seja;

Que esta posse foi adquirida e mantida sem violência e sem 

oposição, ostensivamente, com o conhecimento de toda a gente, 

em nome próprio e com aproveitamento de todas as utilidades do 

prédio, todos os actos de posse de que o mesmo era susceptível, 

nomeadamente plantando e cortando árvores, limpando e roçando 

o referido terreno, agindo sempre por forma correspondente ao 

exercício do direito de propriedade, quer usufruindo como tal o 

imóvel, quer suportando os respectivos encargos.

Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública, 

exercida desde o referido ano, conduziu à aquisição do mencio-

nado prédio por usucapião, que aqui expressamente invocam, 

justificando o seu direito de propriedade para o efeito de registo, 

dado que esta forma de aquisição não pode ser comprovada por 

qualquer outro título formal extrajudicial.

Está conforme, 

Alvaiázere, 08 de abril 2019

A oficial em funções notariais,

Assunção Maria da Silva Dias

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 442 de 30/04/2019

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: 129/19.1T8FVN        Acompanhamento de Maior       Referência:  90845943

Data: 11-04-2019

Requerente: Ministério Público - Figueiró dos Vinhos

Requerido: Arminda Maria Bernardo Pereira

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

Acompanhamento de Maior, em que é requerida Arminda Maria 

Bernardo Pereira, nascido em 24-02-1967, filho(a) de Manuel 

Vicente Pereira e de Maria Helena Bernardo Pereira, natural de 

Castanheira de Pêra, com domicílio na Cova do Pião Ortiga, 3280-

121 Castanheira de Pêra, com vista a serem definidas medidas 

de acompanhamento.

O Juiz de Direito,

Dr.(a) João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Alexandre Fernandes

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 442 de 30/04/2019

Faz 6 anos que nos deixaste.

O tempo passa, mas as lembranças ficaram e a 

saudade continua viva nos nossos corações.

Seus pais, esposa, filhos, irmãos, cunhados e sobri-

nhos recordam-no com grande amor e muita saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

ADRIANO RIBEIRO 
MARTINS

N. 16/05/1971
F. 10/04/2013

ALVAIÁZERE

SEIS ANOS DE SAUDADE

  

NATURAL: CARVALHAL DE S. BENTO
PUSSOS S. PEDRO

RESIDENTE: ÁFRICA DO SUL

 JOSÉ LOPES MIGUEL
(83 anos)

F. 07/04/2019

Que o teu repouso seja calmo como o teu 
coração foi bom.
Que a sua alma descanse em paz.

FALECIMENTO

UM ANO DE SAUDADE

Seu marido, filhas, genros, netos, bisnetos e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.                              

AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
MARIA DA CONCEIÇÃO 

BRAGA (75 anos)
N. 11/12/1943
F. 17/04/2019

ALVAIÁZERE

visite o nosso site na internet:
www.oalvaiazerense.com.pt
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MARIA EMÍLIA DA CONCEIÇÃO 
TRINDADE TIAGO (57 anos)

N. 03/08/1961
F. 29/03/2019

Seu marido, filho, nora, netos, bisnetos e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, 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.

AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
 HENRIQUETA FERREIRA 
 MARQUES FERNANDES 
  (92 anos)

N. 04/05/1926 - F. 26/03/2019

necrologia

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
SILVINA DA CONCEIÇÃO 

SIMÕES (91 anos)
N. 02/07/1927
F. 09/04/2019

VÁRZEA DOS AMARELOS
MAÇÃS DE D. MARIA

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MARIA CELESTE LOPES 

FERREIRA (77 anos)
N. 03/05/1941
F. 29/03/2019

CERNACHE DO BONJARDIM
ALVAIÁZERE

Seu marido, filha, genro, netas, bisneto e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, 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.

AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
ZILDA FARIA DINIZ

 (89 anos)
N. 22/12/1929
F. 01/04/2019

CASAL AGOSTINHO ALVES
MAÇÃS DE D. MARIA

FETEIRAS
PUSSOS S. PEDRO

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

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

agradecer, reconhecidamente, a todos quantos acompa-

nharam este seu ente  querido à ultima morada, ou que 

de qualquer outra forma  lhe  manifestaram  o  seu  pesar  

nesta  hora de dor. 

Que a sua alma descanse em paz. 

