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O parecer desfavorável do Instituto 
de Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF), em relação às obras 
de beneficiação e ampliação da zona 
industrial de Troia, fizeram com que 
o Município de Alvaiázere pensasse 
numa alternativa. Assim, vai nascer 
em S. Pedro, freguesia de Pussos S. 
Pedro, uma nova zona industrial, 
que representa um investimento de 
aproximadamente 1,7 milhões de 
euros. “Neste momento estamos a 
dar continuidade a todos os tramites 
necessários à constituição da zona 
industrial. À partida, e correndo tudo 
como estamos a perspetivar, no final 
deste mês de junho teremos todo o 
processo concluído e estaremos em 
condições de dar início às obras”, 
revelou Célia Marques, presidente da 
Câmara Municipal, ao Alvaiazerense.  

A área de intervenção desta nova 
zona será de “aproximadamente 13,5 
hectares e terá capacidade para 48 
lotes”. O conceito desta zona indus-
trial também será diferente das que já 
existem em Alvaiázere. A presidente 
adiantou que o “que esteve na base 
deste projeto foi criar uma zona in-
dustrial com uma configuração dife-

rente e que permita o escalonamento 
de acordo com as necessidades dos 
empreendedores que venham para 
Alvaiázere”. 

Dito por outras palavras, se houver 
um empreendedor que necessite de 
um lote mais pequeno, ele terá essa 
dimensão. Por outro lado, se existir 
um empreendedor que queira um 
lote maior pode associar vários lotes 
e, ao invés de adquirir um adquire 
três ou quatro e tem a possibilidade 
de ter um único lote maior. Com os 
“terrenos já todos adquiridos”, será 
submetida uma candidatura ao fundo 
comunitário, até “final de junho”, pre-
vendo-se assim que as obras iniciem 
depois disso. 

Em relação a empresas interessa-
das em instalarem-se em S. Pedro, a 
presidente adiantou “Temos muitos 
lotes já com declaração de interesse. 
Têm surgido novas empresas, desde 
que iniciámos este processo”. A au-
tarca referiu que tem celeridade neste 
processo, pois “existem duas empre-
sas (uma na área da metalúrgica e 
outra da transformação florestal, da 
economia verde) que têm candidatu-
ras ao quadro comunitário e por isso 

atualidade

Investimento de 1,7 milhões de euros para 
nova Zona Industrial em S. Pedro

Com este novo projeto de zona industrial em S. Pedro, a de Troia ficará para 
segundo plano, mas não ficará esquecida. “Estamos a trabalhar na contra res-
posta em relação ao parecer desfavorável emitido pelo ICNF”, refere a autarca, 
adiantando que estão a fazer um projeto de análise do ecossistema, ao invés 
de fazer uma análise do parecer negativo e, simplesmente, contrapor. “Optá-
mos por fazer um estudo, com uma equipa específica, que está ligada ao meio 
científico para desenvolver uma análise a todo o processo e, nessa análise, criar 
mecanismos de compensação pela intervenção em Troia”. 

Célia Marques acredita que a zona industrial de Troia ainda é um “projeto que 
é viável e que tem condições para ser executado”. Mostrando-se consciente de 
que será um processo que poderá levar um ou dois anos, está convicta que “se 
dermos condições ao ICNF para verificar que não estamos a prejudicar aquele 
ecossistema, ele dará parecer favorável”. 

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

Zona Industrial de Troia “é um projeto que é 
viável e tem condições para ser executado”

têm interesse em que o processo de 
aquisição do lote seja rápido”. 

