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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

Desde o dia 7 de maio que a 
Junta de Freguesia de Alvaiázere 
começou a prestar um novo ser-
viço à população, os serviços de 
Posto de Correios. O horário de 
funcionamento é das 9h às 12h30 
e das 14h às 17h30, todos os dias 
úteis da semana. 

Após decisão por parte dos 
CTT de encerrar a estação de cor-
reios existente na sede de conce-
lho e da abertura de um posto de 
correios na papelaria Alternativa, 
a Junta de Freguesia de Alvaiázere 
vem, assim, assumir um serviço 
pelo qual, desde o início, lutou.  
“O fato de ter iniciado a prestação 
deste serviço, é a prova de que não 
nos resignamos, ao fatalismo de o 
serviço não ter sido entregue à jun-
ta de freguesia, conforme decisão 
dos seus órgãos e comunicação da 
mesma aos CTT no final do mês de 
setembro de 2018”, referiu Vítor 
Joaquim, presidente desta junta.

Assim, a prestação dos serviços 

CTT passa, por enquanto, a ser 
possível em dois locais diferentes 
em Alvaiázere, na junta de fregue-
sia e na papelaria Alternativa. 

“O mais importante é que, 
no fim de todo este processo, a 

comunidade não sai prejudicada 
com a solução encontrada pelos 
CTT, sendo pretensão da junta de 
freguesia conseguir a oferta de 
mais serviços para a população”, 
rematou Vítor Joaquim.

Junta de Freguesia de Alvaiázere

Acolhe e assegura serviço dos CTT
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N’ “O Alvaiazerense” de 31 de Maio de 1999, na 
segunda página A PROPÓSITO DOS 20 ANOS DO GDA, 
João Caetano questionava-se: «Não sei que volta deu 
o mundo que parece ter-nos deixado mais perto de 
nós próprios e mais longe dos outros. Como se, de re-
gresso a casa, nos apetecesse entrar em eterno retiro 
voluntário, a chinelar pantufas dum lado para o outro 
e a encurtar a vida às pilhas do telecomando televisi-
vo. Duas décadas atrás, bastou 
o sonho louco duma dúzia de 
jovens para que Alvaiázere 
quase inteira se derramasse 
semanalmente nos contornos 
apertados de um campo de 
futebol, quer se fizesse a festa 
da vitória ou se carpissem as 
mágoas da derrota. Agora, 
passados esses anos, tudo 
isto soa a eco distorcido dum 
passado longínquo. Contados 
dedo a dedo os pouco irredutí-
veis que teimam em fazer a sua 
perenigração domingueira ao 
agora “estádio municipal”, será 
tarefa difícil convencer os mais 
novos de que antigamente os 
automóveis não chegavam para 
as encomendas e, por isso, se 
empaturravam autocarros de gente em excursões de 
“ir ver a bola”. Porque razão se afastaram tantos, por 
que motivo se deixaram de identificar com um clube 
que ajudaram a criar, com uma equipa que foi a sua?

Nada consegue arrancar as pessoas ao conforto 
da sua indiferença. Nem o esforço inglório dos que 
continuam a acreditar que o associativismo é a alma 

e a face duma terra e que é a sua riqueza que torna 
mais rica uma população. Nem a razão absoluta 
daqueles que persistem em constatar que as asso-
ciações continuam e complementam o trabalho for-
mativo da escola, proporcionando condições únicas 
para o desenvolvimento cultural dos jovens.Todos 
querem resultados. Todos querem que a equipa ga-
nhe, que a banda toque, que o rancho dance, que o 

coro cante…E como é louvável 
que também os nossos filhos 
tenham onde tanta coisa fazer, 
ainda por cima tão perto de 
casa, mesmo aqui à mão de 
semear… Mas, e o resto? … 
Quantas vezes nos esquecemos 
de que esta saborosa realidade, 
só existe se tiver o nosso apoio 
empenhado? Quantas vezes 
nos lembrámos de que também 
a nossa presença era precisa, 
quanto mais não fosse para tor-
nar menos solitária a tarefa dos 
que estão sempre presentes?

O GDA atingiu a sua maio-
ridade e isso é razão suficiente 
para celebração. A história do 
clube e as pessoas que a ajuda-
ram a construir (algumas delas 

já infelizmente falecidas) merecem que se reviva o 
espirito de festa que sempre a caracterizou. No en-
tanto, a herança do passado não chega para acautelar 
o futuro. Este será apenas aquilo que todos ajudaram 
a construir. Será que quem deixa o seu lugar vazio 
no estádio pode exigir mais à equipa que não apoia?”

Assim se escrevia e bem,  há vinte anos!
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O que acha da taxa de abstenção nas últimas eleições europeias?

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

Teodora Cardo

Diretora

Ana Luisa Gonçalves
Almoster

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

atualidade

Ana Serra 
Alvaiázere

É com preocupação que vejo a 
abstenção nas eleições pois a UE é fun-
damental para todos os portugueses. 
Acho que os principais responsáveis 
são os partidos que não transmitem a 
importância da UE, nem apresentaram 
ou discutiram durante a campanha as 
políticas que pretendiam implemen-
tar. Receio que taxas de abstenção 
tão elevadas sejam perigosas para a 
democracia.

Como jovem cidadã, apesar de 
achar que todos devemos exercer um 
direito que, foi negado aos portugue-
ses durante 48 anos, esta abstenção 
é reveladora do descrédito a que o 
sistema político português chegou 
uma vez que, infelizmente, vivemos 
num país onde cada vez mais a cor-
rupção prevalece.

Cidadania
Mais uma vez os resultados das eleições euro-

peias a 26 de maio, levam a várias reflexões pelos 
políticos e cidadãos, e mais uma vez a abstenção 
em resultados foi vencedora, e no sentido político 
esta palavra significa uma participação passiva do 
cidadão negando-se a fazer uma escolha política 
e a ter opinião.

Num país de plena democracia é um ato 
reprovável, e principalmente uma falta de ética 
para com aqueles que lutaram e até perderam 
a vida pela luta da conquista ao direito de voto 
sem restrições.

No entanto em democracia também é um di-
reito do cidadão escolher essa opção, que na sua 
maioria justificam essa escolha, apontando como 
principais causas: desinteresse pela classe políti-
ca; comportamento corrupto de alguns políticos; 
insatisfação com o sistema de democracia; forma 
de protesto; falta de esclarecimento eleitoral; 
barreiras sociais de acesso ao voto. Relativamente 
a este último aspeto temos de reconhecer a evo-
lução nesta matéria com o acesso facilitado aos 
cidadãos invisuais.

Reconhecemos que a desmobilização do elei-
torado é grande, porém nenhuma justificação 
merece o não cumprimento de um dever de ci-
dadania, e a sua afirmação poderá ficar registada 
no voto em branco ou nulo, levando à redução da 
percentagem da abstenção.

Também nas eleições a ética e a cidadania de-
vem estar presentes, pois são a base das atitudes 
tomadas pelas pessoas e como elas interagem 
em sociedade. 

Refiro-me não à cidadania que diz respeito à 
nacionalidade da pessoa de pertencer a uma na-
ção, em geral na qual nasceu, mas sim à cidadania 
que está relacionada com os direitos que devem 
estar totalmente assegurados, como direitos civis, 
direitos sociais e direitos políticos. E para que esta 
cidadania seja plena urge terminar com as desi-
gualdades e que todas as pessoas de determinada 
sociedade vivam em harmonia e paz. 

Tendencialmente, com a evolução histórica da 
conquista de direitos políticos, a cidadania vai 
modificando-se para melhor, tanto no tratamento 
social, com respeito, entre cidadãos, como por 
uma maior consciência civil e política. Contudo 
por cá, infelizmente, também não se verificou 
esta tendência, por isso nas próximas eleições 
vote, o seu gesto, de votação consciente, pode 
ajudar a fazer a diferença de muitos e contribuir 
para a concretização plena de cidadania. 

Somos dos países que menos vota 
para estas eleições e há muita desin-
formação acerca dos contributos que 
o parlamento pode trazer às nossas 
vidas. A campanha eleitoral não pres-
tou grandes esclarecimentos no que 
toca ao assunto primordial, tendo sido 
baseada em ataques pessoais entre 
candidatos e partidos. Penso que isso 
teve o condão de afastar as pessoas das 
urnas. E não, a culpa não foi da praia.

Não é mais que o reflexo do tra-
balho e mensagem passada pelos eu-
rodeputados. Falta proximidade entre 
representantes e eleitores e há uma 
subserviência dos eurodeputados face 
às questões discutidas no parlamento. O 
crescente descrédito da população nas 
instituições governativas faz da absten-
ção um modo de protesto consciente. 
Apesar das assustadoras taxas de abs-
tenção, ninguém tira as devidas ilações.  

Augusto Ferreira
Almoster

Guilherme Craveiro

Maçãs de D. Maria
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Entrevista a Carlos Manuel Ribeiro Simão

“Atualmente a nossa montaria está entre as 
mais conceituadas da zona centro, com uma 
elevada procura, trazendo ao nosso Concelho 
pessoas um pouco de todo o país”
____________________________________________________________________________ ________________________________
Depois de ter sido eleito como presidente do Clube de Caçadores de Alvaiázere, 
no dia 17 de março deste ano, o jornal “Alvaiazerense” conversou com Carlos 
Simão para saber as razões da sua candidatura, a constituição da sua equipa, 
os principais projetos a desenvolver e os problemas com os quais já está a lidar. 
Reconhecendo que o setor da caça passa por uma fase complicada em Portugal, 
o presidente desta associação alvaiazerense falou ainda da situação económica 
do clube e deixou uma mensagem a todos os sócios. 

Ana Catarina de Oliveira___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O Alvaiazerense (O Alv.): Qual a ra-
zão da sua candidatura à presidência 
do Clube de Caçadores do Concelho de 
Alvaiázere? 

Carlos Simão (C.S.): Inicialmente não 
era minha intenção candidatar-me, até 
porque na minha opinião, existiam pes-
soas com mais condições para exercer o 
cargo, contudo, decidiram não o fazer, 
tendo antes manifestado apoio para que 
fosse eu a avançar. Quando decidi candi-
datar-me à presidência do Clube de Ca-
çadores do Concelho de Alvaiázere, fi-lo 
por entender que todos temos o dever de 
dar o nosso contributo para uma causa 
maior, tendo encontrado suporte na dis-
ponibilidade de uma equipa competente 
para a constituição da respetiva lista.

Quer queiramos quer não, cria-se 
uma grande amizade com as pessoas, 
com a vida da terra e sente-se uma 
grande vontade de ajudar a resolver os 
problemas.

O Alv.: Qual a constituição da sua 
equipa e objetivos da mesma?

C.S.: A atual direção é constituída pe-
los seguintes membros: presidente, Car-
los Manuel Ribeiro Simão; vice-presidente, 
António Furtado Rodrigues; 1º secretário, 
João Filipe Freitas Simões; 2º secretário, 
Rui Marques Carvalho; tesoureiro, Adolfo 
Ferreira Brás; vogais, Bernardino da Silva 
Ferreira e Bruno Ferreira Marques.

Em termos de objetivos, o futuro 
apresenta grandes desafios. Sabemos 
que a caça desempenha um papel crucial 
no ordenamento e gestão dos recursos 
silvestres, tendo ao longo dos tempos 
contribuído para a recuperação de popu-
lações que se encontravam praticamente 
extintas em Portugal, como é o caso dos 
linces, veados e corços. Sabemos que a 
caça tem um elevado potencial para a 
dinamização da economia nos territórios 
rurais menos favorecidos, mas encontra-
se confrontada com algumas condicio-
nantes como a diminuição do número de 
caçadores ativos, as doenças e as condi-
cionantes legais.

É sobejamente sabido os problemas 
que a população de coelho bravo atra-
vessa a nível nacional e, infelizmente, 
Alvaiázere não é exceção. Contudo iremos 
efetuar um esforço, de forma a tentar 

recuperar os efetivos para níveis que per-
mitam aos caçadores do Concelho voltar a 
poder disfrutar de boas jornadas de caça 
ao coelho bravo. Relativamente à perdiz, 
iremos igualmente efetuar reforços cine-
géticos, além de reforçar as sementeiras 
e manter a rede de comedouros e bebe-
douros já existente.

Outro especto ao qual daremos espe-
cial atenção será ao controlo do excesso 
da população de javalis que, de ano para 
ano, tem vindo a provocar danos cada 
vez maiores no ecossistema, afetando 
aqueles que, de alguma forma, vivem 
da agricultura e veem o seu rendimento 
altamente afetado.

Tendo em conta os comunicados emi-
tidos pela Direção Geral de Alimentação e 
Veterinária (DGAV), iremos também estar 
atentos à evolução da Peste Suína Africana 
(PSA) em território nacional, colaborando 
com as entidades oficiais na deteção de 
possíveis casos e na implementação das 
medidas de controlo que possam vir a 
ser adotadas.

O Alv.: Qual o papel/missão desta 
Associação no Concelho?

C.S.: O Clube de Caçadores do conce-
lho de Alvaiázere tem por missão a defesa 
intransigente da atividade venatória e 
demais atividades que contribuam para 
maximizar o potencial cinegético do 
Concelho.

Recordo que Alvaiázere sempre foi um 
destino de excelência para caçadores da 
dita caça menor, em especial de tordos. 
Contudo, nestes últimos anos, ocorreu 
uma grande evolução em termos da caça 
maior, seja no capítulo das esperas ou das 
montarias, o que permitiu colocar Alvaiá-
zere no mapa de caça maior, sendo que 
atualmente a nossa montaria está entre 
as mais conceituadas da zona centro, 
com uma elevada procura, trazendo ao 
nosso Concelho pessoas um pouco de 
todo o país. 

Outro dos projetos que orgulha o 
clube, e que tem um impacto a nível 
nacional, tem a ver com a sua secção do 
Santo Huberto que, além de competir 
no campeonato regional, organizado 
pela Federação de Caça e Pesca da Beira 
Litoral (os três primeiros classificados no 
campeonato regional são apurados para 

a final do campeonato nacional da CNPC 
- Confederação Nacional dos Caçadores 
Portugueses), organiza anualmente o Tro-
féu do Chícharo, que este ano vai para a 
sua quarta edição, estando prevista a sua 
realização nos dias 8 e 9 de junho, ape-
lando desde já à mobilização de todos os 
sócios e simpatizantes desta modalidade 
para virem assistir às provas.

Posto isto, posso afirmar que o clube 
desempenha um papel fulcral na promo-
ção e divulgação do Concelho.

O Alv.: Quais as principais fontes de 
receita e despesa do clube?

C.S.: O clube tem como principal fonte 
de receita, as receitas provenientes da 
exploração da zona de Caça Municipal de 
Alvaiázere, sendo complementadas com 
alguns apoios provenientes do Município 
de Alvaiázere e da Junta de Freguesia de 
Alvaiázere.

Em termos de despesas temos os 
gastos com o guarda da reserva e com a 
manutenção da zona de Caça Municipal 
de Alvaiázere.

O Alv.: Tendo em conta esse pano-
rama, a situação económica do clube 
neste momento, é confortável?

C.S.: Antes de mais convém referir 
que o setor da caça atravessa uma fase 
complicada, sobretudo devido às doen-
ças dos coelhos, recentemente também 
às dos javalis e, por outro lado, à própria 
política do setor que não está adaptada 
às novas situações. 

Mais recentemente, temos alguns 
setores da sociedade que pretendem 
acabar com tradições milenares, entre as 
quais a caça, que estão muito associadas 
à vida económica e cultura do meio rural, 
que é onde nós estamos inseridos. 

Analisando a situação atual do clube, 
diria que estamos numa situação de 
equilíbrio, em especial devido a um aper-
tado controlo dos gastos, pois sabemos 
de antemão que as receitas são sempre 
imprevisíveis e variáveis ao longo do ano. 
Além disso, estamos atentos aos sinais e 
evidências do nosso quotidiano pelo que, 
em caso de necessidade, devemos estar 
preparados para tomar medidas preven-
tivas para conseguir fazer face a algum 
imprevisto que possa surgir.

O Alv.: Com quantos associados 
conta o clube? Quais os seus direitos 
e deveres?

C.S.: O clube, neste momento, tem 
285 sócios ativos. Relativamente aos 
direitos e deveres, eles estão bem ex-
pressos nos estatutos do clube, mais 
precisamente nos artigos nº 8 e 9, mas 
de uma forma resumida, os sócios têm 
o direito de participar em todas as ativi-
dades organizadas pelo clube, de bene-
ficiar dos serviços prestados pelo clube 
e pelas organizações em que este esteja 
filiado, além do direito fundamental de 
participar nas assembleias gerais e de 
serem eleitos para os órgãos sociais do 
mesmo. 