AGRADECIMENTO

AREIAS
FERREIRA DO ZÊZERE

EMÍLIA DE JESUS SILVA 
(90 anos)

N. 03/01/1929
F. 07/04/2019

Sua esposa e restante família, na impossibilidade de 

o fazerem pessoalmente, como era seu desejo, vêm por 

este meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
JACINTO DOS SANTOS 

(85 anos)
N. 14/06/1933
F. 18/04/2019

ALVAIÁZERE

Seu marido, filhos, noras, genro, netos e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, 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.

AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO

BARQUEIRO
MAÇÃS DE D. MARIA

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

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

agradecer, reconhecidamente, a todos quantos acompa-

nharam este seu ente  querido à ultima morada, ou que 

de qualquer outra forma  lhe  manifestaram  o  seu  pesar  

nesta  hora de dor. 

Que a sua alma descanse em paz. 

AGRADECIMENTO

NATURAL: AREGA - FIGUEIRÓ DOS VINHOS
RESIDENTE: CORTIÇO - PUSSOS S. PEDRO

ANTÓNIO DE JESUS 
ANTUNES (84 anos)

N. 25/02/1935
F. 17/04/2019

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

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, 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.

AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
AMÉRICO SERRA DA SILVA

 (85 anos)
N. 05/08/1933
F. 04/04/2019

MOSQUEIRO
PUSSOS S. PEDRO

Seu marido, filho, nora, netos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
GEORGINA SILVEIRA DOS 

SANTOS (64 anos)
N. 12/09/1954
F. 15/04/2019

NATURAL: CASAL NOvO - MAçãS D. MARIA
RESIDENTE: MARRAzES - LEIRIA

Seu pai, irmãs, cunhados, sobrinhos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
 JOEL FILIPE GRAÇA 
 GODINHO (28 anos)

N. 19/12/1990
F. 21/04/2019

VÁRZEA DOS AMARELOS
MAÇÃS DE D. MARIA
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Mário Lourenço
Médico

saúde

Cancro do Pénis 
“A vergonha mata”

Osteo Natura 

Osteopatia 
na gravidez Ulrich Cassiano

Osteopata

fisiosaúde 

Fisioterapia no 
Cancro da Mama Ana Costa 

Fisioterapeuta

O cancro da mama, de entre as pa-
tologias oncológicas, é o que apresenta 
maior incidência e taxa de mortalidade 
na mulher. Possui um enorme impacto 
na sociedade, sendo considerado um 
problema de saúde pública, pois atinge 
um órgão muito simbólico na mater-
nidade, na sexualidade e na imagem 
estética feminina. 

Os meios de diagnóstico precoce são 
o exame clínico/ físico, a ecografia e a 
mamografia. Muitas vezes é necessário 
realizar uma biopsia para confirmar se 
efetivamente se trata de um cancro ou 
não, e posteriormente o médico poderá 
solicitar outros exames adicionais. 

As causas deste tumor maligno não 
são ainda totalmente conhecidas, con-
tudo identificam-se diversos fatores de 
risco – alteráveis e não alteráveis - para 
o seu desenvolvimento. O primeiro gru-
po prende-se muito com o estilo de vida 
do indivíduo (stress, álcool, obesidade) 
e com opções reprodutivas (pílulas, 
idade da menarca e da menopausa, 
amamentar ou não). Por outro lado, 
existem fatores como a raça, o sexo, a 
idade e os antecedentes familiares que 
são imutáveis. 

As terapêuticas oncológicas mais 
utilizadas e eficientes são: cirurgia, a 
radioterapia, a quimioterapia e a hor-
monoterapia. Contudo, apresentam 
algumas consequências/complicações 
que promovem a incapacidade e dimi-
nuem a qualidade de vida, nomeada-
mente: alteração do estado emocional; 
diminuição das amplitudes de movi-

mento e da força muscular do membro 
superior do lado operado; alterações 
posturais e da sensibilidade; desenvol-
vimento de linfedema linfático (“incha-
ço”) precoce ou tardio; dor; aderências 
da parede torácica. 