A intenção do Município é, assim 
que terminar o processo de registo do 
loteamento, iniciar o processo de ce-
dência dos lotes, de modo a não per-
der o interesse das empresas, dando 
assim resposta às suas necessidades.
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N’ “O Alvaiazerense” de 30 de junho de 1999, AO 
CORRER DA PENA Alfredo Rodrigues,  versejava:  «“As 
moças das Cinco Vilas / São airosas e galantes/Já não 
se vestem de escuro/Conforme se usava dantes” e 
“Todo o homem que se preza/Usa um cacete valente/
Para rachar a cabeça/ De quem lhe quer fazer frente”. 
Vem este cantar ao caso porque Deus escreve direito 
por linhas tortas e pode-nos de-
volver o que já não se esperava. 
Estou lembrando aqui o “Guia 
de Portugal” idealizado por Raul 
Proença em 1927. Graças à Fun-
dação Calouste Gulbenkien, que 
lhe deitou a mão em 1983, muito 
ganhou a cultura nacional. Encon-
trei no II volume deste precioso 
Guia um capítulo grato a quem 
vive entre as baixas de Chão de 
Couce e as escarpas de S. Neutel. 
Chama-se “Cinco Vilas” e dele vou 
tirar para aqui uns breves apon-
tamentos. “(…) Aquela é a baixa 
de Chão de Couce e a região das 
Cinco Vilas, com céu fino e pro-
fundo, luz excelsa e vegetação 
opulenta. As Cinco Vilas, que são 
Chão de Couce, Aguda, Avelar, 
Pousaflores e Maçãs de D. Maria, foram antigamente 
sedes de concelho e formaram até 1836 uma comarca 
independente. Resta hoje apenas o laço espiritual do 
nome, cobrindo uma região geográfica de transição, 
entre as amenidades da Estremadura e a rudeza das 
Beiras. A população é sadia, dum asseio irrepreensí-
vel e doçura de carácter. A mulher, admiravelmente 
robusta e bem lançada, esmera-se com cuidados de 

princesa. Os pimpolhos, de cara lavada, não têm nódoa 
ou um andrajo. Não há pedintes, não há miséria, não 
há contendas. Homens e mulheres só levantam a voz 
para cantar. Em Chão de Couce, a Quinta de Cima foi 
propriedade dos soberanos portugueses. D. Afonso III 
deu-a em dote a uma dama da Rainha. D. Dinis, deu-a 
mais tarde aos marqueses de Vila Real e foi incorpo-

rada, posteriormente, na casa do 
Infantado. Maçãs de D. Maria, fica 
graciosamente alcandorada num 
dos visos da formosa Serra de San-
ta Helena. Os seus pinheirais são 
dos mais belos da região. Tem a 
poente o monte da Nexebra, com 
pouca vegetação, embora no alto 
espreitem negros tufos de pinhei-
ros.” Visão fugidia das Cinco Vilas 
nos princípios do século XX. Pode 
haver uns bons exageros no alin-
dar da paisagem humana. Quem 
acredita em mares de rosas, até 
por se encaixarem mal na quadra 
do “cacete racha-cabeças”? Mas, 
enfim, alguém por cá passou e fi-
xou o que viu. Falou muito? Falou 
pouco? Falou como entendeu e 
passou adiante, porque a jornada 

era longa. Queira-se ou não, as Cinco Vilas não existem 
por força da lei, mas não estão mortas no coração das 
gentes de cá. Viu isso o Raul Proença em 1927, vê-se 
hoje à beira do ano 2000, verá quem vier depois. As 
fronteiras de lá não são as que o coração traçou… 
Cinco Vilas sem castelo/Cinco mirantes tão doces…/ 
Toda a gente gosta delas!/Se tu comigo lá fosses?...».

Assim se escrevia sobre as Cinco Vilas,  há vinte anos!
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O que achou das comemorações do Dia do Concelho deste ano?

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

Teodora Cardo

Diretora

Catarina Dinis
Maçãs de D. Maria

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

atualidade

Daniela Gomes 
Pussos S. Pedro 

Achei o cartaz muito rico, contu-
do penso que é preciso uma maior 
divulgação pelo Concelho. O fecho 
das comemorações com a Gala do 
Desporto foi muito inovador, sendo 
um evento marcante para o concelho. 
Contudo lamento que não tenham sido 
considerados outros atletas que elevam 
o nome do Concelho no país e além-
fronteiras, quer no futebol quer noutras 
modalidades desportivas.

Foram marcadas pela exaltação da 
identidade local e por um conjunto de 
atividades focadas nas tradições, como 
foi o caso das marchas populares, que 
em muito dignificaram o Concelho. 
Teve um programa festivo com muitas 
atividades que permitiram envolver 
toda a comunidade alvaiazerense, 
fazendo com que esta data de grande 
relevo para todos os alvaiazerenses 
seja participada com fulgor.

No geral, achei que as atividades 
realizadas, para comemorar o Dia 
do concelho de Alvaiázere, foram 
bastante interessadas e bem organi-
zadas. Nomeadamente, as marchas 
populares, na véspera do dia do con-
celho, que é a que traz mais pessoas 
e mais afluência à terra.