Em termos de deveres, os sócios 
devem agir solidariamente, em todas 
as circunstâncias, na defesa dos prin-
cípios e objetivos do clube, além do 
dever de pagarem atempadamente as 
quotas, bem como de terem de cumprir 
os dispostos nos estatutos, demais dis-
posições estatutárias e regulamentares.

O Alv.: Que mensagem pretende 
deixar aos nossos leitores?

C.S.: Em primeiro lugar gostaria de 
agradecer a todos os sócios que aceita-
ram o convite para fazer parte da lista, 
bem como a todos aqueles que a subs-
creveram pois sem eles não seria possível 
avançar com este projeto. Agradecer tam-
bém a todos os que apoiaram e votaram 
nesta lista, com a garantia de que tudo 
faremos para cumprir os objetivos a que 
nos propusemos.

Aproveito para convidar os restantes 
sócios, e demais caçadores, a terem um 
papel mais participativo, pois embora a 
caça acabe por ser, por vezes, geradora 
de críticas por parte dos defensores dos 
animais ou da natureza, a verdade é que 
esta atividade tem uma função insubsti-
tuível e reguladora ao nível da abundância 
das espécies cinegéticas, passíveis de 
poder causar prejuízos na agricultura, 
sendo que o futuro da caça assenta num 
compromisso compartilhado de continuar 
a administrar os recursos cinegéticos e 
garantir às gerações futuras a sustentabi-
lidade desta atividade secular. Estou certo 
de que com o apoio de todos podemos ir 
mais longe!
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SCMA 
Desporto, Família, Saúde 
e Religião descrevem o 
mês de maio dos utentes

 A SCMA participou nas VII olimpíadas seniores, 
realizadas em Ribeira de Fráguas, no distrito de 
Aveiro. Com vários jogos a concurso, e de forma 
saudável, os utentes desfrutaram de um dia re-
pleto de atividade física, animação e convívio com 
idosos de todo o país. 

A Unidade de Cuidados Continuados e o Hospi-
tal de Santa Cecília assinalaram o dia da família, 15 
de maio, de forma animada. Depois de um baile, 
os familiares presentes e os utentes participaram 
numa pequena dinâmica que os levou a pensar 
no valor que a família tem na sua recuperação e 
na importância do acompanhamento em todos 
os momentos.  A tarde terminou com um lanche 
convívio.

Na noite do dia 16 de maio, o Lar Francisco 
Caetano da Silva acolheu, pela primeira vez, uma 
procissão de velas de forma a assinalar o mês de 
Maria. 

Uma vez que as condições meteorológicas não 
permitiram a sua realização no exterior, criou-se o 
ambiente propício dentro da instituição e de velas 
nas mãos, os utentes rezaram o terço. 

Agradecem a todos os presentes, em especial 
às pessoas da comunidade que se quiseram asso-
ciar e também ao padre André por ter presidido 
este momento de oração.

À semelhança do ano anterior, realizou-se no 
dia 21, a atividade “Maio - Mês do Coração” com 
os alunos da Universidade Sénior de Alvaiázere. 
Esta resulta de uma parceria entre a Santa Casa da 
Misericórdia de Alvaiázere, a Escola Tecnológica e 
Profissional de Sicó – polo de Alvaiázere, a Unidade 
de Cuidados na Comunidade, Al-Baiäz e o Museu 
Municipal. 

A manhã começou com uma ação de rastreio do 
risco cardiovascular e avaliação da adesão à dieta 
mediterrânica, seguida de uma breve apresentação 
sobre a importância da prática de uma alimentação 
saudável na saúde cardiovascular, culminando na 
confeção e degustação partilhada de um saudável 
e apetitoso menu mediterrânico. 

Na concretização desta iniciativa, a SCMA agra-
dece o apoio logístico dado pelo Município.

No dia 12 de maio, decorreu uma caminhada so-
lidária no âmbito das celebrações do “Maio - Mês do 
Coração” e dia internacional do Enfermeiro, realizada 
pela Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere (SCMA), 
em parceria com a farmácia Pacheco Pereira. 

A caminhada foi conduzida pelo percurso pedes-
tre “Encantos do Vale da Mata”, pertencente à rede 
de percursos pedestres do Município de Alvaiázere, 
terminando num almoço convívio para todos os parti-
cipantes, na antiga escola primária de Ariques, agora 
reabilitada para alojamento local. 

Os donativos desta iniciativa reverteram a favor da 
Associação Casa do Povo de Alvaiázere, para aquisição 
de uma cadeira de rodas diferenciada de modo a equi-
par o Centro de Atividades Ocupacionais e Lar Residen-
cial na área da Deficiência, atualmente em construção. 

Na concretização desta iniciativa, a Santa Casa 
da Misericórdia de Alvaiázere agradece o apoio do 
Município, da Frutorra - Frutos Secos e dos Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere.

atualidade

Paróquia de Pussos

Catequizandos visitaram Coimbra
No passado dia 18 de maio, em 

ambiente de muita euforia, os cate-
quizandos da Paróquia de Pussos, 
acompanhados pelos catequistas 
e por alguns pais, rumaram até 
Coimbra. 

Foi um dia cheio de alegria, onde 
visitaram o Exploratório, a Igreja da 
rainha Santa Isabel e ainda o Portu-
gal dos Pequenitos.

Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere

Caminhada a favor da Casa do Povo

No mês em que se relembra a aparição de N.ª Sr.ª 
de Fátima aos pastorinhos, a ASCRA - Associação So-
cial, Cultural e Recreativa de Almoster organizou, no 
dia 2 de maio, o seu passeio anual a Fátima. Movidos 
pela fé, os utentes de apoio domiciliário e centro de dia 
puderam visitar o santuário de Fátima onde, da parte 
da manhã, assistiram à missa na Basílica e, após um 
delicioso almoço, foram à capelinha das aparições re-
zar o terço. Também houve tempo para acender velas 
e pedir auxílio para todos. Foi um dia de oração e de 
reflexão com Deus que permitiu a partilha e a recon-
ciliação. No regresso a casa fizeram uma paragem na 
fábrica de Fátima para trazer recordações deste dia.

Ainda neste mês, e porque são uma bela família, 
comemoraram, no dia 15, o dia da Família. Começa-
ram a tarde no espaço exterior da casa e aí, para além 
das adivinhas e anedotas que relembraram, fizeram 
diversos jogos - uns mais tradicionais que outros - 
onde partilharam histórias, brincadeiras e sorrisos. A 

música também não faltou, assim como um delicioso 
lanche para finalizar a tarde. Um dia marcado pela 
diversão, pela coesão do grupo e pela recordação de 
vivências passadas.

Para finalizar, deixam as maiores felicidades aos 
utentes que durante este mês completaram mais uma 
primavera: Rosa Ferreira, Isabel Nunes e Inácia Neves.

ASCRA
Visitou Fátima e comemorou Dia da Família

CHURRASCARIA
Take-aWay e Self Service

Tel. 236 656 185
Tlm. 968 067 903

Rua Acúrcio Lopes, 10
3250-102 Alvaiázere

VENDA DE PÃO
aGeNTe JOGOS SaNTa caSa

Tel. 236 107 520
Rua Juiz Conselheiro 
Furtado Santos, 113
3250-182 Alvaiázere
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Nos dias 3 e 4 de maio realizaram-se as VIII 
Olimpíadas Nacionais de Filosofia (ONF) em Lisboa, 
na Escola Secundária António Damásio. Este evento 
é organizado pela Associação para a Promoção da 
Filosofia (Prosofos) e conta com o apoio da Direção 
Geral de Educação, constituindo-se como a maior 
competição nacional de Filosofia, destinando-se a 
alunos e professores do ensino secundário.

As alunas Catarina Simões do 12.ºA e Tânia Nar-
ciso do 10.ºA participaram nas VIII Olimpíadas de Fi-
losofia, tendo sido classificadas em 13.º e 14.º lugar, 
respetivamente, nesta que foi a segunda participação 
da Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Ribeiro Fer-
reira. Neste evento que reúne os melhores alunos de 
Filosofia a nível nacional, estiveram presentes cerca 
de 90 alunos de 45 escolas de todo o país tendo os 
mesmos a oportunidade de exercer plenamente o seu 
direito à filosofia e ao filosofar através da realização 
de um Ensaio Filosófico sobre temas que lhes foram 
propostos. “A minha passagem pelas Olimpíadas, 
que se fez em duas edições, foi umas das experiên-
cias mais gratificantes que tive durante todo o meu 
percurso escolar. Para mim, a vida escolar também é 
isto, também é a participação em iniciativas que nos 
desafiam, que permitem pôr em prática as nossas 
capacidades de escrita, que nos permitem dar aso à 
criatividade, e onde há espaço para o convívio com 
pessoas vindas de outras realidades, sendo estes 
professores ou alunos”, contou Catarina Simões. 
Também a jovem Tânia Narciso se mostrou muito 
satisfeita com a sua participação. “A convivência tanto 
com alunos e professores foi bastante boa e todos 
se envolveram no espírito filosófico. As atividades 
dinamizadas foram bastante interessantes, especial-
mente a atividade de speedthinking, que foi bastante 
pertinente e uma aplicação prática dos nossos conhe-
cimentos filosóficos e, dessa forma, contribuiu para o 
desenvolvimento do espírito crítico. No geral foi uma 
ótima experiência e participação que recomendo a 
todos os que se interessarem pela filosofia, e espero 
poder repetir.”

A importância deste evento prende-se com a 
necessidade de que a reflexão filosófica se assuma 

como uma condição necessária para a formação de es-
píritos livres e reflexivos capazes de assumirem uma 
atitude crítica e consequente, perante as grandes in-
terrogações e problemas do mundo contemporâneo.  
Catarina Simões acrescentou que “o ambiente de 
reflexão que se vive nas ONF, não o encontro em 
mais lado nenhum, pelo menos entre os jovens da 
minha idade. A filosofia desperta uma das melhores 
funcionalidades do ser humano, o seu espírito crítico 
e, apesar de já ter dito adeus à filosofia enquanto 
disciplina curricular, e de a minha participação nas 
ONF ter chegado ao fim, nunca conseguirei dissociar-
me da dúvida, do questionamento, do raciocínio, 
da crítica, da argumentação, e do meu interesse, 
aparentemente vitalício, pela ética, lógica, política, 
ação, epistemologia, metafísica, estética, religião, e 
tantas outras áreas sobre as quais ainda tenho muito 
para aprender”.

Durante dois dias de Olimpíadas as alunas tiveram 
a possibilidade de trocar experiências, apresentar e 
discutir ideias com jovens da sua idade que partilham 
o mesmo gosto pela Filosofia, conhecer outras reali-
dades escolares e ainda a oportunidade de este ano, 
terem conhecido um pouco mais da cidade de Lisboa.

São eventos desta natureza que contribuem sig-
nificativamente para a formação integral dos nossos 
alunos e alunas, ao mesmo tempo que despertam e 
potenciam competências interventivas e proativas 
social e culturalmente.

escolar

No dia 12 de maio, na galeria de exposições do 
Mercado Velho, José Marques venceu, na categoria 
dos 13 aos 15 anos, a II Edição do Festival Inter-
nacional Escolar de Cartoons da Escola Secundária 
de Molelos, subordinado ao tema “Ambiente e Sus-
tentabilidade”, com um cartaz no qual o presidente 
da República e o ministro das Finanças trabalham 
com determinação na substituição do eucalipto por 
espécies autóctones. O jovem recebeu um prémio, 
uma pen tablet.

 O êxito do jovem cartoonista é inquestionável, 
uma vez que se destacou entre artistas de diversos 
países, num total de 200 participantes. No final da 
sessão de inauguração do festival, o conceituado 
cartoonista Santiagu fez uma visita guiada à expo-
sição de caricaturas da sua autoria, ali patentes ao 
público.

Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira

José Marques vence no Festival 
Internacional Escolar de Cartoons

Alunas do Agrupamento de Escolas 
nas Olimpíadas Nacionais de Filosofia

Professora em Alvaiázere 
integrou júri das Olimpíadas 
Internacionais de Filosofia

Decorreu entre os dias 16 e 19 de maio, em Roma 
– Itália, a XXVII edição das Olimpíadas Internacionais de 
Filosofia (IPO), subordinada ao tema “Cultural Heritage 
and Citizenship”. Um evento que contou com a partici-
pação de 50 países representados por alunos vencedo-
res das Olimpíadas Nacionais dos respetivos países e 
professores de Filosofia. 

Este ano, Portugal participou pela 9.ª vez na com-
petição internacional e para integrar a Delegação 
Portuguesa nas XXVII Olimpíadas Internacionais de 
Filosofia, a Comissão Organizadora das Olimpíadas, 
designou como um dos elementos, a professora de 
Filosofia, Marta Santos, do Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere. “As IPO são, essencialmente, uma oportuni-
dade de partilha de ideias, experiências, metodologias 
de trabalho e práticas filosóficas que possibilitam o 
desenvolvimento do pensamento individual e coletivo 
dos que nelas participam diretamente, alunos e pro-
fessores e também daqueles que as delegações repre-
sentam, os jovens e professores que no nosso país, 
nas nossas escolas, na minha escola fazem Filosofia”, 
referiu a professora.

É de realçar a boa participação dos “jovens filósofos” 
portugueses que este ano trouxeram para Portugal 
uma medalha de bronze e uma menção honrosa. 
Os resultados obtidos demonstram que o empenho, 
esforço e dedicação são recompensados e estão bem 
presentes nos alunos e alunas das nossas escolas. 

Agrupamento de Escolas
Crianças doaram bens a 
quem pouco ou nada tem

No dia 29 de abril, as crianças do Jardim de Infância 
do Agrupamento de Escolas de Alvaiázere, deslocaram-
se à Loja de Apoio Social da vila (LASA), com o intuito 
de doarem o que conjuntamente com os seus pais 
selecionaram dos seus pertences, desde uma peça de 
roupa, um livro, um brinquedo ou um jogo. Esta ação 
faz parte de um projeto chamado “Uma prenda para ti” 
e pretendeu sensibilizar estas crianças para a proble-
mática de “para quem pouco ou nada tem”.

A receção e acolhimento destas crianças coube a 
Sílvia Lopes, presidente da Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens (CPCJ) e vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Alvaiázere com o pelouro da ação social, e 
à Comissária da CPCJ e técnica do gabinete de acção 
social da autarquia, Filomena Ferreira, que mostraram 
o espaço da LASA e explicaram às crianças o propósito 
da existência daquele espaço.

O grande objetivo do projeto passa por fomentar a 
partilha, junto das crianças, assim como conscienciali-
zar para a solidariedade e o respeito pelo outro, numa 
fase do crescimento e formação em que mais facilmen-
te se interiorizam valores importantes e fundamentais 
como a amizade, a solidariedade, a partilha e o dar sem 
esperar nada em troca.

Prof. Marta Santos, alunos, Duarte Amaro 
e Beatriz Branco, Prof. Vera Vicente
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A Biblioteca Escolar da Escola 
Básica de Maçãs de D. Maria, sob 
a orientação da professora Lília 
Miranda, promoveu, no passado 
dia 14 de maio, uma caminhada 
solidária.

Aberta a toda a comunidade, 
teve como objetivo sensibilizar os 
alunos para as necessidades das 
outras crianças, principalmente 
aquelas que estão doentes e 
receita angariada reverterá para 
comprar livros e oferecer ao IPO 
Pediátrico de Coimbra. 

A Junta de Freguesia de Maçãs 
de D. Maria também esteve presen-
te nesta iniciativa, na pessoa do 

seu presidente, Eduardo Laranjeira 
Craveiro, que no fim presentou 
as crianças com uma agradável 
surpresa: oferecendo águas e 
gelados.

Para terminar este dia, can-
taram-se os parabéns ao Afonso 
Godinho e todas as crianças re-
gressaram à escola bem mais ricas 
e felizes.

escolar

Biblioteca Escolar
Realizou palestra sobre os 
riscos naturais em Portugal

No dia 9 de maio, no âmbito do projeto Cientifi-
camente Provável ao qual a escola aderiu, realizou-
se na Biblioteca da Escola Básica e Secundária Dr. 
Manuel Ribeiro Ferreira uma palestra intitulada “Ris-
cos naturais em Portugal” dinamizada pelo professor 
Pedro Santarém Andrade, docente do Departamento 
de Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e 
Tecnologias da Universidade de Coimbra, dirigida 
aos alunos do 7º ano em articulação com a disciplina 
de Cidadania e Desenvolvimento.

Nesta palestra os alunos tiveram a oportunidade 
de ficar a saber mais sobre a temática dos riscos 
naturais em Portugal, designadamente a questão dos 
incêndios florestais, sismos, erosão litoral, diferentes 
tipos de instabilização de taludes e vertentes, inun-
dações e riscos climáticos como as ondas de calor, 
frio e secas. A par desta explicação foram também 
indicadas medidas preventivas ou corretivas como 
forma de evitar e/ou minimizar vítimas e prejuízos de 
natureza diversa, nomeadamente económicos, am-
bientais, culturais e outros. É importante destacar na 
comunicação de Pedro Andrade o facto de o mesmo 
ter facultado uma perspetiva mais pormenorizada 
dos potenciais riscos naturais inerentes ao concelho 
de Alvaiázere e, assim, ter contribuído para um me-
lhor conhecimento do meio envolvente.