Deste modo, e após a doença estar 
controlada, surge a intervenção da fi-
sioterapia. Esta área de saúde intervém 
nas referidas consequências físicas e 
psíquicas visando a recuperação da 
funcionalidade do membro superior. 
Como a mobilidade deste é fortemente 
afetada, a execução das atividades de 
vida diária torna-se uma dificuldade. 
Assim sendo, o fisioterapeuta deve atuar 
logo no internamento hospitalar (pré e 
pós cirúrgico), em contexto ambulatório 
e, ainda, por fim na reconstrução mamá-
ria. Nesta etapa específica pretende-se 
a otimização do resultado estético pela 
mobilidade da pele e da cicatriz. Parale-
lamente, o profissional desempenha um 
papel de educador, informando do risco 
de desenvolvimento do linfedema e de 
respetivas estratégias preventivas. No 
entanto, perante a sua presença abole 
e ensina novos comportamentos a ter 
com o braço edemaciado ao longo de 
toda a vida. Como técnicas terapêuticas 
aplicam-se dois tipos de intervenção - o 
exercício e a terapia linfática desconges-
tiva -, sendo esta constituída por quatro 
componentes: a drenagem linfática 
manual, a compressão (pressoterapia, 
bandas multicamadas e material de con-
tenção elástico), os cuidados de higiene 
com a pele e os exercícios ativos. 

O “milagre da vida” é sem dúvida 
um momento único e mágico na vida 
de uma mulher. No entanto, é também 
uma fase delicada pela qual o corpo 
terá de passar por muitas alterações e 
a vários níveis.

Ao longo de 9 meses, a grávida 
ganha peso (o normal será entre 9 a 
12Kg) devido ao crescimento do feto, 
da placenta e do líquido amniótico. Este 
aumento de peso poderá levar a dores 
nas articulações, cansaço muscular e 
também haverá uma dificuldade na 
drenagem sobretudo das pernas, o que 
leva ao inchaço das mesmas.

Nesta fase há uma alteração brus-
ca a nível hormonal, nomeadamente 
da progesterona, em que esta para 
além de permitir a implementação 
e desenvolvimento normal do em-
brião  (principalmente  no primeiro 
trimestre), promove o relaxamento 
da musculatura no momento do par-
to, para que a expulsão do bebé seja 
mais fácil. Ao desencadear um relaxa-
mento da musculatura e também dos 
ligamentos, faz com que as próprias 
articulações se adaptem à passagem 
do bebé no momento do parto, no 
entanto, este processo poderá levar 
a uma hiperlaxidez dos ligamentos 
ou a alterações estruturais irreversí-
veis, que um dia mais tarde, poderão 

levar a que a mulher sinta dores ou 
desconforto.

Devido ao aumento da região ab-
dominal e à pressão do feto sobre os 
orgãos da mãe, estes irão  sofrer alte-
rações do seu funcionamento levando 
ao aparecimento de azia, refluxo, obs-
tipação e até incontinência urinária, nos 
últimos momentos da gravidez.

Se a osteopatia é frequentemente 
associada ao tratamento da dor de 
costas na grávida, a extensão do seu 
campo de ação é desconhecida do 
grande publico. No entanto, a maior 
parte dos transtornos funcionais rela-
cionados com a gravidez revelam um 
desequilíbrio do esquema corporal. 
Detetando e corrigindo esses pequenos 
desequilíbrios, a osteopatia alivia os 
efeitos secundários indesejados ressen-
tidos pela grávida, o que facilita tanto 
a gravidez como o parto, favorecendo 
também o equilíbrio do recém-nascido 
e a recuperação da mamã.

Tentando sempre manter o equilí-
brio entre as estruturas, a Osteopatia 
pode intervir em todas as fases da gra-
videz, de uma forma cuidada e segura. 
Ajuda o corpo a adaptar-se a todas 
estas modificações, de maneira a que 
esta fase possa ser menos desconfor-
tável possível e que um dia mais tarde, 
não traga sequelas.

O cancro do pénis é um tumor raro, 
com uma incidência de 1 caso para 
cada 100000 habitantes nos países 
ocidentais. A incidência aumenta com  a 
idade, sendo mais comum em homens 
com mais de 60 anos. Os fatores de 
risco para cancro do pénis são a fimose 
(prepúcio “apertado” que não permite 
descobrir a glande), as infeções do pé-
nis, a exposição a radiação ultravioleta, 
o tabaco, a infeção pelo vírus HPV, a re-
sidência em áreas rurais, o baixo nível 
socioeconómico e a prática de relações 
sexuais com múltiplos parceiros.

O diagnóstico é sobretudo clínico, 
uma vez que normalmente a lesão 
suspeita é identificada facilmente. Con-
tudo, muitos homens não recorrem ao 
médico quando identificam lesões no 
pénis (ou por falta de cuidado, ou por 
vergonha), levando muitas vezes a diag-
nósticos tardios que impedem o correto 
tratamento. Após o diagnóstico (que 
pode ainda assim exigir uma biópsia), o 
tratamento depende da localização e da 
extensão da doença. Lesões pequenas 
e superficiais localizadas na glande ou 
no prepúcio podem ser removidas cirur-
gicamente com preservação do pénis. 