Acho que a maioria das atividades 
foram importantes. Contudo, houve 
outras que estiveram praticamente 
às moscas, o que entristece. O cartaz 
foi demasiado grande e as pessoas 
foram demasiado poucas, mas isso 
só reflete, infelizmente, aquilo que 
Alvaiázere é, ninguém quer saber de 
nada mas todos se queixam de tudo. Maria Pinheiro

Alvaiázere 

Ana Gomes
Alvaiázere

Comemorações
Na edição deste mês o destaque vai para as 

comemoraçoes do Dia do Concelho, 13 de junho, 
que decorreram de 9 a 16 de junho e que integra-
ram a 2º edição do Festival Literário Internacional 
do Interior “Palavras de Fogo” em homenagem às 
vítimas dos incêndios florestais.

As comemorações associadas a este dia foram 
sofrendo alterações, assim como o dia come-
morado. O decreto de 12 de outubro de 1910, 
criou os feriados nacionais e possibilitou aos 
Municípios adoptarem um dia que os represen-
tasse, assim, em Alvaiázere, antes da data agora 
assinalada, o feriado municipal era no dia da 
quinta-feira da Ascensão. Este dia foi só feriado 
nacional até 1952, pelo que muitos concelhos 
instituiram-no como feriado municipal, para col-
matar a falta do feriado oficial, pela sua faceta 
religiosa, e também, por ser o dia da espiga, com 
grande implementação popular, que remonta à 
antiguidade, das culturas com rituais pagãos, no 
pedido da obtenção de boas colheitas, origem da 
tradição da recolha do ramo da espiga. 

 A mudança do feriado municipal para o dia 13 
de junho surgiu ligada à saudosa FAFIPA, e pela 
possibilidade de se poder envolver o feriado na-
cional do dia 10 de junho e principalmente para 
permitir que o grande número de alvaizerenses 
radicados em Lisboa pudessem participar nesta 
efeméride. Assim perdeu-se o sentido histórico 
da criação deste feriado municipal, transferindo 
a FAFIPA para outra data.

De referir que o programa das comemorações 
iniciou no dia 9 de junho, mas teve uma interrupção 
nos dias 10 e 11, não se aproveitando o feriado 
nacional, por outro lado algumas atividades saem 
afetadas, sem a alegria e animação que a FAFIPA 
trazia, tais como, as belíssimas Marchas Populares 
e a Missa do Santo António. A alteração da rota do 
desfile, sem passar pelo centro da vila, também não 
dignificou este, e lesou o comércio local. 

De salientar, os aspetos que enobreceram 
as comemorações, a Romaria e o XXXI Passeio 
Equestre, com a introdução do fado, cantado pela 
Lara Pedrosa, neta de Artur Pedrosa, fundador 
e impulsionador destas atividades, sendo esta, 
seus pais e tios muito aficionados na arte eques-
tre e também seus dinamizadores.

Outro aspeto inovador, a Gala Desportiva, 
pela importância no reconhecimento de todos 
os envolvidos na educação desportiva, um dos 
pilares fundamentais de qualquer sociedade e 
pela procura da excelência.
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Vai nascer em Almoster - perto da 
EN350, na estrada que liga a nacional 
ao Candal - um mercado para comercia-
lização de pequenos ruminantes – ca-
bras, ovelhas, cabritos, etc. “A ideia da 
feira de gado surgiu de uma candida-
tura da Terras de Sicó e que contempla 
a criação de dois mercados de gado, 
além daquele que já existe em Vila Cã”, 
referiu Paulo Reis Silva, presidente da 
Junta de Freguesia de Almoster.

Foi decidido, em 2017, criar mais 
dois mercados, um para servir os con-
celhos de Penela, Condeixa e Soure e 
outro para servir Alvaiázere e Ansião. O 
primeiro vai ser construído no Rabaçal 
e a localização do segundo ficou para 
ser decidida entre Alvaiázere e Ansião. 
“A ideia de se fazer em Almoster sur-
giu por dois motivos: primeiro, pela 
tradição que havia aqui do mercado de 
gado (e que acabou em 2016 devido à 
rusga que as autoridades cá fizerem) e 
segundo por ser o local mais equidis-
tante entre os dois concelhos”, explicou 
o presidente. 