Em Maçãs de D. Maria

Caminhada solidária a favor do IPO 

Realizou-se no dia 30 de abril, em Pedrógão Gran-
de, a Final Interconcelhia da 13ª edição do Concurso 
Nacional de Leitura onde participaram, nos diferentes 
escalões, os alunos representantes de todos os con-
celhos da CIM Região de Leiria.

As alunas Cátia Rodrigues do 6º A, Laura Guerreiro 
do 8º B e Tânia Narciso do 10º A foram, no respetivo 
escalão (2º ciclo, 3º ciclo, ensino secundário), uma das 
duas alunas vencedoras, tendo passado à fase final na-
cional. Nesta fase, os alunos concorrentes realizaram 
uma prova escrita onde demonstraram conhecimentos 
sobre a leitura das obras selecionadas tendo ficados 
apurados para a prova oral três alunos em cada nível 
de ensino, entre os quais as alunas atrás referidas e 
que tiveram um desempenho excelente na leitura dos 
excertos dos textos apresentados.

O concelho de Alvaiázere esteve representado em 
todos os níveis de ensino através da Escola Básica de 
Alvaiázere e dos alunos do 4º A, João Godinho e Tiago 
Oliveira e da Escola Básica e Secundária Dr. Manuel 
Ribeiro Ferreira que, além das alunas apuradas para 
a final, teve como participantes os alunos Guilherme 

Marques do 6º B, Hannah Keohane do 8º B e Ana 
Margarida Santos, do 12º A.

Quanto à fase nacional, as alunas selecionadas 
realizaram já uma prova escrita de pré-seleção onli-
ne, no dia13 de maio na Biblioteca Escolar e estarão 
presentes na “Festa da Leitura”, dia 25 deste mês, em 
Braga, onde se espera que possam realizar a prova 
final de palco.  

Aos alunos vencedores foram atribuídos prémios e 
todos os participantes tiveram direito a um certificado 
de participação.

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere 

Alunas de Alvaiázere entre os finalistas 
do Concurso Nacional de Leitura

Agrupamento de Escolas
Alunos participaram no 
Parlamento dos Jovens

Em representação do círculo de Leiria, nos dias 
6 e 7 de maio, os deputados Matilde Sousa, José 
Lourenço e a jornalista Laura Godinho viveram uma 
experiência memorável na Assembleia da República, 
tendo votado projetos, aditamentos e eliminação 
de propostas e, desse modo, contribuído para o 
produto final – uma recomendação à Assembleia 
da República, com 10 medidas sobre o tema “Alte-
rações climáticas – salvar os oceanos”. 

Tanto nos trabalhos de comissão como na sessão 
plenária contactaram com deputados e com o pre-
sidente da Assembleia da República, que discursou 
na abertura da sessão plenária.

O convívio com os colegas “deputados” foi muito 
salutar, tanto na hora das refeições na Assembleia, 
como no transporte e no passeio noturno pelo Par-
que das Nações.
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Sede: Praça do Município - 3250-107 ALVAIÁZERE                                Tel. 236 655 815

Filial: Caxarias - Ourém                                                                          Tel. 249 574 601

AUTO MECÂNICA ALVAIAZERENSE

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

REPARAÇÕES  MECÂNICAS
Alinhamento de direcções - Calibragem de rodas

Estação de serviço Castrol 

COnCESSIOnáRIO dOS tRACtORES SHIBAURA E HÚRLIMANN



8  |  31 MAIO 2019

No âmbito das comemorações 
do Dia Internacional dos Museus, o 
Museu Municipal de Alvaiázere (MMA) 
organizou, no dia 18 de maio, um 
conjunto de atividades subordinadas 
ao tema “Os museus como centros 
culturais: o futuro da tradição”. 

No arranque das celebrações rea-
lizou-se no exterior do Museu, entre 
as 10h e as 12h, jogos tradicionais 
para crianças e jovens. Orientados 
pela equipa do MMA e pelos alunos 
da Universidade Sénior de Alvaiázere, 
os participantes puderam brincar e 
jogar jogos de outros tempos, como 
por exemplo macaca, berlinde, ma-
lha, corrida de sacos, latas, galo, anel, 
elástico ou pedrinhas. 

À tarde, entre as 15h e as 18h, 
realizou-se uma palestra sobre o 
tema “Alvaiázere na história dos 
Correios”. 

Para terminar o dia partiram à 
descoberta do património alvaiaze-
rense, com uma caminhada (7 km) 

e um mini-trail (11 km) por trilhos 
“Entre o sagrado e o profano”, na 
freguesia de Pussos S. Pedro. No 
final da atividade, e após uma breve 
explicação sobre o complexo mega-
lítico do Ramalhal – Rego da Murta, 
mais concretamente sobre a Anta 1, 
os 85 participantes iluminados pelas 
chamas das tochas, colocadas estra-
tegicamente junto ao monumento, 
puderam degustar algumas iguarias 
à base de chícharo.

O Dia Internacional dos Museus é 
celebrado desde 1977, por proposta 
do ICOM – Conselho Internacional de 
Museus (organismo da UNESCO), com 
o objetivo de promover, junto da so-
ciedade, uma reflexão sobre o papel 
dos Museus no seu desenvolvimento.

Todos os anos é escolhido um 
tema central para comemorar este 
dia e neste sentido o ICOM propôs, 
para este ano, o tema “Os museus 
como plataformas culturais - museus 
e cidadania”. 

atualidade

Museu Municipal de Alvaiázere

Acolhe “Chícharo 
com Património, 
no Museu”

Em Alvaiázere

Dia Internacional dos Museus 

Associação da Casa do Povo 
de Alvaiázere apresentou 
Candidatura ao CLDS 4G

A Associação da Casa do Povo de Alvaiázere de-
signada pelo Município de Alvaiázere como entidade 
coordenadora do CLDS 4G de Alvaiázere submeteu 
candidatura ao aviso relativo à 4ª geração dos CLDS, 
no passado dia 16 de maio. 

Este novo projeto tem como objetivo colmatar as 
dificuldades definidas na carta social do concelho de 
Alvaiázere, promovendo a inclusão social de cidadãos 
que revelem maiores níveis de fragilidade social, es-
pecialmente crianças, idosos e população atingida por 
calamidades, mobilizando a ação integrada de dife-
rentes agentes e recursos locais. O projeto tem ainda, 
especial enfoque na promoção da inclusão ativa dos 
cidadãos com deficiência e incapacidade.

O concelho de Alvaiázere, de acordo com as suas vul-
nerabilidades sociais foi identificado como um território 
que se carateriza por com situação crítica de pobreza, 
particularmente infantil, território envelhecido e ainda 
território fortemente atingido por calamidades. Assim, 
as atividades do CLDS 4G desenvolver-se-ão a partir de 3 
eixos de intervenção: 2 - intervenção familiar e parental, 
preventiva da pobreza infantil; 3 - promoção do enve-
lhecimento ativo e apoio à população idosa; 4 - auxílio 
e intervenção emergencial às populações inseridas em 
territórios afetados por calamidades e/ou capacitação 
e desenvolvimento comunitários.

O plano de ação elaborado pelo período de 36 me-
ses, com início a 2 de setembro de 2019 e términus a 
31 de agosto de 2022, foi efetuado com base na Carta 
Social e Plano de Desenvolvimento Social Concelhio e 
através das várias propostas que foram reunidas junto 
de todos os parceiros que constituem a rede social 
do concelho de Alvaiázere, Município de Alvaiázere e 
outras entidades. Este novo plano de ação divide-se, 
por 11 atividades com montante de financiamento 
atribuído de 468.000,00€.

O CLDS 4G de Alvaiázere pretende que toda a 
comunidade alvaiazerense se insira no projeto, visto 
que é delineado para a mesma, envolvendo todos os 
que necessitem do seu apoio, ao longo do período de 
execução, efetuando-se sempre um trabalho de proxi-
midade. O mérito dos resultados e metas a atingir será 
sempre dos que participarão nas ações, melhorando 
desta forma a inclusão da população.
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No dia 19 de maio, devotos de São Gens organizaram 
uma festa em sua honra e louvor no pequeno lugar da 
Quinta de São Gens, da ex-freguesia de Maçãs de Caminho.

Um programa simples, mas simbólico e dedicado à 
promoção da confraternização religiosa e recreativa, que 
teve o ponto alto pelas 15 horas, na celebração da missa 
solene na Capela de São Gens, pelo pároco André Sequei-
ra, à qual se seguiu a procissão participada pelos devo-
tos, pelas fogaceiras e acompanhados pela Irmandade.

A animação não faltou, contando com o leilão dos 
tradicionais bolos de ferradura e outras oferendas e ao 
fim da tarde e pela noite fora o baile, que ficou a cargo 
do teclista Luís Simões. ________________

Carlos Simões

Em Maçãs de Caminho

Festa em honra de São Gens

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

30º aniversário da 
Associação de 

Maçãs de Caminho
Dia 29 de junho (sábado)
17h00 – Paintball 
(junto à sede da Associação)
20h00 – Arraial de S. Pedro:
- Atuação de Marcha Popular
- Tasquinhas – sardinha, caldo 
verde, frango assado, petiscos…
- Animação musical com Paula 
Margarida e António Gonçalves                                                          
22h00 – Baile com o conjunto 
Musical Star 

Dia 30 de junho (domingo)
11h30 – Missa na Igreja Paroquial de 
Maçãs de Caminho por intenção de 
todos os sócios da Associação
12h30 -  Atuação do Coro Alva Canto 
na Igreja de Maçãs de Caminho   
13h00 – Almoço na sede (sopa de 
peixe; chanfana de vaca com bata-
tinhas e legumes; doces diversos; 
bebidas; café e bolo de aniversário)  
15h30 – Homenagem aos fundado-
res e direções da Associação.
16h00 – Danças Medievais -  Clube 
de História do A. Escolas de Alvaiázere
16h30 – Atuação do Coro Alva Canto
18h00 – Animação Musical com 
Nuno Pereira
- Tasquinhas – frango assado, 
petiscos e doces tradicionais
23h00 – Encerramento das 
tasquinhas

Inscrições para o almoço até ao 
dia 24 de junho: na sede da Associa-
ção aos domingos ou pelos tels: 914 
054 527/917 512 387/236 655 919
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HOMENAGEM FORA DE USO

Se fosse sempre como aconteceu no 
dia 3 de maio em Alvaiázere, este mundo 
não seria um céu verdadeiramente huma-
no, mas a prometida terra da humanidade. 

Onde é que já se viu uma coisa as-
sim? A 3 de maio último, no restaurante 
da simpatia na Piscina de Alvaiázere, as 
paredes quase rebentaram para sentar 
à mesa os amigos de um bom amigo de 
toda a gente. As mesas só não enche-
ram o Pavilhão Desportivo ou o Estádio 
Municipal porque o segredo da sentida 
homenagem teve de ser guardado para 
que a humildade do homenageado não 
se escusasse à última hora. Muita gente 
se manifestou com pena de não ter tido 
conhecimento da espontânea iniciativa.

Eu nem sei bem contar, mas conto 
como julgo saber. Era uma vez um jovem 
nascido sob as asas protetoras do Anjo 
da Guarda de Pousaflores, que, já cres-
cido mas ainda com espírito de menino 
brincalhão, “virou” professor de educação 
musical na Escola Preparatória, primeiro 
de Alvaiázere e depois lá por perto de 
Lisboa. Quem já de lá vem, não dos arre-
dores de Lisboa, mas das andanças que 
a música nos proporciona, sabe que, ter 
onze ou dezoito anos, não é assim tanta 
a diferença no gosto pela brincadeira a 
sério e pela aventura. Assim, a “memória 
reconstrutora” nos leva a ouvir hoje ao 
vivo o “coro” do Hino com que o jovem 
professor pôs a escola “Duarte Pacheco 

Pereira” a cantar em perfeita harmonia. 
Cantavam assim:

Coro: Queremos lutar 
por vida melhor;
queremos estudar
no livro do amor.
Iremos vive
sempre um novo dia;
iremos lutar
com muita alegria
Só o nosso bom amigo, agora já ho-

mem bem feito – maestro, compositor, 
poeta, organista, organeiro, acordeonista, 
viola, pianista, gaita-de-foles, construtor 
de novos instrumentos, professor cava-
quinho - todo ele feito de música com 

arte e todo cheio de vontade para pôr o 
mundo a cantar e a tocar, de preferência 
a fazer harmonia em qualquer grupo. Por 
tudo isso se poderá orgulhar de perdurar 

na memória de meninos e meninas canto-
res, todos boa “Malta”, todos a estudarem 
e a aprenderem “no livro do amor”, fican-
do unidos na arte cantada em três discos 
que fazem inveja às grandes cidades.

Foi a Malta que agora acordou e cha-
mou uma centena de amigos para, em 
harmonia, homenagearem o sempre jovem 
professor, tratado por nós como irmão 
António Simões ou simplesmente Simões.

Na “memória reconstrutiva” de que 
bem falou José Saramago, eu ouço e 
junto a minha voz à “Malta” responsável 
por uma homenagem à maneira do nosso 
“campo”, nada de protocolos.

Cantemos assim:

CANTA ALEGRE

Canta , canta alegre
anda ver o sol nascer

Canta, canta alegre. 
Boa vida vamos ter.
Canta, canta alegre
Que o cantar nos dá prazer
Canta, canta alegre
Que o cantar nos faz vencer

De manhã, quando o galo canta,
é sinal que o dia é bom. 
Vê lá tu, afina a garganta
para não saíres do nosso tom.

Passarinho que vai chilreando
ramo em ramo faz seu cantar
Melodias que nos encantam 
dia-a-dia se deitam ao ar.

(A MALTA – Face B, António J. Simões)

Verdadeira homenagem é só aquela 
que se presta às obras da humanidade 
que se dão sem nada esperarem a não ser 
um mundo melhor.

A 1 de julho de 1853, na sequência da 
Reforma Postal de 1852, foram postos a 
circular os primeiros “selos adesivos” (selos 
colados nas cartas ou nos sobrescritos, 
semelhantes aos que ainda hoje usamos). 
Desde então, os portes passaram a ser 
pagos pelo remetente da correspondência.

Antes daquela data, os portes eram 
pagos pelo destinatário, o que se traduzia 
em prejuízo para os serviços dos correios 
se a pessoa a quem se dirigia a carta não 
era localizada ou se se recusava a efectuar 
o pagamento.

A partir de 1 de agosto de 1799, nas 
cartas era aposto o “carimbo nominal” da 
estação expedidora, usualmente no seu 
quadrante inferior esquerdo. O “carimbo 
nominal” identificava a estação dos correios 
em cujo receptáculo havia sido depositada a 
carta, compondo-se do nome da localidade 
onde se achava estabelecido o correio-assis-
tente, por vezes rodeado por uma moldura 
ou cartela.

No quadrante superior direito da carta 
era aposta a “marca de porte”, isto é, o 
valor a pagar no destino, o qual podia ser 

carimbado ou escrito manualmente. Quan-
do superior a 90 réis, o valor do porte era 
obrigatoriamente escrito à mão.

Se era registada, a carta podia ter aposto 
o carimbo “Segura”. E se o remetente solve-
ra o porte, a carta podia ter impressa uma 
marca de carimbo com a indicação “Franca” 
ou “Pagou o porte”.

Do “Período Pré-Adesivo”, portanto, ante-
rior a 1853, conhecemos dois “carimbos no-
minais” do correio-assistente de Alvaiázere, 
graças ao estudo publicado por Alexandre 
Guedes de Magalhães e Manuel M. de An-
drade e Sousa: “Marcas Postais Pré-Adesivas 
de Portugal”.

Nesse tempo, por Alvaiázere já não 
passava a mais importante via de circulação 
terrestre do Reino, que desde as obras de 
D.ª Maria I cruzava Leiria e Pombal, em vez 
de atravessar Alvaiázere e Ansião. E já não 
era em Alvaiázere que os sacos da corres-
pondência do norte e do sul eram trocados 
pelos homens que os transportavam. Mas, 
Alvaiázere ainda conservava resquícios 
da importância que detivera no passado. 

Aproveitando as informações do “Mappa dos 
Correios Assistentes de Portugal”, publicado 
em 1818, sabemos que Alvaiázere possuía 
um dos 118 serviços locais de correio exis-
tentes em todo o país. No nordeste do atual 
distrito de Leiria, só havia correio-assistente 
em Alvaiázere e em Figueiró dos Vinhos. E 
no norte do distrito de Leiria, além de Al-
vaiázere, apenas Pombal possuía estafetas 
ou conductores dos correios pagos pela 
Administração Geral. Nos restantes casos, 
aqueles transportadores de correspondência 
eram pagos pelos próprios correios-assisten-
tes ou pelas câmaras municipais.