No entanto, se a lesão for mais extensa 
(como é comum), é necessária a remo-
ção parcial ou mesmo total do pénis. 
Dependendo da dimensão do coto 
peniano remanescente, o doente pode 
ainda assim conseguir urinar pelo pénis 
e manter relações sexuais, embora a 
imagem corporal fique fortemente afe-
tada pela mutilação cirúrgica. Para além 
da penectomia, podem ser necessários 
outros tratamentos, nomeadamente 
linfadenectomias inguinais (remoção 
dos gânglios linfáticos inguinais) e/ou 
quimioterapia.

O prognóstico depende muito da fase 
em que se identificou a doença. Em fases 
iniciais, o cancro do pénis pode ser “cura-
do” em 80% dos casos. Se o diagnóstico 
for tardio, o prognóstico é mau, uma vez 
que o cancro do pénis cresce e metastiza 
para outros órgãos de forma rápida.

Em conclusão, se identificar um si-
nal, uma mancha, uma elevação ou uma 
ferida no pénis, recorra ao seu médico 
com brevidade. Não espere semanas 
para “ver se desaparece”, nem tenha 
vergonha de falar sobre o assunto. A 
diferença entre manter ou perder o 
pénis reside nesse tempo de espera.

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)

ARLINDO CASTELÃO
Despachante Oficial SP, Unipessoal, Lda.

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

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

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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Dia 5   | 09h30
Passeio Pedestre 
“Peregrinação a Nossa 
Senhora dos Covões” 
Local: Concentração na Capela
Org.: Município de Alvaiázere

Dia 10 | 21h00
Peça de Teatro “Fando & Lis”
Local: Casa Municipal da Cultura
Org.: Alva Canto - Ass. de Cultura

Dia 12 | 09h00
Caminhada Solidária
Concentração: Escola de Ariques
Org.: Santa Casa da Misericórdia

Dia 12 | 15h00
Filme Infantil
Local: Casa Municipal da Cultura
Org.: Município de Alvaiázere

Dia 18 | 15h30
“Alvaiázere na História 
dos Correios”
Local: Museu Municipal
Org.: Museu Municipal e Al-Baiäz

Dia 18 | 17h00
Música para Pais e Bebés
Local: Casa Municipal da Cultura
Org.: Alva Canto - Ass. de Cultura

Dias 18 e 19
Comemoração do Dia 
Internacional dos Museus
Local: Museu Municipal
Org.: Município de Alvaiázere

Dias 25 e 26
I Bootcamp para 
Aceleração de Negócios
Inscrições gratuitas no Alvaiáze-
re+, Câmara Municipal e ADECA
Org.: Alvaiázere+

Dias 26 a 30
Semana da Idade Maior
Org.: Município de Alvaiázere

Dia 30 |18h00
Dia da Espiga
Sardinhada e caldo verde;
Animação Musical
Local: Mata do Carrascal
Org.: Município de Alvaiázere

Associação Florestal de Alvaiázere  .... 236 656 335
Biblioteca Municipal de Alvaiázere ...... 236 650 700
Bombeiros Voluntários de Alvaiázere ..236 650 510
Câmara Municipal de Alvaiázere  ........ 236 650 600
Junta de Freguesia de Almoster .......... 236 651 232
Junta de Freguesia de Alvaiázere ....... 236 655 509
Junta de Freguesia Maçãs D. Maria.... 236 644 223
Junta de Freguesia de Pelmá.............. 249 550 453
Junta de Freguesia Pussos S. Pedro .. 236 631 717
Casa Concelho Alvaiázere - Lisboa .... 213 549 637
Casa do Povo de Alvaiázere  .............. 236 651 008
Cearte Cabaços................................... 236 636 489 
Centro Saúde de Alvaiázere  ............ 236 650 150
Extensão: Maçãs D. Maria ................ 236 644 133
Conservatória - Alvaiázere .................. 236 655 494
Posto de CTT: Alvaiázere  ................... 236 656 339
     Cabaços (9h - 17h30)...236 631 717