Ainda não estão totalmente de-
finidas as linhas orientadoras de 
funcionamento, contudo Paulo Reis 
Silva mostra-se confiante quanto à 
sua finalidade.  “Estamos a pensar no 
pequeno produtor, que em casa cria 
o seu gado e passa assim a ter um 
sítio onde o pode vender”, adiantou. 
Outra vantagem que o presidente vê 

na criação deste mercado é o facto de 
o mesmo “poder trazer um certo mo-
vimento à freguesia”. Neste momento 
o Município e a junta de freguesia já 
identificaram os proprietários dos ter-
renos, “que se encontram disponíveis 
para vender”. O passo seguinte passa 
pela aquisição dos mesmos, por parte 
do Município. 

Contudo, nem tudo são rosas e a 
“polémica” está instalada, tudo por cau-
sa do local escolhido para acolher este 
mercado. Ao que o Alvaiazerense ave-
riguou junto de alguns almosterenses, 
e não só, estes não concordam com a 
escolha do local, indicando o recinto 

da tradicional feira dos 23 como sendo 
o ideal para o efeito. O presidente da 
junta de freguesia concorda que esse 
seria o local ideal, mas não é possível 
fazer-se lá. “Quando se começou a 
tentar implementar o projeto para o 
recinto da feira – não eram precisas 
muitas adaptações, visto que o recin-
to é plano e amplo – demos de caras 
com alguns constrangimentos a nível 
de ordenamento. O espaço é Reserva 
Ecológica Nacional, Reserva Agrícola 
Nacional e está marcado como leito de 
cheia do rio Nabão”. 

Estando essa hipótese fora de 
questão, começaram a procurar outras 

alternativas. Nas zonas circundantes 
tudo tem os mesmo constrangimen-
tos, e até ponderaram a parte mais 
alta do recinto, por trás do edifício do 
mercado. “Ter-se-ia de construir um 
acesso pelo lado da nacional – o que era 
possível – só que também tinha outras 
condicionantes, neste caso a distância 
às casas da Ponte-Velha”. Como a ativi-
dade está identificada como pecuária, 
a lei obriga a uma distância “mínima de 
150 ou 200 metros”.  

Começaram então a afastar-se da 
zona do recinto da feira até onde con-
seguiram encontrar um “sítio com área 
suficiente e onde não houvesse condi-
cionantes que permitissem a implan-
tação do projeto”. O espaço onde será 
instalada a feira de gado também tem 
condicionantes, “mas as quais podemos 
colmatar”, como é o caso do afasta-
mento em relação à linha de água (que 
servirá de estacionamento e o edifício 
estará mais afastado) e “não podemos 
impermeabilizar muito o solo”.

Sendo uma candidatura “financia-
da a 100% por fundos comunitários” 
e que não traz qualquer custo para a 
junta de freguesia, o presidente deixa 
uma questão no ar “não podendo fazer 
no recinto da feira, é preferível fazer 
noutro local ou é melhor perdermos 
o projeto para um concelho vizinho?”.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

atualidade

Mercado de Gado vai nascer em Almoster

Terreno onde vai nascer o Mercado de Gado fica perto da EN350
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No dia 16 de junho festejou-se 
o dia de Santo António através 
da celebração da Eucaristia e do 
célebre leilão de oferendas de 
produtos da terra. 

Santo António, o português 
mais internacional de todos os 
tempos, batizado como Fernando 
Martins de Bulhões, nasceu diante 
da casa de Deus, frente à Sé de Lis-
boa. Numa ânsia de conhecimento, 
frequentou as melhores escolas do 
reino, o que fez dele o mais prepa-
rado dos teólogos do seu tempo. 
Santo António queria sempre mais 
conhecimento, mais vida, mais 
Deus, não se contentando com a 
vida cómoda de convento. Foi por 
este motivo que cedo se entregou 
ao apelo missionário, dedicando-
se mais tarde, como que por aca-
so, a pregar a palavra, da qual era 
mestre. Nos sermões conjugam-se 
todas as aptidões de António, os 
conhecimentos de teologia, as 

lições de retórica, as leituras dos 
filósofos e o conhecimento das 
ciências mais variadas, aliados a 
uma capacidade de grande pro-
ximidade para com o povo, em 
especial para com os renegados. 