A Reforma Postal de 1852 extinguiu os 
correios-assistentes, que eram os rendeiros 
da Administração Central dos Correios 
desde 1797, e, anteriormente a esta data, 
rendeiros dos Correios-Mores. Em lugar 
dos correios-assistentes, passaram a existir 
diretores dos correios. O primeiro diretor 
dos correios de Alvaiázere foi João José Ma-
ria de Morais, nomeado, em 5 de maio de 
1854, pelo diretor da Administração Central 
do Correio de Santarém, à qual pertencia a 
Direcção de Alvaiázere, que tinha o número 
140 e possuía duas delegações: a de Chão 
de Couce e a de Maçãs de D. Maria. João 
José Maria de Morais transitou do antigo 
para o novo sistema, tendo sido o último 
correio-assistente de Alvaiázere.

letras

Salpico
     Pico-Pico

Filipe Antunes Santos

Mário Rui Rodrigues
albaiaz@sapo.pt

Al-Baiäz - Notas de História e Património, n.º 12

Os “carimbos nominais” do correio-assistente
de Alvaiázere, anteriores a 1853

ADECA
Promove sessão 
de Esclarecimento 
sobre os apoios ao 
artesão

 
No próximo dia 7 de junho vai de-

correr nas instalações da incubadora 
de negócios de Alvaiázere, pelas 18 
horas, uma sessão de esclarecimen-
tos denominada “Apoio ao Artesão”.  

Será dinamizada pela CEARTE 
e irá abordar a temática da Carta 
de Artesão e UPA, nomeadamente 
como se podem obter e os princi-
pais benefícios. Os destinatários 
são, artesãos, pequenos produtores 
das áreas agroalimentares e outras, 
pequenos comerciantes e outras 
unidades produtivas, pessoas em 
situação de desemprego inscritas 
no Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP), outros profissio-
nais ligados às áreas dos produtos 
endógenos, do património e das 
indústrias culturais e criativas. 

Esta iniciativa consta do progra-
ma Alvaiázere+ e será organizada 
pela ADECA – Associação de Desen-
volvimento Integrado do Concelho 
de Alvaiázere e pelo Município de 
Alvaiázere. 

A participação é gratuita, no en-
tanto deverá ser efetuada inscrição 
para: geral@adeca.pt.

Al-Baiäz
Sessão “Chícharo com 
Património no Museu”
sobre “Brinquedos e 
Jogos Tradicionais” 
no dia 22 de junho

O tema da terceira sessão da ini-
ciativa “Chícharo com Património no 
Museu” será “Brinquedos e Jogos Tra-
dicionais”. A sessão será dinamizada 
pelo Rancho Folclórico de Pussos, 
que possui uma significativa coleção 
de brinquedos tradicionais.

Em regra, estes eventos realizam-
se no 3.º sábado de cada mês, no 
Museu Municipal de Alvaiázere, mas 
devido à realização de muitas inicia-
tivas nesse fim-de-semana de junho, 
a sessão ocorrerá no 4.º sábado, dia 
22, entre as 15h30 e as 16h45. 

Tendo estas sessões uma dimen-
são de tertúlia, com intervenção 
aberta do público, os organizadores 
esperam uma significativa adesão 
de participantes, tanto dos mais 
velhos como dos mais novos, afinal 
o tema presta-se, especialmente, à 
participação de todos. A componente 
gastronómica deste mês, à hora da 
merenda, será pastel de Chícharo e a 
entrada é livre.
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Em 18 de maio, no Museu Municipal, foi apresenta-
do o tema, “Alvaiázere na História dos Correios” para 
concretizar a 2.ª sessão do programa “Chícharo com 
Património no Museu”.

O evento começou com a intervenção da diretora do 
Museu Municipal, Paula Cassiano, centrada na comemo-
ração do Dia Internacional dos Museus.

Seguiu-se uma dissertação sobre a grande importância 
histórica que Alvaiázere teve no sistema de circulação do 
correio, nos séculos XVII e XVIII, a cargo do presidente da 
direção da Al-Baiäz, Mário Rui Rodrigues, que esclareceu, 
“até meados do século XVIII, a mais importante estrada 
portuguesa, ligando Lisboa ao Porto, passava por Alvaiá-
zere: a “Estrada Coimbrã”. Por Alvaiázere passava grande 
parte do correio: não apenas o que vinha de Lisboa e ia 
para o Porto e para o Minho e Trás-os-Montes; mas tam-
bém o que ia para a Beira, através da Estrada do Espinhal.

Passavam por Alvaiázere os “caminheiros” e os “cor-
reios” (os homens que transportavam correspondência 
e valores), além de muitos almocreves, o que está ates-
tado por inúmera documentação medieval. E o mesmo 
sucederia já na Antiguidade Clássica, pois por Alvaiázere 
passava a “via militar” romana que ligava Olissipo (Lisboa) 
a Bracara Augusta (Braga)”. Assim pelas “vias militares” cir-
culava o correio oficial romano e ficando Alvaiázere a meio 
caminho entre as cidades do Porto e de Lisboa, o profes-
sor, Mário Rui, reforçou a importância de Alvaiázere na 
história dos correios, “esta vila tornou-se o ponto central 
para troca dos sacos da correspondência. Os homens que 
transportavam o correio, vindos do norte, encontravam-
se aqui com os que vinham do sul. Trocavam os sacos, 
regressando aos seus locais de origem”. E justificou, que 
“a utilização de Alvaiázere para intercambiar o correio 
está comprovada em muitos documentos, incluindo o 
contrato de 1606, pelo qual Filipe III (de Espanha) alienou 
o cargo de correio-mor à família de Luís Gomes da Mata 
que o conservou até 1797. Além disto, até ao início do 
século XIX, Alvaiázere pertencia ao escasso número de 
localidades que possuía correio-assistente: um rendeiro 
do correio-mor que estava encarregado a nível local e 

regional do serviço dos correios. Entre Tomar e Coimbra, 
durante muitas décadas só houve correio-assistente em 
Alvaiázere e em Figueiró dos Vinhos. E o correio-assistente 
de Alvaiázere servia mais de uma dezena de freguesias 
circunvizinhas”. Explicou o processo que antecedeu a 
utilização dos primeiros selos adesivos em 1853, os ca-
rimbos colocados nas cartas sendo os destinatários das 
cartas a pagar a despesa, levando, por vezes, a um défice 
de quem fazia o serviço, quando estes se recusavam a 
pagar. Mostrou que até meados do século XVIII Alvaiázere 
teve uma relevância muito grande por ser uma das pou-
cas terras a ter um telégrafo visual e em 1883 já possuía 
um telégrafo elétrico. E rematou “Alvaiázere possuiu no 
passado uma importância que não tem correspondência 
na situação atual”.

Depois desta belíssima explicação da história dos 
Correios no passado, intervieram dois antigos funcioná-
rios dos CTT (Correios, Telégrafos e Telefones).

Acílio Godinho historiou a sua entrada nos correios 
fazendo a sua inscrição quando terminou o 5º ano dos 
liceus (atual 9º ano), e foi chamado a fazer exames, parte 
teórica, já tinha concluído o 7º ano (hoje 11º ano). Fez a 
prática no Barreiro e depois foi para o correio na praça do 
Terreiro do Paço em Lisboa, sendo o chefe dessa estação 
de Alvaiázere. Continuou a estudar e após terminar o 
Curso de Direito ingressou nos quadros superiores da 
empresa até se reformar. Dada a sua longa experiência 

nos Correios partilhou algumas histórias bizarras nas 
comissões de serviço feitas em Moçambique e S. Tomé e 
Príncipe, como numa das comemorações do Dia da União 
Postal Universal ter de fazer o discurso de improviso por 
faltar a pessoa responsável, o que lhe mereceu um voto 
de louvor. Contou ainda que nos Serviços Centrais dos 
Correios no Terreiro do Paço existia um gabinete sempre 
fechado, que intrigava o pessoal, e que só mais tarde é 
que descobriu o motivo do acesso restrito, por agentes 
da PIDE, onde as cartas das pessoas que estavam sob 
vigilância eram abertas e censuradas, algumas eram no-
vamente fechadas e enviadas e outras nunca chegariam 
ao destino.

Neste contexto, o professor, Mário Rui, esclareceu 
que já no século XVIII havia uma sala reservada para se 
analisarem as cartas.

Por seu turno, José Santos, falou também da sua 
experiência nos Correios fazendo uma comparação en-
tre os serviços atuais e os do início da sua carreira em 
1982. Lembrou que em Lisboa tinham cantinas, locais 
de convívio entre o pessoal aposentado e ativo e um 
extraordinário serviço social, com distribuição de leite, 
e outros bens para os filhos, porém já não era tão bom 
como antes de 1982, que ofereciam desde o enxoval 
até aos berços. Recordou com saudade as belíssimas 
coleções de selos e historiou a carreira dos carteiros, e 
a importância destes, principalmente nas zonas rurais 
pela relação que se criava entre o carteiro e as pessoas 
que estes serviam. Esta profissão tem também inspirado 
a criação de cantigas, filmes, etc. Lamentou-se o facto 
dos CTT acabarem com diversos serviços e deixar de 
haver a relação de proximidade com o carteiro pois está 
continuamente a mudar e na maior parte dos casos só 
existirem dois dias por semana para a distribuição. Outro 
aspeto debatido foi a delapidação do património dos 
CTT. A partilha de tarte e de licor de chícharo encerrou 
este evento que permitiu uma reflexão sobre o passado, 
presente e o futuro dos Correios em Portugal.

_________________
Teodora Cardo

destaque

No passado dia 5 de maio realizou-se mais uma festa 
dos Covões. Este evento, de origens ancestrais – ligado, 
talvez, ao milenar culto da Natureza e das Maias, que 
depois foi cristianizado –, ocorre anualmente, no primeiro 
domingo do mês de maio.

Além da parte católica, que decorre na ermida de 
Nossa Senhora dos Covões, a festividade tem uma parte 
profana, que consiste num almoço partilhado, na serra de 
Alvaiázere, junto deste templo que a partir do século XVII 
passou a receber importantes romarias das populações 
da Alta Estremadura.

Nas últimas décadas foi-se perdendo o hábito de 
almoçar junto da ermida. A associação Al-Baiäz – Asso-
ciação de Defesa do Património tem tentado recuperar 
esta tradição. 

Este ano, a festa dos Covões beneficiou de uma inte-
ressante novidade. Por sugestão da Al-Baiäz, o Rancho 
Folclórico da Freguesia de Pussos, com os seus trajes 
populares domingueiros, recriou as antigas merendas 
partilhadas que a população de Alvaiázere e de outras 
terras do nordeste do distrito de Leiria realizavam 
nesta festividade. Além de conferir à festa um especial 
colorido, a participação do Rancho Folclórico de Pussos 
contribuiu para o seu revigoramento que se fez sentir 
com um significativo aumento do público. 

Um dos participantes nas merendas partilhadas dos 
dois últimos anos foi o pároco de Alvaiázere, André 
Sequeira, que tem apoiado a recuperação desta tradi-
ção, com incentivos aos seus paroquianos e com a sua 
presença.

Festa de Nossa Senhora dos Covões 

“Alvaiázere na História dos Correios”
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No dia 3 de maio, antigos alunos, 
colegas, amigos e família, reuniram-se 
para homenagear o Maestro António 
de Jesus Simões, pensando este que 
vinha jantar com os amigos, Adelaide 
Elisa Santos, Valentina e Filipe Santos, 
mentores desta homenagem, o espanto 
ficou bem visível quando encontrou 
uma sala repleta, mas só depois de 
ouvir cantar o hino da escola Duarte 
Pacheco Pereira, da sua autoria, e com 
a passagem de um Powerpoint sobre 
aspetos mais relevantes da sua vida, 
começou paulatinamente a perceber 
do que se tratava. Da emoção inicial 
passou a comentar, de forma efusiva, 
as imagens que se sucediam e as his-
tórias que as envolviam.

A organização intitulou a homena-
gem como um musical de afetos que 
teve início em 1972, com a abertura da 
Escola Preparatória Duarte Pacheco Pe-
reira em Alvaiázere, hoje, Escola Básica 
e Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira. 

O hino cantado por antigos alunos 
foi apresentado a 2 de março de 1973, 
numa homenagem de gratidão, dos 
professores e alunos à professora, 
Maria de Aguiar Lopes Vilão Vaz de 
Morais, diretora da escola nesse ano 
letivo 1972/1973.

Depois deste hino o professor 
António Simões continuou a escrever 
e a musicar poemas que os alunos 
apresentavam com alegria nos saraus 
da escola. E era com imensa paciência 
que ajudava os alunos a montar os 
espetáculos. Outra faceta do professor 
que encantava os alunos eram as aulas 
de fotografia, onde estes aprendiam a 
revelar fotos.

Com todas estas atividades, num 
Portugal a preto e branco, o professor 
António Simões transmitia a esperança 
aos seus alunos de um futuro melhor 
através das suas canções.

E no ano letivo de 1976/1977, num 
Portugal já livre e colorido, o maestro 
professor, formou na escola um grupo 
infantil de canto “a Malta” que gravou 
um disco em vinil, com duas faces e 
dois temas: Ó Zé levanta o pé e Canta 
alegre. Os alunos viveram com entu-
siasmo e loucura esta gravação e o dis-

co na época foi um verdadeiro sucesso. 
O professor António Simões deu 

continuidade à edição de discos em 
vinil, como “O Saltimbanco” e “O Alfaia-
te”, mas já noutras escolas.

Em 1981 escreveu a letra e música 
“Mãe eterna” que foi recordada como 
uma homenagem de todos os pre-
sentes, à mãe do maestro, sra. Dona 
Hermínia.

De realçar que na organização desta 
homenagem foi de extrema importân-
cia a colaboração e cumplicidade da 
irmã, Paula, para que estivessem pre-
sentes a mãe, filhos, irmãos, sobrinhos 
e restante família.

Não podemos esquecer o presti-
moso e valioso trabalho prestado pelo 
maestro no Coro Alva Canto de Alvaiá-
zere e principalmente a nível nacional 
pelo restauro de órgãos centenários, no 
entanto esta homenagem privilegiou o 
professor, que de forma simples lúdica, 
pedagógica e humorística captava a 
atenção de todos os alunos e contribuía 
para a sua formação integral.

E foi por tudo o já referido e por to-
das as outras facetas deste grande ho-
mem, que se atribuiu, de forma simbó-

lica, um “disco de ouro”, entregue pela 
aluna, Adelaide Elisa Santos, que referiu 
”hoje decidimos atribuir um “disco de 
ouro” ao nosso Maestro, carregadinho 
de afeto, aquele que nos fez juntar este 
grupo de amigos, familiares, colegas e 
alunos, todos com boas recordações de 
momentos alegres e felizes, momentos 
de ouro”.

De seguida usou da palavra, Vítor 
Serpa, que relembrou que a amizade 
deste com o homenageado vinha des-
de os tempos de infância, década de 
60, quando ia de férias e aos fins de 
semana para a casa do seu avô “Chico 
Caetano” que vivia em Pousaflores. O 
António Simões auxiliava na celebração 
da missa, o saudoso Padre Melo, sen-
tindo um grande orgulho pela ação do 
amigo. Recordou ainda a bondade e a 
amizade do Padre Melo e a importância 
deste na formação do jovem Simões.

O amigo e conterrâneo, João Patrí-
cio, como é habitual, de forma teatral, 
saltou para uma cadeira e transmitiu, 
que adiou todos os seus compromissos 
para poder participar neste encontro 
do coração. E enalteceu o amigo “tu 
nasceste para te eternizares nos nossos 

corações. Ninguém é como António 
Simões, uma enorme figura de Alvaiá-
zere, Ansião, Pousaflores, chega até 
Coimbra, vai até Braga e ao estrangeiro 
com os seus órgãos. É das poucas pes-
soas que conheço que mantém o mes-
mo brilho em relação às coisas mais 
comezinhas como às coisas grandes”. 
Enunciou uma infinidade de trabalhos 
efetuados pelo Maestro demonstrando 
a sua habilidade. Classificou-o como 
um homem generoso, culto, músico, 
poeta, escritor de humor e teatro. Re-
matou, “É capaz de dar aos outros o 
que é seu sem pedir nada em troca” e 
uma estrondosa salva de palmas con-
firmou o referido.

O distinto maestro e professor 
agradeceu emocionado a todos os 
presentes, e com a simplicidade que o 
caracteriza referiu “este dia ficará guar-
dado para sempre no meu coração”.

O tempo passou veloz, nesta par-
tilha de afetos, e no final ficaram os 
resistentes que ao som da sua viola 
recordaram com alegria e saudade 
velhas canções.