Maçãs D. Maria (14h - 17h30)...236 644 223
Escola Dr. M. R. Ferreira - Alv. ............ 236 650 520
E.T.P. Sicó Alvaiázere .......................... 236 650 000
G.N.R. - Alvaiázere ............................. 236 650 030
Hospital Santa Cecilia  ...................... 236 650 050
Museu Municipal de Alvaiázere............236 650 710
Piscina Municipal  ................................ 236 650 736
Posto de Turismo................................. 915 698 722
Repartição de Finanças ...................... 236 655 153
Táxis:  Alvaiázere  ........................ 236 655 377
 Barqueiro .......................... 236 655 414
 Cabaços............................ 236 636 121
 Maçãs D. Maria  ................ 236 644 324
Tribunal Judicial de Alvaiázere ............ 236 655 333

TELEFONES ÚTEIS

Pagamento 
de Assinatura
Estimado assinante: 
Quando optar pelo pagamento 

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

PT50 003500780000763143061. 
É importante que nos envie o com-

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

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

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

informativo

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

“Perna de cabrito no forno”

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

Ferreira da Gama
Alvaiázere - Tel. 236 651 171

Dias 5 e 19

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 12 e 26

Anubis
Maçãs D. Maria - Tel. 236 648 057

(domingos 9h30 - 12h00)

Maio
(em serviço aos domingos)

AgendA CulturAl
Maio

Farmácias.......................... 

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

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

Descubra as 7 diferenças

D
if
er

en
ça

s

Modo de preparação:
Preaqueça o forno a 160ºC. Esfre-

gue a perna de cabrito com uma co-
lher de sobremesa de sal e um pouco 
de pimenta. Regue com uma colher de 
sopa de azeite e leve ao forno durante 
30 minutos. Pique a broa com o dente 
de alho e as ervas aromáticas. Numa 
frigideira, salteie a mistura de broa e 
ervas numa colher de sopa de azeite. 
Retire do lume e adicione o queijo 
ralado. Retire o cabrito do forno e 

deixe arrefecer um pouco. Descasque 
e coza as beringelas em água tempe-
rada com o sal. Escorra-as, corte em 
bocados, triture com a varinha mágica 
e reserve a polpa numa tigela. Adicio-
ne 1 colher de sobremesa de azeite, 
um pouco de pimenta e mexa. Ligue o 
grill do forno. Disponha a mistura de 
broa por cima do cabrito, compacte 
bem com as mãos e leve ao forno até 
ficar dourada. Sirva com o puré de 
beringela polvilhado com a salsa.

Ingredientes:
1 perna de cabrito sem pele;

qb sal; qb pimenta;

3 colheres de sopa azeite;

100 g miolo de broa de milho amarelo;

1 dente de alho;

2 colheres de sopa de mistura de salsa, 

manjericão e tomilho;

30 g queijo parmesão ralado;

2 beringelas;

qb salsa picada.
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Metalosimão

Inaugurou novas 
instalações

No pretérito domingo, 14 de abril a gerência da 
empresa Metalosimão convidou familiares, colabora-
dores, clientes e amigos para a festa de inauguração 
das suas novas instalações fabris na zona industrial 
do Vale da Aveleira. 

Um pavilhão construído de raiz, com aproxima-
damente 700m2, com excelentes condições para a 
atividade da metalomecânica e garantindo atual-
mente seis postos de trabalho. A gerência, a cargo 
do casal Carlos Simão e Sónia Pinto, referiu o apoio 
dado pela Câmara Municipal de Alvaiázere desig-
nadamente na cedência do lote a preço simbólico 
e que possibilitou a fixação da referida indústria 
no concelho de Alvaiázere. Igualmente foi referida 
a existência de uma carteira alargada de clientes, 
tanto do concelho, como de concelhos vizinhos, 
e outros mais distantes como Alcobaça e Palmela 
e que permite enfrentar o futuro com optimismo. 

Na referida inauguração registe-se a presença da 
presidente da CMA, Célia Marques, e do vice-presi-
dente, Agostinho Gomes, certamente satisfeitos com 
a existência de mais uma empresa no Concelho. 

_____________
Rui Oliveira

Casa Municipal da Cultura

Palco do concerto “Cantar abril”

atualidade

Como vem sendo habitual, em 
Alvaiázere, a comemoração do 25 
de abril é feita no domingo seguin-
te desta data. Assim, no dia 28 de 
abril a casa municipal da cultura de 
Alvaiázere foi palco de mais um es-
petáculo “Cantar abril”, promovido 
pela Associação de Cultura, Alva 
Canto, com o apoio do Município 
de Alvaiázere.

O concerto embora com entra-
da livre não teve a afluência de-
sejada na plateia que contrastava 
com um palco totalmente cheio. 