Os sermões de Santo António, 
em particular o “Sermão de Santo 
António aos Peixes”, são exemplo 

do que de melhor se dizia naquela 
época em defesa dos mais fragili-
zados, sendo essa também a razão 
da sua enorme contemporaneida-
de e talvez, também, o motivo da 
incorruptibilidade do seu corpo, 
em particular da sua garganta, um 
possível sinal de que ele pregasse 
por toda a eternidade.

Em Almoster  
Dia do Corpo de Deus e 
Festa do Compromisso

No dia 20 de junho, Almoster celebrou o aniversá-
rio da instituição da sagrada Eucaristia, o sacramento 
do corpo e do sangue de Jesus Cristo, com Eucaristia, 
presidida pelo padre André Sequeira, e procissão solene 
com a presença dos irmãos da Confraria do Santíssimo, 
da paróquia. Nesta mesma cerimónia teve lugar a festa 
do Compromisso dos jovens do 9.º ano da catequese, 
que se responsabilizaram em trilhar o caminho de Je-
sus, na bondade, solidariedade, entrega e cuidado pelo 
outro, através de ações locais de cooperação com o gru-
po Missão Trevo, o grupo coral da freguesia, o grupo 
de acólitos e, entre outros, o grupo de jovens AMMA. 

A manhã deste dia encerrou com o tradicional al-
moço anual dos irmãos da Confraria do Santíssimo, no 
salão da Igreja Paroquial, com a presença já de vários 
jovens, em sinal de renovação da Igreja.

atualidade
Em Almoster

Festejou-se o dia de Santo António

CHURRASCARIA
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O mês de junho, sendo o mês 
dos Santos Populares, foi vivido na 
instituição com bastante intensida-
de. Os trabalhos manuais elabo-
rados foram ao encontro do tema 
e não faltaram as sardinhas, os 
balões, as flores e os arcos. Tudo 
elaborado pelos utentes que pude-
ram recriar e vivenciar tempos de 
outrora aquando se juntavam para 
elaborarem as decorações para as 
festas da terra.

Ainda neste âmbito, a Institui-
ção organizou no dia 21 um arraial 
no seu espaço exterior para uten-
tes de apoio domiciliário e centro 
de dia, que quiseram participar e 
passar um dia diferente. Assim, 
o almoço foi servido ao ar livre, 
num ambiente de arraial onde não 
faltou a bela da sardinha assada e 
a boa música portuguesa. Da parte 
da tarde houve a participação da 
marcha da ASCRA, uma pequena 
marcha com utentes e funcioná-
rias para relembrar e promover 

o envelhecimento ativo. A tarde 
continuou com uma peça de teatro 
“A velha mafiosa que foi à pesca da 
sardinha, escorregou e bateu com 
a cabeça” e claro, o lanche! Um dia 
diferente, de partilha e convívio 
que não teria sido possível sem a 
ajuda e o contributo de todos.

Este mês foi igualmente es-
pecial e marcante para todas as 
colaboradoras da Instituição que 
concluíram a certificação em agen-
te em geriatria. Após a formação 
obrigatória, foram submetidas a 

um júri de certificação profissional 
concluindo assim com sucesso a 
certificação. É de louvar o empe-
nho e a dedicação de todas as fun-
cionárias, sendo um orgulho para 
a ASCRA ajudar neste processo 
que se torna uma mais-valia quer 
para cada uma das participantes 
como para a própria Instituição.

Por fim, a ASCRA deixa as maio-
res felicidades aos utentes que du-
rante este mês completaram mais 
uma primavera: Maria dos Anjos, 
José Rodrigues e Maria Barros.

ASCRA 

Santos Populares animaram utentes

Ao abrigo dos Estatutos do Grupo Desportivo de 
Alvaiázere, convocam-se todos os sócios da instituição 
referida, para uma reunião de Assembleia Geral de carác-
ter ordinário, a realizar no dia 19 de Julho, às 19.00h, na 
sede da associação, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apresentação, discussão e votação do Relatório de 
Atividades do ano de 2017;

2. Apresentação, discussão e votação do Relatório de 
Contas do ano de 2017;

3. Apresentação, discussão e votação do Relatório de 
Atividades do ano de 2018;

4. Apresentação, discussão e votação do Relatório de 
Contas do ano de 2018;

5. Apresentação, discussão e votação do Plano de 
Atividades do ano de 2019;

6. Apresentação, discussão e votação do Orçamento 
do ano de 2019;

7. Apresentação de Listas;
8. Eleições dos corpos sociais da Associação.
Em consonância com o artigo 12.º dos Estatutos, se à 

hora marcada não se encontrarem presentes, pelo menos 
1/4 dos sócios, a mesma funcionará com qualquer núme-
ro, válida e legalmente, trinta minutos depois.