_________________
Teodora Cardo

destaque

Homenagem ao Maestro António de Jesus Simões

António Simões com a mãe, Hermínia, e 
Nuno, um dos três filhos
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A Caminhada realizou-se no último domingo de 
maio, dia 26 e concretizou  os objetivos de, sensi-
bilizar a população para a adoção de estilos de vida 
saudáveis, nomeadamente pela atividade física, como 
forma de promoção da saúde e prevenção do cancro, 
divulgar a LPCC e os serviços de apoio ao doente on-
cológico e família e de angariar fundos. Fizeram-se 
150 inscrições, pelo que reverte a favor da Liga 750€ 
mais 70€ de donativos e 231€ da venda de canetas, 
bonés e fita, que ainda podem adquirir na papelaria 
Nova Gente de Alvaiázere.  A concentração dos parti-
cipantes foi junto à Igreja Matriz de Alvaiázere.

No inicio da caminhada, Teodora Cardo relembrou 
“um terço das mortes por cancro são atribuídas a 
fatores que decorrem de hábitos alimentares errados 
e à inatividade física pelo que a atividade física é uma 
parte importante de uma vida saudável, independen-
temente da idade, e não só é importante para reduzir 

o risco de desenvolver cancro, como também poderá 
ter benefícios para a qualidade de vida dos doentes 
sobreviventes de cancro”. 

Desejosos de colocar em prática o que foi referido 
todos partiram alegremente. No final da caminhada, 
Teodora Cardo, em nome do Grupo de Voluntariado 
Comunitário do concelho de Alvaiázere fez um agra-
decimento público, a todos os participantes da cami-
nhada, à Câmara Municipal de Alvaiázere, pela isenção 
no pagamento de taxas associadas à cedência da Casa 
Municipal da Cultura e ao licenciamento da Caminha-
da, e aos estabelecimentos que colaboraram para a 
merenda serrana e para a Caminhada, nomeadamente, 
aos supermercados de Alvaiázere, Minipreço de Lopes 
Medeiros & Filhos e Meu Super, Café Minimercado do 
Carregal, Talhos Manuel Silveira Santos, Catarina dos 
Queijos de Aveleira, Fumeiros Vicente & Filhos de S. 
Pedro e Frutaria Simões & Ramos de Pussos.

O Grupo de Voluntariado Comu-
nitário do concelho de Alvaiázere, no 
âmbito do seu plano de atividades e de 
forma a comemorar o Dia do Voluntá-
rio Comunitário instituído pelo Núcleo 
Regional do Centro da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro (LPCC), no último do-
mingo de maio, concretizou a realiza-
ção de duas iniciativas, um espetáculo 
e uma caminhada - “O Que Nos Liga”.

O espetáculo realizou-se no dia 19 
de maio, com uma peça de teatro pelo 
Grupo de Teatro da Junta de Freguesia 
de Maçãs de D. Maria e danças medie-
vais pelos alunos do Clube de História 
da Escola Básica e Secundária Dr. Ma-
nuel Ribeiro Ferreira.

O espetáculo iniciou-se com a peça de 
teatro “Milagre da Transformação” que 
nos apresenta, Maria, uma mulher po-
bre, preguiçosa e perdida pelo vício do 
álcool, acreditou que poderia mudar a 
sua vida miserável sem nenhum esforço.

O milagre aconteceu quando, num 
certo dia, teve a possibilidade de cum-
prir uma promessa, ao criar uma falsa 
igreja, a Igreja Milagral.

Após a apresentação da peça de 
teatro, a principal protagonista da 
peça, “Maria” e elemento do grupo de 
voluntariado, Isabel Figueira, apelou à 
generosidade de todos na ajuda a esta 
nobre causa, e o presidente da junta de 
freguesia de Maçãs de D. Maria trans-
mitiu a sua satisfação em colaborarem 
com a LPCC. 

De seguida a responsável do Grupo 
de Voluntariado Comunitário do conce-
lho de Alvaiázere, Teodora Cardo, agra-
deceu ao presidente da Junta e a todos 
os intervenientes na peça apresentada 
que foi muito apreciada permitindo uma 
tarde de boa disposição pelos sorrisos 
e gargalhadas que arrancou à plateia. 

Continuou a historiar a participação 
deste grupo desde os peditórios anuais, 
até à organização inicial do Rastreio 
do Cancro da mama, muito exigente, 
devido à não existência de listas de-
mográficas informatizadas, o convite 
individual a toda a população-alvo foi 
feito em sessões de esclarecimento 
de maio a junho de 1991. Salientou 
“que o rastreio do cancro da mama foi 

uma intervenção piloto na zona centro 
que permitiu desenvolver programas 
semelhantes em outra zonas do país, 
e iniciou-se em junho de 1990 e em 
Alvaiázere, já estava implementado em 
1992 o que foi muito importante, pois a 
participação nos programas de rastreio 
levam a menores taxas de incidência da 
doença e a um aumento significativo da 
possibilidade de cura”. 

Deu a conhecer que a Liga Portu-
guesa Contra o Cancro é uma organi-
zação não-governamental, privada e 
declarada de utilidade pública fundada 
em 1941, de referência nacional no 
apoio ao doente oncológico e família, 
na promoção da saúde, na prevenção 
do cancro e no estímulo à formação 
e investigação em oncologia. Referiu 
que um dos objetivos do Grupo de Vo-
luntariado Comunitário é a divulgação 
da missão da LPCC, pelo que deu a 
conhecer a título de exemplo, alguns 
serviços: apoio social; consulta de 

psico-oncologia; apoio jurídico; MVV – 
movimento vencer e viver; CVO – centro 
de voluntariado ocupacional. 

Mais informou que “sendo uma or-
ganização não-governamental, a LPCC 
não recebe quaisquer subsídios estatais 
para o desenvolvimento das suas ati-
vidades e serviços, sendo que os dois 
grandes pilares da sua ação assentam 

no voluntariado e na angariação de 
fundos decorrente das suas iniciativas, 
como por ex.: o Peditório Nacional, as 
caminhadas, entre outras, que permitem 
colmatar os aspetos materiais de apoio 
ao doente”.

Rematou referindo que na LPCC 
encontram-se sempre voluntários e 
profissionais ao dispor para apoiar 
quem necessitar e agradeceu “a todos 
os que vieram apoiar esta causa que é 
de todos nós”.

Depois desta intervenção de sensibili-
zação por esta causa, o grupo de danças 
medievais do Clube de História da Escola 
Dr. Manuel Ribeiro Ferreira de Alvaiázere, 
foi apresentado por uma ex aluna do 
clube, Maria Flor Sousa, que esclareceu 
que o clube de história iria apresentar 
três danças medievais, com um grupo 
muito restrito, só com dois pares, na me-
dida em que as alunas que fazem parte 
do grupo de danças medievais estavam 
ocupadas em outras atividades. Solici-
tou uma salva de palmas para as alunas 
participantes nas três danças medievais, 
Liliana Martins; Ronya Althaus; Mariana 
Sofia Pinheiro e Letícia Mariana Silva, que 
atuaram de seguida e encantaram os 
presentes pela sua alegria.

No final desta atuação, Teodora 
Cardo desejou a continuação de uma 
boa tarde e agradeceu a atenção pres-
tada pelos presentes convidando-os a 
partilhar uma merenda serrana, confe-
cionada pelos elementos do Grupo de 
Voluntariado Comunitário do concelho 
de Alvaiázere, com a colaboração de 
algumas empresas.

destaque

Na Luta Contra o Cancro Espetáculo e Caminhada “O Que Nos Liga”

Liliana Martins, Mariana Pinheiro, Ronya Althaus, Letícia Silva e Maria Flor Sousa

 Amândio Saramago, Eduardo Laranjeira, Isabel Figueira, Hilário Santos e Carlos Octávio 

Grupo de Voluntariado Comunitário do concelho 
de Alvaiázere

Zulmira Marques, Isabel Batista, Teodora Cardo, Ana Mendes, 
Rosário Caria, Isabel Figueira, Joaquim Carvalho, Alice Marques , 

Cristina Vicente, Carlos Simões e Carlos Gaspar
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Ambiente

De Lisboa ao Porto a pé: Sofia Vaz passou por Alvaiázere

Marcações:  Telef. 236 650 050
FISIOTERAPIA ENFERMAGEMINTERNAMENTO

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

Numa altura em que a sociedade 
está cada vez mais preocupada com 
questões ambientais, a engenheira e 
filósofa Sofia Guedes Vaz percorreu a 
pé a distância que separa as cidades 
de Lisboa e Porto, chamando a atenção 
para o ambiente, “para pensarmos to-
dos mais no ambiente”. 

Deu o primeiro passo no dia 25 de 
abril, “dia da liberdade e não há maior 
liberdade do que andar”, contou Sofia 
ao nosso jornal, e chegou ao Porto no 
dia 10 de maio. Foram 16 dias, aproxi-
madamente 370 quilómetros e 650 mil 
passos. O objetivo inicial eram 550 mil, 
número que foi ultrapassado. Foram 
“passos felizes e gratos do que muito 
vivi, senti e vi”, adiantou. 

Dos 650 mil passos, alguns deles 
passaram pelo concelho de Alvaiáze-
re. No sétimo dia de caminhada, 1 de 
maio fez o percurso de Tomar para 
Alvaiázere, onde jantou e pernoitou na 
residencial “O Brás”. Sofia confessou 
que “de todos os 16 dias de caminha-
das, os mais bonitos em termos de 
paisagem e riqueza natural foram os 
percursos Tomar – Alvaiázere e depois 
Alvaiázere – Alvorge”. Encantada com 
as paisagens do concelho e das terras 
nas redondezas, admitiu que não teve 
grande tempo para ver mais nada. 

“Cheguei tarde e saí de madrugada, no 
lusco-fusco quando a vila ainda dormia 
e é sempre mágico sair de um lugar 
deserto, onde apenas se encontra uma 
ou outra pessoa a passear o cão”. 

Sofia Vaz inspirou-se na jovem Gre-
ta Thunberg, uma rapariga sueca que 
está e mudar o mundo no que respeita 
à perceção de como todos devem lidar 
com as alterações climáticas. Apesar 
de ter caminhado sozinha, Sofia con-
tou com o apoio da ZERO - Associação 
Sistema Terrestre Sustentável (uma 
associação nascida em finais de 2015, 
do interesse comum de cerca de uma 
centena de pessoas que trabalham 

pela concretização do desenvolvimento 
sustentável de Portugal), que ajudou na 
parte da comunicação e redes sociais 
e da TSF – Rádio Notícias, no sentido 
em que, todos os dias, às 9h da manhã 
Sofia entrava em direto durante dois 
minutos a falar sobre cada dia e cada 
experiência.  

Descreve esta caminhada como ten-
do sido “muito rica, de conhecimento 
do país numa perspetiva lenta de cami-
nhante” e adjetivou-a em três palavras: 
tempo, silêncio e frugalidade. Tempo 
porque a faz ver como sair do quoti-
diano a fez desacelerar e relativizar a 
ideia do depressa, do eficiente, do novo. 

“Quão melhor estaria o ambiente se de-
sacelerarmos?”, questiona Sofia; Silêncio 
pois diz que passou a ser menos racio-
nal, a pensar menos, ter menos palavras 
e estar mais atenta aos outros sentidos, 
“à paisagem sonora, por exemplo. O que 
aconteceria se sentíssemos todos mais 
o ambiente?”; e por fim, a frugalidade 
no sentido em que passou a sentir con-
forto no desconforto, no despojamento, 
repensou o que é essencial. Adiantou 
ainda “Se tivessemos menos, o que faria 
isso ao ambiente?”.

Questionámos a engenheira e filó-
sofa acerca das maravilhas e maiores 
dificuldades de fazer este caminho e 
ela afirmou que “o caminho tal como 
a vida, como Portugal, tem altos e bai-
xos, tem coisas boas e coisas más, tem 
alegrias e tem dores. O caminho é tudo 
isto e o importante é fazê-lo e senti-lo 
com todas essas diferentes realidades.” 

Sentindo-se grata a tudo o que 
viveu, Sofia Vaz deixa uma última men-
sagem a todos os leitores: “Pensem na-
quilo que poderão fazer pelo ambiente 
sem grande esforço. Depois façam-no 
em harmonia interior e a sentirem-se 
gratos por estarem a contribuir para 
um mundo melhor”.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

BREVEMENTE NO HOSPITAL 
DE SANTA CECILIA

CONSULTAS E EXAMES DE GASTROENTEROLOGIA

ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS 
COM E SEM SEDAÇÃO
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Teve lugar no dia 15 de maio, pelas 
15h, a final municipal de empreende-
dorismo dedicado aos alunos do ensino 
secundário, no âmbito do projeto inter-
municipal de empreendedorismo nas 
escolas da Comunidade Intermunicipal 
da Região de Leiria (CIMRL). 

Foram apresentadas oito ideias de 
negócio empreendedoras (selecionadas 
entre mais de 20) que foram analisadas 
por um júri composto por Pedro Gon-
çalves, da empresa Projectsys, incubada 
na incubadora de negócios Alvaiázere+, 
Henrique Lopes, elemento da direção 
do Agrupamento de Escolas de Alvaiá-
zere, e Edite Ferreira, elemento da dire-
ção Pedagógica da Escola Tecnológica 
e Profissional de Sicó.

O primeiro classificado, e que repre-
sentará o Município na final a ser dis-
putada com representantes dos outros 
nove municípios que integram a CIMRL, 
foi o projeto “Antiga Receita”: vinho 
quente, preparado com mel e canela, 
em garrafa reciclada, ideia inspirada 
numa receita da Idade Média que foi 
recriada pelos alunos Luís Carvalho, Li-
liana Sousa e Rodrigo Luís do curso pro-
fissional de Restaurante/Bar a funcionar 
no polo de Alvaiázere da ETP Sicó. O 
segundo lugar foi entregue ao projeto 
“Gelado de Ervas Aromáticas”: um gela-
do de ervas aromáticas, acompanhado 
com bolachas de chícharo, uma ideia 
de negócio desenvolvida por alunos do 
Agrupamento de Escolas de Alvaiázere. 

Em terceiro lugar ficou o projeto “RL.
COME”, promovido por alunos do polo 
de Alvaiázere da ETP Sicó, que consiste 
numa caixa de 10 bombons com re-
cheio de produtos endógenos, um de 
cada concelho da CIMRL. 

A Câmara Municipal atribuiu pré-
mios aos três primeiros classificados, 

um cheque prenda FNAC no valor de 
250, 200 e 150 euros, respectivamen-
te. Os projetos de excelente qualidade 
obrigaram a grande ponderação pelo 
júri, estando todos de parabéns pelo 
seu empenho, determinação e criati-
vidade, atributos que testemunham a 
capacidade empreendedora de todos.

Final municipal do projeto de empreendedorismo da 
CIMRL elegeu vencedores em Alvaiázere

Município  de Alvaiázere 

Alvaiázere é membro fundador da Federação Portuguesa 
do Caminho de Santiago 

Unindo 60 entidades, a Federação 
Portuguesa do Caminho de Santiago foi 
formalizada no dia 17 de maio em Vila 
Pouca de Aguiar e pretende implemen-
tar uma estratégia e sinalética comum 
nas vias portuguesas de peregrinação a 
Santiago de Compostela. “O Município 
de Alvaiázere desde o início que disse 
que queria entrar no processo, que que-
ria colaborar”, disse ao Alvaiazerense a 
presidente, Célia Marques, que acredita 
que “Alvaiázere ganhará muito com esta 
envolvência e participação na federação”.

A ligação de Alvaiázere a todo este 
processo que envolve os caminhos de 
santiago não é novidade. Em 2011 a 
associação Via Lusitana (que também faz 
parte desta federação) esteve no Conce-
lho a marcar o caminho de Santiago, sen-
do que, também nesse ano, Alvaiázere 
se aliou à mesma e lançaram um repto 
ao Turismo do Centro de Portugal para 
sinalização de todo o trajeto na zona 
centro. O Turismo do Centro aceitou o 
desafio e fez um protocolo com todos 
os municípios do centro de Portugal que 
se envolveram e “todos eles têm, neste 
momento, sinalética igual em todo o 
percurso”, referiu a presidente.

A Federação surge para promover, 
divulgar, organizar e gerir os Caminhos 
de Santiago em território nacional, 
daí que os promotores se proponham 
delinear e implementar uma estratégia 
comum em todo o país. Além disso 
é também objetivo desta federação 
revitalizar e dinamizar as variantes do 
Caminho Português de Santiago como 
importantes vias de peregrinação a 
Santiago de Compostela, recuperando, 
preservando e promovendo também o 
património histórico-cultural e religioso 
associado ao caminho, a intercultura-
lidade dos povos e impulsionando o 
desenvolvimento económico, social e 

ambiental das regiões atravessadas. 
A Federação tem municípios do nor-

te ao sul de Portugal e é uma mais valia 
a união de todos de modo a facilitar o 
percurso do peregrino dentro do terri-
tório. “Até ao momento nós não temos 
sabido aproveitar este turismo religioso 
e o Concelho já sentiu a diferença quan-
do apostou nestas pequeninas interven-
ções, coisas muito pontuais, mas que 
deram resultado porque os peregrinos 
começaram a parar na Câmara e no Mu-
seu. Surgiram projetos de albergues, de 
alojamento para acolher o peregrino, 
coisas com as quais, no passado, não 
havia sequer essa preocupação, não 

estávamos alertados para este turismo 
que está a crescer e que merece toda a 
nossa atenção”, referiu Célia Marques. 