O concerto foi repleto de emo-
ções e de alegrias, captando a 
atenção de todos os que tiveram 
o privilégio de participar ativa-
mente na partilha das canções de 
abril e do após abril. Um concerto 
marcado pela simplicidade, mas 
de grande qualidade e significado 
para todos os que viveram o 25 
de abril. 

Além da intervenção do coro 
Alva Canto, este ano o seu coro 
infantil marcou presença e a todos 
encantou.

De realçar a participação com 
destreza do seu maestro, Paulo 
Serafim e seus convidados, assim 
como a participação do Coro da 
Sociedade Recreativa e Musical da 
Pedreira de Tomar.

O concerto encerrou com duas 
canções emblemáticas do 25 de 
abril, “O Adeus” de Paulo de Car-
valho e “Grândola Vila Morena” de 
Zeca Afonso e o Hino Nacional. A 
terminar ecoou o grito do maestro, 
Paulo Serafim, “Viva o 25 de abril” 
com o de todos os presentes, en-
quanto choviam cravos do palco 
para a plateia.    

O Presidente da Alva Canto, 
Manuel Lourenço, agradeceu a 
presença de todos em especial aos 
elementos convidados pelo em-
penho e disponibilidade demons-
trados nesta parceria já habitual, 

assim como à Câmara Municipal. E 
rematou” Não há muito para dizer 
depois da força das letras do 25 de 
abril”. Agradeceu mais uma vez a 
presença de todos e solicitou uma 
salva de palmas ao 25 de abril que 
entoou ruidosa.

Fica a vivência, profunda, 
deste concerto, no exemplo, com 
coerência, das canções mais mar-
cantes do 25 de abril, e pela men-
sagem destas que se pretendem 
vivas nas nossas memorias para 
que o passado não se repita. 

                        _________________
Teodora Cardo

Marcações:  Telef. 236 650 050
FISIOTERAPIA ENFERMAGEMINTERNAMENTO

CLÍNICA GERAL
CARDIOLOGIA
FISIATRIA
REUMATOLOGIA
OFTALMOLOGIA
GINECOLOGIA
OBSTETRICIA
TERAPIA DA FALA
CIRURGIA VASCULAR
ACUPUNCTURA
MEDICINA TRADICIONAL CHINESA

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

EXAMES

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

Laboratório Fernanda Galo, Lda. 

Acordos: 

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

(ADM); MULTICARE; SAMS; TRANQUILIDADE; 

AXA; MEDIS; OCIDENTAL; FIDELIDADE 

HOSPITAL SANTA CECÍLIA

OTORRINO
NUTRIÇÃO
PODOLOGIA
ANGIOLOGIA
OSTEOPATIA
UROLOGIA
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Grupo Desportivo 
de Alvaiázere

JoGos Do mês De mAIo

05/05 - ACD ALmAGReIRA vs GDA
12/05 - GDA vs s CAsTANHeIRA PeRA

desporto
Grupo de Amigos dos Casais do Vento

Participou em 4 provas durante este mês 
O mês de abril foi intenso para 

os atletas do Grupo de Amigos 
dos Casais do Vento. Logo no dia 
6 participaram no Grande Prémio 
Internacional de Rio Maior em 
Marcha Atlética. Oito atletas par-
ticiparam na prova de promoção 
para Benjamim e Infantis Iniciados, 
na distância de dois quilómetros, 
tendo obtido os seguintes resulta-
dos: Luís Ribeiro ficou em 11º lugar 
com 16’11”; Tomás Nunes obteve o 
8º lugar com 7’08”; Samuel Simões 
registou um 4º lugar com o tempo 
de 6’05”; Ricardo Marques ficou em 
3º lugar com 6’05”; Matilde Bento 
obteve o 10º lugar com 15’41”;  
Leonor Brito ficou em 11º lugar 
com 15’41”; Carolina Silva assumiu 
o 9º lugar com o tempo de 15’34” 
e Filipa Nunes alcançou o pódio, 
3º lugar, com 7’00”. Ainda neste 
Grande Prémio participou o atleta 
Eduardo, na prova de promoção 
para Juvenis, distância de cinco 
quilómetros, tendo sido desclas-
sificado por acumulação de faltas. 
Na prova de cinco quilómetros para 
Juvenis, Catarina Costa chegou ao 
5º lugar, com o tempo de 28’05”. 