Alvaiázere tem diariamente pere-
grinos a percorrer o seu território, 
tem a vivência de pessoas de todas as 
nacionalidades que por aqui ficam, que 
utilizam parte do espaço público e usu-
fruem de atividades culturais. “É nesta 
vivência, nesta troca que o Concelho 
tem muito a ganhar porque são estas 
pessoas que, devido às suas vivências, 
nos alertam para aspetos para os quais 
podemos não estar tão focalizados 
e que poderemos melhorar e, dessa 
forma, sermos muito mais atrativos ao 
turismo e à visitação”.

Entretanto iniciar-se-ão as  reuniões 
de trabalho, de preparação de con-
teúdos e de projetos. “Temos muitas 
ideias, mas ainda é cedo pois têm de 
ser discutidas e votadas com a dire-
ção. Contudo, a ideia é direcionar ao 
máximo para um melhor acolhimento 
e para a melhoria das condições que os 
peregrinos têm no seu percurso em ter-
ritório nacional”, rematou a presidente.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira
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No último fim de semana de Maio, 
decorreu o Passeio Anual dos ditos cujos. 
Uma avaria logo nos primeiros kms, “aba-
nou” a confiança do grupo, que estreou 
equipamento e faixa, mas o “grande” pe-
queno almoço, rapidamente fez esquecer. 
Já na “desmaiada” Casa Amarela, no Douro 
Vinhateiro, uma “lição” sobre “portos” 
abriu o apetite para uma feijoada “à trans-
montana”, que sustentou largas horas de 
“pilotagem”, já nas terras de S. Gonçalo. À 
noite, valeu o jantar à beira rio, com acor-
des ao vivo do “chico fininho” e “shiripitis”, 
para arrefecer os ânimos e acalmar “ver-
des” e “azuis” sofredores. Uma noite bem 
dormida, permitiu resistir ao Sony(a) GPS, 
que colocou a Teimosia, literalmente, com 
a cabeça à roda. O almoço domingueiro no 
Espinheiro, de vistas deslumbrantes, teria 
sido perfeito com serviço desembaraçado, 
mas confirmou-se o ditado… não há bela 

sem senão! Com sopa seca e o “caldo 
entornado”, foi apupado o presidente, 
culpado máximo e crucificado, por crime 
de “lesa pátria”. Valeu o presunto do super 
teimoso, que mais uma vez voltou a casa, 
feliz, com um rico osso e uma sopa na 
mira,  prova inequívoca de que a Teimosia, 
como sempre, é a grande vencedora!_____________

Rui Oliveira                                                                               

Prosseguindo os seus objetivos 
enquanto instituição dedicada à etno-
grafia, o Rancho de Pussos, honrado e 
grato pelo convite que lhe foi dirigido 
pela Al-Baiäz, colaborou com esta no 
nobre desígnio de reavivar a tradição 
das merendas na Festa dos Covões em 
Alvaiázere. O Rffp, procurou, no dia 5 
de maio, recriar a merenda à moda an-
tiga, onde abundaram as iguarias dos 
dias diferençados, levadas em cabazes 
e cestas adornados com os alvos e ge-
nuínos panos de linho. Um momento 
de partilha onde crianças e adultos 
animados pela boa disposição e alegria 
confraternizaram sobre as mantas de 
trapos, feitas em teares, estendidas 
por baixo dos olivedos que circundam 
a capela, na degustação do dia festivo. 
Uma das muitas iniciativas da Al-Baiaz 
a merecer aplauso e apoio.

No dia 26, em Maçãs de D. Maria, 
numa iniciativa da CMA, que deu iní-
cio à semana da Idade Maior, várias 
instituições e associações do concelho 
deram corpo a uma tarde cultural exi-
bindo quadros de teatro de rua através 
do espetáculo “Habitatteatro – Patrimó-
nio Natural de Alvaiázere.” Os dois ran-
chos do concelho (Pussos e Maçãs de 
D. Maria) em ambiente de festa e boa 
disposição, evocaram a tradição secular 
da apanha da espiga.

O Rffp assinalou, este ano, a efe-
méride do Dia Nacional Do Folclore 
Português que se comemora no último 
domingo de maio, com uma exposição 
que pode ser vista até ao final do mês de 
junho, em Cabaços, na Casa das Noivas, 
alusiva aos instrumentos para trabalhar 
o linho. São eles: o ripanço, o maço, a 
grama, a espadela, o sedeiro, a roca e 
o fuzo, o sarilho, a dobadoira (cesto 
barreleiro ainda em execução). As peças, 
todas dignas de apreço, foram executa-
das pelas mãos talentosas e habilidosas 
de Joaquim Carvalho, da Pelmá, que 
aceitou o desafio. Neste particular a 
direção deixa uma palavra de gratidão 
aos que já há quatro anos acarinharam 
este projeto: Esperança Santos, a qual 
indicou a Cooperativa Arte Linho de 
Santa Clara, Alcaravela, do Sardoal, que 
simpaticamente ofereceu a semente da 
linhaça; aos elementos do grupo “pé 

descalço” que ajudaram na sementeira e 
safra do linho até ser arrancado; Concei-
ção Ferreira Gonçalves da Boca da Mata, 
Alvaiázere, que deu indicações preciosas 
sobre o trabalho do linho desde que 
é semeado até ser tecido nos teares 
manuais e emprestou o ripo. Também 
aos que agora dispensaram apoio: José 
de Jesus e esposa Helena pela cedência 
das montras; Alcobia Ferreira e esposa 
Maria do Carmo, pelo manequim; Pa-
trícia Brilha, pelo tronco para maçar o 
linho; Joaquim Carvalho, que através das 
referidas peças, permite a continuidade 
desta viagem pelo ciclo do linho; Amália 
e Gabriel Godinho por terem indicado 
o artesão Joaquim Carvalho, genuíno 
amante, conhecedor e entusiasta desta 
antiga arte em desuso.

A direção enaltece os elementos do 
Rffp (e suas famílias) os quais, dando 
corpo às atividades realizadas e aos 
ensaios semanais, assumem a nobre 
missão de divulgar e preservar os 
gestos do nosso povo, defendendo no 
tabuado a identidade local e regional. 

À população amiga que continue a 
reforçar o grupo do Rffp integrando os 
ensaios que têm lugar semanalmente 
aos sábados pelas 21h em Cabaços, 
no Centro Cultural. Pela divulgação da 
terra e país que nos orgulha – Alvaiá-
zere, Portugal.

Ainda uma nota para partilhar o 
regozijo e gratidão da direção pela 
decisão da CMA de ceder ao Rffp a uti-
lização do edifício do antigo jardim-de-
-infância em Cabaços, para a instalação 
da sede da associação.

opinião
Rancho Folclórico da Freguesia de Pussos
Gestos do povo preservadosparabéns Felicite os seus familiares e amigos. 

Informe-se na sede do jornal e entregue 
o texto e foto até ao dia 20 de cada mês.

Aniversário

Casamento

Sara,
Comemoraste no dia 1 de maio o teu 

25º aniversário, vivido intensamente em 
convívio com familiares e amigos.

Somos privilegiados por poder as-
sistir à tua alegria, e partilhar desse 
teu sorriso enigmático mas que, sem 
mistérios, acima e apesar de tudo nos 
transmite serenidade e a convicção de 
que somos abençoados.

Na esperança de que os nossos 
melhores dias estão sempre à nossa 

Escola de Infantes e Cadetes dos BVA 

Recebeu Infantes dos Bombeiros da Marinha Grande 
A Escola de Infantes e Cadetes dos 

Bombeiros Voluntários de Alvaiázere, 
realizou no dia 25, a atividade final de 
época, recebendo a Escola de Infantes 
dos Bombeiros da Marinha Grande. 
Após a apresentação do quartel aos 
convidados, foram visitar a Torre de 
Vigia da Serra de Alvaiázere. 

O almoço decorreu na Mata do 
Carrascal, onde também se realizou 
um peddy paper, seguindo-se de jogos 

tradicionais no parque de campismo, 
onde se finalizou com um lanche con-
vívio com os pais.

Agradecem ao Comando e Direção 
pelo apoio, ao Município pela disponibi-
lidade do espaço, à Junta de Freguesia 
de Almoster e à Junta de Freguesia de 
Pussos pelo transporte, à Frutaria Flor 
do Chão pela oferta da fruta, ao Kantaki 
pela animação musical e aos pais que 
têm colaborado sempre com eles.

No dia 11 de maio, na Igreja de 
Alvaiázere realizou-se o enlace matri-
monial de Ana Filipa da Silva Santos 
e Rui David Furtado Ribeiro Gomes.

A noiva, natural de Portela do Brás - 
Ferreira do Zêzere, é filha de Maria de 
Fátima D. Silva Santos e José Luciano da 
Cruz Santos. O noivo, natural de Alvaiá-
zere, é filho de Maria de Fátima A. Furta-
do Ribeiro e Rui Manuel Ribeiro Gomes.

Após a celebração religiosa teve 
lugar a receção aos convidados que 
decorreu na Quinta D. Nuno, em Fátima.

Seus familiares e amigos desejam-
lhes muitas felicidades pela vida fora.7 

Teimosos em passeio anual

frente, desejamos que o livro da tua 
vida seja repleto de conquistas e reali-
zação de sonhos. 

Dos amigos Teodora e Carlos: Parabéns!
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DESASSOSSEGO

opinião

Apontamentos
José Baptista 

Concordâncias e Discordâncias
António Gonçalves

Mais um artigo sobre “para onde vais 
Alvaiázere, de onde vens ou para onde 
te levam”. Parece repetição mas não é. 
É continuação face ao pouco espaço de 
que dispomos para dar a nossa opinião. 
E a nossa opinião sobre o rumo que têm 
dado, e pelos vistos continuarão a dar 
a esta terra onde nascemos e que ama-
mos, não é de maneira nenhuma agradá-
vel nem meritória. Vemo-la, de dia para 
dia, a perder toda a sua dignidade, toda 
a sua identidade, isto através ou com a 
condescendência de quem se deveria 
preocupar com a sua modernização sem 
acabar com a sua história, a sua cultura, 
as suas características, o seu patrimó-
nio, pobre talvez, mas digno e que tem 
mantido desde o berço da nossa história 
como Portugal país. Porque é desde essa 
época que a nossa terra existe. Ou até 
antes, se atendermos a que o próprio 
nome é de origem árabe. 

Mas deixemos a história para os 
historiadores e vamos aos estragos 
que Alvaiázere tem tido nos últimos 
tempos e que pelos vistos será para 
continuar. Não temos uma praça para 
os alvaiazerenses se reunirem e convi-
verem? Então para que serve o espaço 
do Multiusos? Para que serve o jardim 
na parte norte da vila, que até tem um 
pequeno anfiteatro? Para que serve a 
Praça do Município? E já agora uma 
pergunta que nos salta logo à memória. 
Onde estão os habitantes de Alvaiázere 
que justifiquem o gasto de centenas de 
milhar de euros numa outra praça, ou 
melhor talvez, num espaço vazio que 
querem abrir no centro da vila, dando 
mais uma machadada no seu centro 

histórico e na rua que sempre foi o seu 
espelho, onde se encontravam, e ainda 
se encontram, alguns quase em ruínas, 
os seus prédios e casas mais caracterís-
ticas? Ou a construção da praça tem por 
fim outras razões que por enquanto a 
razão desconhece ou faz por desconhe-
cer? Teremos aqui novo elefante branco 
como a compra da casa apalaçada da 
família Ribeiro Ferreira e que agora está 
quase em ruínas? É que custou bastante 
mais de trezentos mil euros ao erário 
público e agora está à venda por cento 
e quarenta mil e ninguém lhe pega. Por-
que não tentam preservar sim, as casas 
alvaiazerenses com as suas cantarias 
antigas em pedra, as suas varandas, as 
suas janelas guilhotina? 

Mas são os autarcas que temos e 
que talvez grande parte dos alvaia-
zerenses merece. Foi-se também o 
tribunal, foram-se os serviços da se-
gurança social, foram-se os correios e 
o que mais se seguirá… E o que têm 
feito os nossos autarcas? Deixa andar, 
deixa ir, não nos deem preocupações 
nem responsabilidades. Deixem-nos 
aproveitar e quando há umas receitas 
extras, deixem-nos nomear vereadores 
e presidentes de junta a tempo inteiro. 
E o dinheiro que deveria ser para es-
truturas que beneficiassem os utentes, 
gasta-se em vencimentos. Será que um 
concelho com 8 mil habitantes precisa 
de um presidente da Câmara e dois 
vereadores a tempo inteiro? Será que 
uma junta de freguesia com pouco mais 
de mil habitantes precisa de um funcio-
nário e um presidente a tempo inteiro?

Os alvaiazerenses que pensem…

No passado mês de abril, o diretor 
de Estudos Nacionais da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimen-
to Económico (OCDE), Álvaro Santos 
Pereira, afirmou ao Parlamento que “A 
corrupção e o compadrio foram, clara-
mente, um dos responsáveis por este 
país ter ido à falência”.

Confesso que achei um pouco exa-
gerado, mas face ao que se passou, 
numa Comissão Parlamentar de Inqué-
rito à gestão e recapitalização da CGD, 
onde um (duplo!) comendador gozou, 
sim gozou, com todos os portugueses, 
ao dizer que nada deve e nada tem, já 
começo a dar crédito …

Se para montar um pequeno negó-
cio ou construir uma casita são postos 
mil entraves, como se emprestaram 
milhões sem garantias? Onde estão os 
responsáveis por estes desmandos? 

E que dizer das muitas pessoas ho-

nestas que tiveram de entregar a casa/
negócio ao banco, por incumprimento? 

O que são mil milhões de euros? 
Nada! É como viver mil anos e todos os 
anos estafar um milhão!

Como cidadão que, ao contrário do 
“senhor” que nada tem nem deve, paga 
IRS, IMI e, se nada mudar, descontará 
45 anos para a CGA, apelo ao senhor 
Presidente da República que me faça 
comendador! Talvez, de medalha ao 
peito, me emprestem uns milhões, 
pagáveis pelos totós que pagam impos-
tos, e vá gozar a reforma longe desta 
república das bananas e dos bananas

Termino com uma quadra do grande 
poeta popular António Aleixo:

Esta mascarada enorme
com que o mundo nos aldraba,
dura enquanto o povo dorme,
quando ele acordar, acaba.

Rua Conselheiro Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

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

ANABELA
Cabeleireira

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

    3250 - 103 Alvaiázere

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

COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS
AGENTE TV CABO

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

PINTO TRINDADE & DIAS, Lda.

EMPRESAS 

ZONA EMPRESARIAL

Tomei conhecimento do início, da execução municipal de um verda-
deiro projecto de parque industrial...

É preciso actuar de forma urgente, para ver se ainda vamos a tempo…
Os meus parabéns, por agora ao Município...
Não conheço ainda o quadro de gestão de tal parque… Existe depar-

tamento autónomo para a sua gestão... para a sua divulgação...
Preconizei em tempo, isto de forma independente, para que o Muni-

cípio tivesse o seu gabinete de apoio à criação de empresas...
É estrutura com funções diferentes e, sempre e por certo, indepen-

dente e separada da Associação empresarial local. 
Ou seja, as funções desse gabinete municipal, não se podem misturar 

ou confundir com as da Associação Empresarial.
Para mim é claro...
Outra questão tem a ver com os acessos ao parque... Devo dizer que 

gosto do local, junto à A13, mas sempre defendi outro…
Porém, 
O parque exige acessos rápidos às vias estruturantes, no caso a A13 

para nascente/ norte e o IC9, para poente.
Impõe-se assim com urgência, uma nova via de acesso rápido ao 

IC9 junto a Ourém, pois com estas duas vertentes, parque e acessos, 
poderemos sinceramente sair da nossa penumbra existencial.

Que se faça… mesmo que seja necessário como sempre defendi, 
“FURAR” para nascente a nossa “SERRA” 

Fico a aguardar, e por hoje 
Tenho dito.
 J.S.
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LEIA, ASSINE 

E DIVULGUE

O JORNAL

ALVAIAZERENSE

institucional

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta 
data, lavrada de folhas 105 a folhas 108 do livro de escrituras 
diversas 167-A, ILDA VICENTE, natural da freguesia da Pelmá, 
concelho de Alvaiázere, onde reside no lugar de Casais do Vento, 
na Rua da Associação nº 126, que intervém POR SI e na qualidade 
de PROCURADORA de seu marido ANTÓNIO NEVES DA COSTA, 
natural da dita freguesia da Pelmá, com o qual é casada sob o 
regime da comunhão geral, consigo residente, declarou:

Que ela e o seu referido marido e constituinte são donos e 
legítimos possuidores há mais de vinte anos, com exclusão de 
outrem, dos imóveis identificados sob as verbas números UM 
a SETE no documento complementar elaborado nos termos do 
artigo sessenta e quatro do Código do Notariado e que faz parte 
integrante desta escritura, cujo valor se eleva à quantia de DOIS 
MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO EUROS E CINQUENTA E TRÊS 
CÊNTIMOS que é a soma do valor que atribuem a cada um e é 
também o seu valor patrimonial, todos omissos na Conservatória 
do Registo Predial de Alvaiázere.

Que os mencionados imóveis vieram à posse deles justificantes 
no ano de mil novecentos e sessenta, já no estado de casados, por 
lhes terem sido doados por seus pais e sogros, Manuel Vicente e 
mulher Olinda Maria, residentes que foram no dito lugar da Pelmá, 
acto este que nunca chegou a ser formalizado.

Que desde então, porém, têm possuído os referidos imóveis em 
nome próprio e sobre eles têm exercido todos os actos materiais 
que caracterizam a posse, nomeadamente a defesa e a conservação 
da propriedade, semeando-os, amanhando-os, plantando e cortando 
os pinheiros, as videiras e as oliveiras, colhendo a uva e a azeito-
na, roçando o mato, neles apascentando o seu gado, avivando as 
estremas, deles retirando todos os rendimentos inerentes à sua 
natureza, conservando-os e pagando pontualmente as contribuições 
e impostos por eles devidos, sempre à vista e com o conhecimento 
de toda a gente de uma forma contínua, 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 compro-
var o referido domínio e posse pelos meios extrajudiciais normais.

IMÓVEIS SITUADOS NA DITA FREGUESIA DA PELMÁ, CONCELHO 
DE ALVAIÁZERE

NÚMERO UM – Prédio rústico composto por terra de pasta-
gem com oliveiras com a área de quatro mil e novecentos metros 
quadrados sito no Outeiro Cocherne, a confrontar do Norte com 
Vertente, do Sul com António Gonçalves Tereso, do Nascente com 
Manuel Raimundo e do Poente com José Marques Vicente, inscrito 
na matriz respectiva sob o artigo 296, com o valor patrimonial de 
€222,60, omisso na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

NÚMERO DOIS – Prédio rústico composto por terra de mato 
e pinhal com a área de dois mil e cem metros quadrados sito no 
Outeiro Cocherne, a confrontar do Norte com Barranco, do Sul com 
António Gonçalves Calhau, do Nascente com Joaquim Ferraz e do 
Poente com Jacinto Gomes Freitas, inscrito na matriz respectiva 
sob o artigo 301, com o valor patrimonial de €289,51, omisso na 
Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

NÚMERO TRÊS – Prédio rústico composto por terra de cultura 
com oliveiras e uma árvore de fruto com a área de quinhentos e 
trinta metros quadrados sito no Pinhal Duarte, a confrontar do 
Norte e do Poente com Baldio, do Sul com Barroca e do Nascente 
com Manuel Gomes, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 484, 
com o valor patrimonial de €352,63, omisso na Conservatória do 
Registo Predial de Alvaiázere.

NÚMERO QUATRO – Prédio rústico composto por terra de pas-
tagem com oliveiras mato e pinhal com a área de mil quatrocentos 
e sessenta metros quadrados sito nos Matos, a confrontar do Norte 
com António Pedro, do Sul com António Vicente, do Nascente com 
Manuel Oliveira Santo e do Poente com Caminho, inscrito na matriz 
respectiva sob o artigo 3741, com o valor patrimonial de €167,90, 
omisso na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

NÚMERO CINCO – Prédio rústico composto por vinha com a 
área de novecentos e quarenta metros quadrados sito nas Vinhas, 
a confrontar do Norte com António Bastos, do Sul com Emília das 
Neves, do Nascente com Caminho e do Poente com Bernardino 
Alves, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 10692 com o 
valor patrimonial de €713,68, omisso na Conservatória do Registo 
Predial de Alvaiázere.

NÚMERO SEIS – Prédio rústico composto por terra de cultura 
com oliveiras com a área de quatrocentos e setenta metros qua-
drados sito em Ramalhões, a confrontar do Norte com Emília da 
Neves e outros, do Sul com Manuel Raimundo da Silva, do Nascente 
com Caminho e do Poente com Jacinto Gomes, inscrito na matriz 
respectiva sob o artigo 11005, com o valor patrimonial de €247,85, 
omisso na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

NÚMERO SETE – Prédio rústico composto por cultura com a 
área de seiscentos e quarenta metros quadrados sito na Estaca, a 
confrontar do Norte com Américo Paulo, do Sul com Albino Bastos, 
do Nascente com António Marques Vicente e do Poente com Antó-
nio M. Morgado, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 11054 
com o valor patrimonial de €264,26, omisso na Conservatória do 
Registo Predial de Alvaiázere.

Está conforme. Ansião, três de Maio de dois mil e dezanove.
A Notária, Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 443 de 31/05/2019

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

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
Casa modesta com 

3 assoalhadas e quintal
Perto dos Bombeiros - Alvaiázere

Contactar: 
Tlm. 910 378 158

VENDE-SE
recheio, todos os 

móveis, de uma casa 
devoluta em Alvaiázere

Contactar: 
Tel. 236 651 203 - Tlm. 915 978 909

PRECISA-SE
Empregada de Limpeza 

para a zona da 
Loureira - Pussos S. Pedro

Contactar: Tlm. 913 053 437
sarah.keogh.ppp@gmail.com

VENDE-SE
Moradia em Alvaiázere

em local sossegado e bem situada, 
com ou sem todo o recheio

Contactar: 
Tel. 236 651 203 - Tlm. 915 978 909

visite o nosso site na internet:
www.oalvaiazerense.com.pt

Al-Baiäz
Organiza colóquio sobre 
património cemiterial

Depois de ter realizado o colóquio “Práticas 
Funerárias e Atitudes perante a Morte na Região 
Centro”, em Maçãs de D. Maria, a 22 e 23 de se-
tembro de 2018, a Al-Baiäz – Associação de Defesa 
do Património, realizará, a 15 de junho, em Leiria, 
o “Colóquio: Património Cemiterial”.

Serão abordados temas como “A evolução re-
cente das atitudes perante a morte”, “Gestão de 
cemitérios históricos: experiência na gestão dos 
cemitérios municipais do Porto” ou “O património 
cemiterial no concelho de Leiria”. O dia terminará 
com a visita ao cemitério de Santo António do Car-
rascal, em Leiria.

O programa e as inscrições estão disponíveis 
em: http://www.patrimonio-cemiterial.pt/.

ACRA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

E RECREATIVA DE ALVAIÁZERE

ELEIÇõES
Dando cumprimentos aos estatutos desta Associa-

ção convoca-se todos associados da ACRA- Associação 
Cultural e Recreativa de Alvaiázere para uma reunião de 
Assembleia Geral Ordinária a decorrer no dia 13 de julho 
de 2019, pelas 18h30, na sede da Associação, sita no 
Estado Municipal de Alvaiázere e com a seguinte ordem 
de trabalhos:

Ponto 1. Balanço do Mandato feito pela Direção 
2017-2019.

Ponto 2. Eleição dos novos Órgãos Sociais.
Ponto 3. Indicação do representante da Associação 

no Conselho Municipal da Juventude de Alvaiázere.
Ponto 4. Outros assuntos de interesse para a 

Associação.
Mais se informa que as listas candidatas deverão ser 

entregues em mãos ao Presidente da Assembleia Geral 
até vinte e quatro horas antes do ato eleitoral.

O Presidente de Assembleia Geral
Carlos Pinto Trindade
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BERTILDE DA CONCEIÇÃO 
MARQUES  (90 anos)

N. 15/07/1928
F. 04/05/2019

PAULO JORGE FERREIRA 
ANTUNES  (45 anos)

N. 27/03/1974
F. 18/05/2019

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
DEOLINDA DA LUZ LAGOA 

(89 anos)
N. 08/04/1930
F. 04/05/2019

VELA
ALVAIÁZERE

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO

CRUZ DO BISPO
PUSSOS S. PEDRO

UM ANO DE SAUDADE

Seu filho, nora, neta 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
HENRIQUETA ALVES 
SILVÉRIO (92 anos)

N. 22/04/1927
F. 21/05/2019

BOCA DA MATA
ALVAIÁZERE

Seu marido, filhos, noras, genros, netos, bisnetos 
e restante família, na impossibilidade de o fazerem 
pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este meio 
agradecer, reconhecidamente, a todas as pessoas que se 
dignaram acompanhar o seu ente querido à sua última 
morada ou que de outra forma lhe manifestaram o seu 
pesar nesta hora de dor.

Tratou: Ag. Funerária Albino Pedro, Lda. - Abiúl

AGRADECIMENTO
MARIA FERREIRA

(88 anos)
N. 20/08/1930
F. 26/04/2019

BEMPOSTA
ALMOSTER

UM ANO DE SAUDADE

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

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.                              

AF Sra. do Carmo

AGRADECIMENTO
MARIA DE LURDES 

MARQUES DOS REIS
(80 anos)

N. 12/02/1939
F. 25/05/2019

AZENHA - ALMOSTER

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO

CASAL NOVO
MAÇÃS DE D. MARIA

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: 142/19.9T8FVN        Acompanhamento de Maior       Referência:  90924248

Data: 24-04-2019

Requerente: Ministério Público - Figueiró dos Vinhos

Requerido: Fernando Manuel Nunes Pereira

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

Acompanhamento de Maior, em que é requerido Fernando Manuel 

Nunes Pereira, filho de Manuel da Piedade Pereira e de Maria An-

tónia Martins Nunes, nascido a 03-07-1974, residente em Troviscal 

Rua 1, 3280-115 Castanheira de Pêra, com vista a serem definidas 

medidas de acompanhamento.

O Juiz de Direito,

Dr. João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Maria Manuela I.S.T. Pereira

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 443 de 31/05/2019

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: 165/19.8T8FVN        Acompanhamento de Maior       Referência:  91145873

Data: 21-05-2019

Requerente: Ministério Público - Figueiró dos Vinhos

Requerido: António Santos

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

Acompanhamento de Maior, em que é requerido António Santos, 

nascido em 19-07-1937, filho(a) de José dos Santos e de Joaquina 

de Jesus, com domicílio no Centro de Apoio A Pessoas Idosas S. 

Jorge II, Rua Dr. António Vaz, N.º 50, Alvaiázere, 3250-168 Alvaiá-

zere, com vista à determinação de medidas adequadas.

O Juiz de Direito,

Dr.(a) João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Alexandre Fernandes

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 443 de 31/05/2019

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 127 a folhas 128 do livro de escrituras diversas 167-
A, MARIA ALICE GOMES RODRIGUES e cônjuge ALBERTO FERREIRA 
FREIRE casados sob o regime da comunhão geral, naturais ela da 
freguesia de Almoster, concelho de Alvaiázere e ele da freguesia de 
Abiul, concelho de Pombal, residentes na Rua de S. Tiago nº 260, no 
lugar de Ariques, dita freguesia de Almoster, declararam:

Que são donos e legítimos possuidores há mais de vinte anos, 
com exclusão de outrem, de um prédio rústico, composto por 
terreno de cultura e pastagem com oliveiras com a área de mil 
metros quadrados sito no referido lugar de Ariques, dita freguesia 
de Almoster, concelho de Alvaiázere, a confrontar do Norte e do 
Poente com Mateus Pereira dos Reis, do Sul com Caminho e do 
Nascente com Manuel Ribeiro e outro, inscrito na matriz respectiva 
sob o artigo 600, com o valor patrimonial e atribuído de CENTO E 
CINQUENTA E NOVE EUROS E QUARENTA E OITO CÊNTIMOS, omisso 
na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

Que o referido imóvel veio à sua posse por compra que dele 
fizeram no ano de mil novecentos e oitenta, já no estado de casa-
dos, a Mário Nunes da Silva e mulher Maria Marques, residentes 
na Rua Bento Gonçalves, Lote 729, 8º esquerdo, em Lisboa, 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 conservação 
da propriedade, semeando-o, amanhando-o, plantando e cortando 
as oliveiras, colhendo a azeitona, apascentando o gado, 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, oito de Maio de dois mil e dezanove.
A Notária, Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares
Jornal “O Alvaiazerense” Nº 443 de 31/05/2019

LISBOA
CANDAL - ALMOSTER

MARIA ROSA NUNES 
GONÇALVES FRANCO

N. 01/10/1942
F. 18/05/2019

“ESTAREMOS SEMPRE JUNTOS”
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Ainda não é verão, mas já dá para 
entender que a canícula vai sentir-se 
com intensidade e a praia fluvial de 
Maçãs de D. Maria continua a ser uma 
mera miragem. De facto, e apesar de 
durante os processos eleitorais locais 
os diferentes atores políticos trazerem 
este assunto à tona, posteriormente o 
mesmo afunda-se. 

Desta forma as águas cristalinas da 
ribeira de Alge continuam sem qualquer 
aproveitamento no concelho de Alvaiá-
zere, o que não acontece no concelho 
vizinho de Figueiró dos Vinhos, que 
para além de uma praia fluvial nas 
Fragas de São Simão, tem em Campelo 
um centro para reprodução de espécies 
de peixes ameaçados que depois vão 
povoar os rios de origem. 

A Ribeira de Alge é também do pon-
to de vista da biodiversidade uma das 
maiores riquezas naturais do concelho 
e toda a galeria arbóreo-arbustiva a 
montante e jusante da praia prevista 
merecia outra atenção, bem como a 
estrada de acesso ao local. Mas, aparen-
temente tudo vai continuar assim, por-
que os investimentos anunciados pela 
edilidade não se afastam muito dos 
paços do concelho, concentrando-se 
unicamente na freguesia de Alvaiázere. 

Contrariamente, por todo o interior 

do país existe um aproveitamento das 
linhas de água para criar estes parques 
de lazer que os municípios usam para 
promover o território e que aumentam 
o orgulho e o sentimento de pertença 
das comunidades onde estão inseridos. 

De facto, se o território for entendi-
do com pessoas dentro, esta onda che-
gará a Maçãs de D. Maria, não ficando 
o concelho de Alvaiázere à margem das 
boas iniciativas. 

Carlos Lopes  
Maçãs de D. Maria

A nossa Praia

fórum ...um espaço aberto 
à participação dos leitores

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

O ano letivo está a chegar ao fim e os tristes alunos da Universidade Sénior 
(US), cansados de esperar, em breve, entrarão em estado de hibernação, durante 
uns meses. Também durante uns meses, ninguém vai falar ou ouvir falar da US… 
a “incómoda” US. 

Fica aqui uma palavra de reconhecimento muito sincera e sentida aos nossos 
queridos professores. Infelizmente, não é suficiente a sua simpatia, disponibili-
dade, paciência e amizade. A Universidade não pode ser só as aulas. É necessário 
mais e merecemos mais.

Não adianta sequer enumerar as razões do nosso descontentamento, mas 
elas existem, só que, além de reclamarmos, somos também cobardes e, por isso, 
continuará tudo na mesma.

Os alunos da Universidade Sénior

“Alegrem-se os Céus e a Terra”

No dia 25 de maio mais um grupo 
de “oficionistas” concluíram com muita 
alegria as Oficinas de Oração e Vida 
em Alvaiázere.

As Oficinas de Oração e Vida fo-
ram fundadas e organizadas por Frei 
Ignacio de Larranãga. São um serviço 
eclesial cujo o lema é “Aprender a orar, 
para aprender a viver”. A oficina consta 
de 15 sessões, com a periodicidade de 
uma vez por semana. São um método 
de evangelização que está integral-
mente baseado na Palavra, tanto na 

sessão semanal como na prática diária 
em casa, com a meditação de textos 
bíblicos, varia modalidades de oração 
e vivencias para o dia a dia.

Nas oficinas de Oração e Vida “Je-
sus Cristo é o principio ,o centro e a 
meta” aprendendo a trazer para a vida 
a questão “O que faria Jesus no meu 
lugar?”

Após 15 semanas a oficina culmina 
com o dia do Deserto, tempo forte de 
orar no silencio e a sós na intimidade 
com Deus.

Mário Lourenço
Médico

saúde

Doença de Peyronie: quando 
o pénis “entorta”

A doença de Peyronie (nome difícil 
e provavelmente desconhecido para a 
maioria dos leitores) caracteriza-se pela 
curvatura anormal do pénis em ereção. 
Esta doença, embora pouco frequente, 
afeta 0,4 a 3% dos homens adultos. 
Para além da curvatura do pénis (pénis 
torto) em ereção, os doentes podem 
queixar-se de dor, disfunção erétil, 
“nódulos no pénis” ou encurtamento 
das dimensões do pénis.