A meio do mês, dia 13 de abril, 
participaram no 16º Grande Pré-
mio do Pinhal, realizado na Sertã. 
Filipe Ribeiro, classificou-se em 
11º lugar na prova de 1.100 me-
tros de corrida para Infantis com 
6’46”; Samuel Simões ficou em 
9º lugar na prova de 1.100 me-
tros de corrida para Infantis com 
5’03”; Ricardo Marques obteve o 6º 
lugar na prova de 1.100 metros de 
corrida para Infantis com o tempo 
de 4’39” e Gabriel Silva classificou-
se em 4º lugar na prova de 1.100 

metros de corrida para Infantis 
com 4’13”. Na prova de 600 me-
tros para Benjamins Masculinos 
Gustavo Machado subiu ao pódio 
em 1º lugar e no que diz respeito 
aos Benjamins Femininos, Leonor 
Brito classificou-se em 8º lugar; 
Matilde Bento ficou em 9º lugar; 
Filipa Nunes alcançou o 11º lugar 
e Carolina Silva classificou-se em 
12º lugar. 

No dia seguinte, 14 de abril, na 
prova de 10 quilómetros de Leiria, 
Catarina Costa subiu ao pódio em 
3º lugar na prova para Iniciados e 

Juvenis, distância de 2.800 metros, 
com a marca de 10’49”; Manuel 
Alves (M 55) classifica-se em 140º 
lugar na classificação geral e Paulo 
Pontes (M45) classifica-se em 48º 
na classificação geral. 

A encerrar o mês, dia 25 de 
abril, Catarina Costa, ao participar 
na Taça de Portugal em Marcha 
Atlética, alcançou o 7º lugar na 
categoria de juvenis com a marca 
de 29’18” na distância de 5 quiló-
metros.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira
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Em Alvaiázere
Festa dos Covões

No próximo domingo, 5 de maio, 
realiza-se mais uma festa dos Covões. 
É um importante evento popular de 
encontro e convívio da população do 
concelho de Alvaiázere.

No século XVII, a Ermida de Nossa 
Senhora dos Covões era um dos san-
tuários marianos mais concorridos da 
Estremadura, a par do Santuário da 
Nazaré, recebendo romeiros e pere-
grinos de locais longínquos que a ela 
afluíam. Até há poucas décadas, as 
merendas partilhadas (piqueniques) 
em volta dos Covões constituíam uma 
das mais importantes manifestações 
desta festa, na qual se reuniam as 
famílias da região.

A Al-Baiäz – Associação de Defesa 
do Património tem tentado reavivar 
esta tradição. Este ano, a associação 
apela, mais uma vez mais, aos alvaia-
zerenses para que compareçam na 
festa, almoçando em família, na ser-
ra, em redor da Ermida, desfrutando 
a paisagem natural, cumprindo uma 
ancestral tradição popular.

Al-Baiäz
Promove conversa 
sobre “Alvaiázere 
na História dos 
Correios”

“Alvaiázere na História dos Cor-
reios” será o tema da segunda sessão 
da iniciativa “Chícharo com Patrimó-
nio, no Museu”, que a Al-Baiäz – As-
sociação de Defesa do Património 
e o Museu Municipal de Alvaiázere 
realizarão no próximo mês.

O evento incluirá uma pequena 
palestra sobre a importância de 
Alvaiázere na história dos correios, 
desde a época romana até ao século 
XIX, seguindo-se uma conversa sobre 
a época mais recente. A componente 
gastronómica, à hora da merenda, 
será tarte de chícharo.

Em regra, estes eventos realizam-
se no 3.º sábado de cada mês, sendo 
que a sessão de maio ocorrerá no dia 
18, entre as 15h30 e as 16h45 horas. 
A entrada é livre.

Em Almoster

Via Sacra recordou a importância 
da entreajuda entre as pessoas

Foram cerca de 150 as pessoas que, 
na sexta-feira santa, dia 19 de abril par-
ticiparam na Via Sacra que decorreu na 
freguesia de Almoster. Pensada e dina-
mizada pelo padre André Sequeira, pelo 
diácono João Nuno Castelhano, por 
Michael Görne - presidente da associa-
ção Soga – e pela Missão Trevo, foram 
mais de 50 as pessoas que assumiram 
um compromisso de fazer acontecer 
esta atividade. 