A curvatura anormal do pénis surge 
secundariamente à presença de uma 
placa fibrosa que se localiza por baixo 
da pele. Com a ereção, essa placa não 
permite a normal distensão dos tecidos, 
levando a uma curvatura anormal. As 
causas que levam ao aparecimento da 
placa não estão totalmente esclareci-
das, embora esta possa ser secundária 
a pequenos traumatismos do pénis (aci-
dentes ou relações sexuais vigorosas), 
a doença autoimune ou a medicação. 
Os fatores de risco para a doença de 
Peyronie são a idade (mais comuns 
entre os 40 e os 60 anos), história 
familiar da doença e calcificações em 
outras partes do corpo (nomeadamente 
calcificações nas palmas das mãos ou 
dos pés).

A doença de Peyronie apresenta 
uma fase aguda, caracterizada por in-
flamação, dor e possível crescimento da 
placa. Esta fase aguda pode durar entre 

6 a 12 meses. Durante este período, po-
dem ser tentados tratamentos conser-
vadores com medicação oral ou com in-
jeções no pénis, de forma a estabilizar 
a doença e impedir o seu agravamento. 
Após esta fase, embora o doente já não 
refira tantas dores, mantém-se para 
sempre a curvatura anormal do pénis. 
Se a curvatura não permitir relações 
sexuais satisfatórias ou se for motivo 
de diminuição na qualidade de vida, o 
doente deve ser proposto para cirurgia, 
existindo várias técnicas cirúrgicas de 
correção. Quanto maior for a curvatu-
ra, mais difícil é a sua correção e mais 
improvável é o seu sucesso.

A doença de Peyronie pode tor-
nar as relações sexuais difíceis ou 
mesmo impossíveis, conforme o grau 
de curvatura. As consequências são 
marcantes a nível psicológico, pois fre-
quentemente o homem sente-se com 
vergonha e encara a sua doença como 
uma “monstruosidade” ou como uma 
perda de virilidade. Nada mais errado! 
As doenças do pénis e da esfera sexual 
devem ser encaradas com a mesma na-
turalidade de todas as outras, devendo 
discuti-las com o seu médico. Existe 
um provérbio português sobejamente 
conhecido: “o que nasce torto, tarde 
ou nunca se endireita”. Poderei dizer 
que nenhum urologista respeita esse 
provérbio!

Em Alvaiázere

Oficinas de oração e vida 
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Dia 1   | 14h30
Homenagem aos bebés
nascidos no ano 2017
Local: Casa Municipal da Cultura
Org.: Município de Alvaiázere

Dia 1   | 18h30
Encontro de Gerações
Pequenos e Graúdos juntos 
em Concerto no Dia da Criança
Local: Casa Municipal da Cultura
Org.: Soc. Filarmónica Alvaiazerense

Dias 1 e 2   | 9h00-18h00
Torneio de Futebol 
Zira Kids Cup
Local: Estádio Municipal
Org.: GDA e Benfica Escola Futebol

Dias 1 e 2   | 09h30-19h
Dia da Criança
Rappel | Insufláveis | Slide | Escalada  
Carrinhos a pedais | Slakeline
Local: Estádio Municipal
Org.: Município de Alvaiázere

Dia 2 | 18h00
Conferência “Para que 
tenham vida”
Proferida pelo médico 
Dr. Luís Paulino Pereira
Local: Casa Municipal da Cultura

Dia 5 | 09h30
Sessão de Esclarecimento 
Novas Regras de 
Faturação e Apoios ao 
Interior e Florestas
Local: Incubadora de Negócios
Org.: ADECA

Dias 14 e 17
Festival Literário 
Internacional do Interior
Local: Alvaiázere
Org.: Arte-Via Cooperativa  e 
Município de Alvaiázere

Dia 16 | 09h30
XXXI Passeio Equestre 
e Romaria a Cavalo
Concentração: Armazém Municipal
Org.: Município de Alvaiázere e 
Cavaleiros da Ordem do Chícharo

Dias  21 e 22 | 15h00
Programa de Aceleração 
Alvaiázere +
Local: Incubadora de Negócios
Org.: 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

Telefones Úteis............ 

Ferreira da Gama
Alvaiázere - Tel. 236 651 171

Dias 2, 16 e 30

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 9 e 23

Anubis
Maçãs D. Maria - Tel. 236 648 057

(domingos 9h30 - 12h00)

Junho
(em serviço aos domingos)

AgendA CulturAl
Junho

Farmácias.......................... 

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.

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

Venda de Prédios Urbanos e Rústicos
Prédios Urbanos

g Rua Alto da Mina, em Zambujal, Freguesia de 
Alvaiázere: Artº 1345, propriedade total, Casa 
de Habitação com 2 pisos, Piscina e Garagem, 
área bruta de implantação de aprox. 100m2. 
Inclui-se na venda: Logradouro - Terrenos Rús-
ticos, autónomos: Artº 10398, 10399 e 10400, 
com área bruta total de 0,2100 ha.

g Rua Senhora da Graça, Feteiras, Freguesia de 
Pussos São Pedro: Artº 209, propriedade total, 
Casa de Habitação, térrea, com 5 divisões e 
pequeno logradouro, área bruta de implantação 
de aprox. 52m2. 

Prédios Rústicos

g Cavadas de Pussos, Freguesia de Pussos São Pedro: Artº 5763, propriedade plena,

Terra de cultura com oliveiras, área total de 1,2620 ha. 

Obs: Inclui uma Arrecadação com área bruta de 24m2 e possui quadro elétrico, 

Artº 1387; Boa localização, acesso a estrada municipal.

g Horta - Couto, Freguesia de Alvaiázere: Artº 9867, propriedade plena, 

Terra de pinhal e mato, área total de 0,7100 ha. 

Obs: Boa localização, junto a caminho florestal.

Contactos (informações e visitas): 236 650 050

geral@scmalvaiazere.pt  ou  direção@scmalvaiazere.pt

Consultar Procedimento: Serviços Administrativos ou site

Propostas em envelope fechado, até ao dia 15.julho.2019: via postal: 

Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere, 

Rua Professor José Maria Castelão, 9 - 3250-115 Alvaiázere

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)
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Café Restaurante do Mercado

Organizou tarde dedicada ao Fado

atualidade

No dia 19 de maio, e pela primeira 
vez, o Café Restaurante do Mercado, 
em Alvaiázere, promoveu uma tarde 
dedicada aos fados, onde estiveram 
presentes dois fadistas: Ana Fernandes 
e Tó Zé Nobre. A acompanhá-los esti-
veram Paulo Marques, com a guitarra 
clássica, e Nuno Martins, com a guitarra 
portuguesa. 

O evento começou pelas 16h e, para 
além da música, todos os presentes 
tiveram oportunidade de degustar um 
belo caldo-verde, carne de porco à 
portuguesa com migas e batata frita, 
pudim caseiro ou salada de fruta. 

A afluência das pessoas foi grande, 
o que possibilitou ter casa cheia numa 
tarde de domingo.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira
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Com a época balnear à porta, as 
Piscinas Municipais Descobertas (com 
abertura prevista para 23 de junho) po-
derão ter de encerrar mais cedo, devido 
às obras que terão de ser feitas até 31 
de dezembro deste ano. A possibili-
dade está em cima da mesa, contudo 
a presidente da CMA, Célia Marques, 
prefere não dar confirmação, até por-
que “estamos a falar com as entidades 
oficiais, por quem é responsável pela 
cedência da verba para o Município, de 
modo a perceber se há viabilidade para 
não executar a obra neste período”. 

A presidente adiantou que, a ques-
tão fulcral em todo este tema, sobre o 
qual considera que tem “havido imenso 
ruído, displicente e desadequado” é que 
há um compromisso por parte do Orça-
mento de Estado em fazer a obra até ao 
final do ano de 2019. “Inclusivamente 
referi isso em reunião de Assembleia, 
as obras em piscinas são feitas no 
período de verão. Não podemos fazer 
escavações, tubagens quando está a 
chover.” Apesar de estarmos a 7 meses 
do final do prazo, Célia Marques, receia 
que “se tivermos um inverno rigoroso, 
não vamos conseguir terminar a tempo 
e essa é a nossa preocupação”.

Todos os anos são feitas obras de 
manutenção e pequenas intervenções 
nas Piscinas Municipais, mas o Municí-
pio quer, com estas, fazer uma interven-
ção mais profunda e que crie melhores 
condições para quem as utiliza. “Vamos 
intervir no tanque, no espaço envolven-
te, tubagens e balneários”. Esta será a 
primeira vez, desde a sua abertura, que 
serão alvo de tantas intervenções, mas 
“todos nós, julgo eu, queremos ter um 
espaço com as melhores condições pos-
síveis e que ofereça segurança a quem 
as utiliza”, referiu Célia Marques.

O Alvaiazerense questionou a pre-
sidente da CMA sobre o porquê de as 

obras não terem iniciado mais cedo, 
para agora já poderem estar prontas, 
ao qual respondeu que “há uma série 
de tramites legais que decorrem na lei 
e precisam de ser cumpridos: a obra 
já foi adjudicada, o empreiteiro teve 
que elaborar o Plano de Segurança e 
Saúde, assinar o contrato, apresentar 
os documentos de habilitação, apre-
sentar garantias bancárias … há toda 
uma sequência que não se faz em um 
ou dois dias.” 

Garantindo que, neste momento, es-
tão em condições de iniciar as obras, o 
Município encontra-se em conversações 
com as entidades oficiais para perceber 

se há possibilidade de prorrogar em um 
ou dois meses o período de execução 
das mesmas. “Eu não posso estar aqui a 
assumir uma coisa que pode prejudicar 
todos os alvaiazerenses e o Município: 
primeiro porque ficamos com um equi-
pamento que poderia ter melhores con-
dições, e pelo facto de não cumprirmos 
as regras, sermos penalizados e depois 
porque também estou a prejudicar to-
dos quantos utilizam aquele espaço”, 
esclareceu.

Estas obras, no valor de 250 
mil euros, são fruto de uma candi-
datura que a Câmara Municipal de 
Alvaiázere submeteu, durante o ano 
2018, a apoios para beneficiação de 
equipamentos municipais. Alvaiázere 
foi um dos municípios que melhor se 
posicionou na ordenação das candida-
turas para receber este financiamento.

“Colocando tudo na balança, temos 
de ver o que é melhor para Alvaiázere. 
Se eu vir que tenho de eliminar um mês 
no período balnear, terá de ser, não 
vamos perder o financiamento, afinal o 
impacto para os próximos anos é muito 
superior”, rematou Célia Marques. 

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

Piscinas Descobertas 

Obras podem comprometer final da época balnear 
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Decorreu, na manhã do 
dia 28 de maio, na Câmara 
Municipal de Alvaiázere, a 
assinatura do protocolo de ce-
dência de utilização da escola 
primária de Maçãs de D. Maria 
ao Grupo Motard 5 Vilas. 

Para este grupo, a cedência 
do espaço, para além de signi-
ficar ter uma sede, significa ter 
um local “onde podemos orga-
nizar-nos, receber e conviver 
com todos os amigos dos mais 
diferentes grupos e moto clu-
bes, mas também com a nossa 
população e com pessoas das 
diversas vertentes… passa a 
ser um local de união”, referiu 
Carlos Octávio, presidente do 
grupo. Num futuro próximo 
pretendem celebrar ali o seu 

aniversário, com um “evento 
adequado à nosso génese” e 
criar condições para a realiza-
ção de “diversos projetos que 
temos no horizonte”, acrescen-
tou. Relembramos que durante 
o ano 2018 o Grupo Motard 
5 Vilas se constituiu como 
Associação, tendo já realizado 
diversas atividades.

Estiveram presentes nesta 
cerimónia, a presidente da 
CMA, Célia Marques, Carlos 
Octávio Lopes, presidente do 
grupo, Sílvia Lopes, presidente 
da mesa da Assembleia Geral, 
Eduardo Laranjeira, presidente 
da mesa do Conselho Fiscal e 
Daniel Sousa, vice-presidente 
do grupo.
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Eventos do 
mês de junho 
da Filarmónica 
Alvaiazerense 
de Santa Cecília

Em junho, no dia 1, Dia da Crian-
ça, a Banda participará no Encontro 
de Gerações, um espetáculo musi-
cal realizado em articulação com o 
Orfeão João Antunes, na Casa da 
Cultura de Alvaiázere, às 18h30. No 
dia 15, a Orquestra Ligeira estará na 
animação musical do jantar solidário, 
organizado pela Biblioteca Municipal 
de Alvaiázere. 

As outras atividades previstas 
para o mês são a festa de Abiúl, no 
dia 2, a receção aos participantes 
no passeio equestre, no dia 16, o 
concerto da Orquestra Ligeira na 
unidade hoteleira do INATEL, na Foz 
do Arelho, no dia 23 e no Encontro de 
Bandas em Aradas, Aveiro, no dia 30.

Grupo Motard 5 Vilas já tem sede

“Para além da Memória” já tem estreia marcada

No primeiro domingo de 
maio cumpriu-se a tradição 
e a Banda da Filarmónica 
Alvaiazerense esteve na 
festa de Nossa Senhora dos 
Covões, onde acompanhou 
e solenizou a procissão e 
realizou um animado con-
certo até ao fim da tarde. À 
semelhança dos anos ante-
riores foi também esta a data 
escolhida para a estreia dos 
sete novos elementos que 
passam a integrar a Banda. 

Por sua vez, a Orquestra 
Ligeira participou, no dia 1 
de maio, no VIII Encontro 
de Big Bands da Queima das 
Fitas organizado pela Tuna 
Académica da Universidade 
de Coimbra e que teve lugar 
nos jardins da Associação 
Académica de Coimbra. 

Quase no final do mês, 
dia 26 de maio, alguns dos 
jovens músicos mostraram 
as suas outras aptidões 
artísticas, neste caso para 

o teatro, e participaram na 
Semana da Idade Maior, 

com atuação em Maçãs de 
D. Maria.

Filarmónica Alvaiazerense cumpriu tradição

No rescaldo das eleições euro-
peias do passado domingo, dia 26 
de maio, o jornal “Alvaiazerense” 
faz uma pequena análise geral dos 
resultados, a nível nacional, focando 
depois as atenções nos resultados 
dos dois principais partidos, PS e 
PSD, a nível distrital e no concelho 
de Alvaiázere.

O PS venceu as eleições europeias 
de domingo com 33,4% dos votos e o 
PSD não foi além dos 21,9%. O Bloco 
de Esquerda chegou ao terceiro lugar 
do pódio, o PCP e o CDS perderam e 
o PAN foi a surpresa da noite ao co-
locar um eurodeputado pela primeira 
vez no Parlamento Europeu.

A nível distrital, o PS também foi 
o grande vencedor com 27,6% dos 
votos, contudo o PSD não andou mui-
to longe, tendo alcançado os 27,4%. 
Comparámos estes resultados com os 
de 2014 e o que observamos é que o 
PSD desceu mais de dez pontos per-
centuais, enquanto que o PS subiu. 

Já a nível concelhio, o PSD con-
tinua a afirmar-se como a força 
dominante, tendo alcançado 47% 
dos votos e o PS 19,3%. Fizemos o 
mesmo exercício de comparação 
e o que podemos observar é que, 
das últimas europeias para estas, o 
PSD desceu (em 2014 teve 58% dos 
votos), ao contrário do PS que subiu 
dois pontos percentuais.

Eleições europeias 

PS PSD

17,3%

58%

Alvaiázere

Alvaiázere

PS PSD

19,3%

47%

Leiria

Leiria

PS PSD

24,7%

36,8%

PS PSD

27,6% 27,4%

O filme que foi rodado um pouco por toda 
a vila e que inclui imagens da mancha de Car-
valhos Cerquinhos, da capela de N. Sra. dos 
Covões, do mercado municipal, de várias ruas 
e da Quinta da Cortiça, vai ter a sua primeira 
apresentação no dia 20 de julho, no Centro de 
Artes e Espetáculos da Figueira da Foz.  

Um filme que evoca as presenças e au-
sências de uma doente de Alzheimer, envolto 
numa profunda trama de sentimentos, paixões 
e traições e que procura juntar o drama e o 

humor. A cumplicidade do universo feminino 
é a maior fonte de inspiração deste filme, aqui 
protagonizada por três grandes atrizes - Lídia 
Franco, Gabriela Moreira e Teresa Côrte-Real 
- que formam um triângulo afetivo essencial. 
Dezenas de alvaiazerenses aparecem no filme 
junto de grandes figuras do cinema português. 

Alvaiázere andará um pouco por todo o 
mundo, por mais de uma centena de festivais 
internacionais de cinema que aguardam o 
filme. 

2014

2019

2014

2019
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