O ponto de encontro aconteceu 
na igreja paroquial de Almoster onde, 
pelas 19h30 se iniciou a cerimónia da 
Paixão de Cristo. Uma hora mais tarde, 
pelas 20h30, iniciou-se o percurso de 
1,5 quilómetros pelas ruas das imedia-
ções da Igreja, e durante o qual uma 
cruz gigante foi levada em ombros, por 
diversas pessoas, simbolizando assim 
a entreajuda entre todos.

O objetivo desta Via Sacra foi desen-
volver uma meditação sobre a Paixão 
de Cristo, o Caminho de Jesus e tam-
bém sobre o Caminho da Humanidade. 
“Pretendeu-se, mais concretamente, 
associar as leituras bíblicas a uma 
reflexão sobre a atualidade, em parti-
cular sobre a vida na Ilha de Soga, na 
Guiné-Bissau”, contou Sónia Rodrigues, 
porta-voz da Missão Trevo.

O caminho, marcado por 15 es-
tações percorreu algumas ruas da 
freguesia e em cada uma havia dois 
momentos: o primeiro consistia numa 
leitura bíblica explicativa da estação, a 
cargo do padre André e de cerca de 45 
leitores voluntários; o segundo passa-
va por uma reflexão, desenvolvida por 
representantes da associação SOGA, 
que pretenderam fazer uma compara-
ção entre as dificuldades de Jesus ao 
longo da sua Via Sacra e as dificulda-
des com que o povo da ilha de Soga se 
defronta no seu dia a dia. Ao longo das 
15 estações foram ainda apresentadas 
15 linoleogravuras, criadas por alunos 
do curso de Artes Gráficas da Escola 

Profissional de 
Tomar e cedi-
das para este 
momento.  

O término desta atividade aconte-
ceu pelas 23h e o feedback recebido 
foi muito positivo, tanto que “duas 
jovens vieram manifestar, no final da 
cerimónia, a sua vontade em fazer par-
te deste grupo de catequese”. “Trata-se 
de duas jovens de fora da freguesia 
que se sentiram tocadas por este per-
curso e que quiseram disponibilizar-se 
para integrar o trabalho de terreno que 
a Missão Trevo tem vindo a desenvol-
ver”, adiantou Sónia Rodrigues.

Para esta cerimónia, o jovem almos-
terense José Marques, um talento nas 
Artes Gráficas, representou em obra 
de arte a Ressurreição de Jesus, qua-
dro que “a Missão Trevo propôs que 
se fizesse um emolduramento, para 
a preservar de modo a servir a outros 
futuros eventos”. Além dele, também 
o almosterense Gonçalo Marques fez a 
interpretação de uma música clássica 
propiciadora de contemplação. Em re-
lação à cruz gigante, a mesma foi feita 
por um carpinteiro da comunidade.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

No próximo dia 19 de maio às 15h30 na Casa Municipal 
da Cultura em Alvaiázere vai realizar-se, com entrada gra-
tuita, um espetáculo “O que nos Liga”, com a apresentação 
da peça de teatro “Milagre da Transformação” pelo Grupo 
de Teatro da Junta de Freguesia de Maçãs de D. Maria e de 
3 Danças Medievais pelos alunos do Clube de História da 
Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira de 
Alvaiázere. No final será partilhada, por todos os presentes 
uma merenda serrana. Esta ação, é organizada pelo Grupo 
de Voluntariado Comunitário de Alvaiázere da Liga Portu-
guesa Contra o Cancro, inserindo-se na comemoração do 
Dia do Voluntário Comunitário, que foi instituído, em 2018, 
pelo Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra 
o Cancro, que se comemora no último domingo do mês de 
maio, dia em que se realizará uma caminhada.   

A caminhada “O que nos Liga”, no dia 26 de maio, inicia-
se pelas 9h00 com concentração junto à Igreja Matriz de 
Alvaiázere e com final no mesmo local. As inscrições podem 
fazer-se na Papelaria Nova Gente em Alvaiázere ou junto a 
qualquer elemento do Grupo de Voluntariado Comunitário 
de Alvaiázere, com representantes em todas as freguesias. A 
inscrição tem o valor de 5€, com direito a uma t-shirt, e o valor 
reverte na integra para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

A ação destina-se a toda a comunidade em geral, e para 
além da comemoração do “Dia do Voluntário Comunitário” 
de forma lúdica e divertida, tem ainda como principais ob-
jetivos, divulgar a LPCC e os serviços de apoio ao doente 
oncológico e família, promover os estilos de vida saudável 
como forma de promoção da saúde e prevenção do cancro 
e angariar fundos.

Comemoração do Dia do Voluntário Comunitário “O que nos Liga”
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