Alvaiázere, 27 de Junho de 2019
O Presidente da Assembleia-Geral

José Carlos Castelão

Grupo Desportivo de Alvaiázere

ConvoCATóRiA
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No dia 7 de junho, a Biblioteca Escolar do Agrupa-
mento de Escolas de Alvaiázere recebeu a escritora 
brasileira Andréa Del Fuego para um encontro onde 
estiveram presentes os alunos das turmas 8ºA e B e 
10ºA, distribuídos por duas sessões, no âmbito do 
Festival Literário Internacional do Interior “Palavras 
de Fogo” que se realizou de 14 a 17 deste mês, nos 
concelhos atingidos pelos incêndios de 2017. 

A partir da obra “Os Malaquias”, Prémio José 
Saramago 2011, a escritora convidada falou aos 
alunos presentes sobre a origem deste romance, do 
seu processo de criação, já que se inspira na histó-
ria da sua família, mais especificamente, nos seus 
bisavós.  Andréa Del Fuego deu ainda a conhecer 
alguns detalhes da história, das emoções sentidas 
durante a sua escrita, que demorou alguns anos, e 
das personagens que se basearam em pessoas que 
existiram na realidade, mas onde alguns pormenores 
mágicos as tornam diferentes, sempre vivas mesmo 
para além da morte. 

A escritora, que é natural de S. Paulo e se estreou 
literariamente em 2004 com a antologia de contos 
“Minto enquanto posso”, confessou aos jovens pre-
sentes a sua grande paixão pela escrita desde os ban-
cos da escola, o prazer de usar as palavras para ex-
primir sentimentos e dar voz a ideias e pensamentos. 

Ao longo das sessões, os alunos foram seguindo 
de um modo entusiasta tudo o que a escritora ia 
referindo, tendo havido ainda espaço para a leitura 
de um excerto da sua obra acompanhada de uma 
pequena peça musical a cargo de duas alunas das 
turmas referidas.

escolar

Biblioteca Escolar
Encontro com a escritora Andréa Del Fuego

Ecopoemas no Dia 
Mundial do Ambiente

No dia 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, 
os alunos de 6º ano do Agrupamento de Escolas 
de Alvaiázere, sob orientação dos professores de 
Português, no âmbito do projeto Eco-Escolas e o 
apoio da Biblioteca Escolar, proporcionaram um 
belo momento literário no anfiteatro do parque de 
campismo onde, em grupo, leram de forma sentida 
poemas de autores portugueses alusivos aos ani-
mais, à água, às árvores, às plantas. 

Pretendia-se que, ao ar livre, as palavras levas-
sem mensagens sobre o combate à poluição, a 
proteção do meio ambiente e a melhoria da quali-
dade de vida.

Este ano, o Dia Mundial do Ambiente, foi de-
dicado à poluição do ar e procurou alertar para o 
uso de energias renováveis e tecnologias verdes de 
modo a melhorar a qualidade do ar em cidades e 
regiões de todo o mundo.

Agrupamento de Escolas
Distinguido com o selo 
“Escola Amiga da Criança”

O Agrupamento de Escolas de Alvaiázere, 
através da Biblioteca Escolar e do projeto “Almoço 
com Histórias” desenvolvido na Escola Básica de 
Alvaiázere, foi distinguido com o Selo Escola Amiga 
da Criança, iniciativa promovida pela Confederação 
Nacional das Associações de Pais e com o apoio da 
Leya Educação.

O projeto “Almoço com Histórias” , que ocupa 
diariamente duas turmas de alunos do 1º ciclo 
à hora do almoço, é implementado desde 2015 
e tem como objetivo promover a leitura e as 
literacias através da realização de sessões de 
leitura de livros, contos ou poemas adequados 
aos diferentes anos de escolaridade, seguidas 
de jogos de interpretação ou atividades de ex-
pressão plástica, pesquisa de temas diversos, 
dinamização de jogos de tabuleiro ou passagem 
de filmes de animação.

Com esta distinção, que visa destacar escolas 
que apresentam, concebem e concretizam ideias 
extraordinárias, a equipa da BE, reforça a respon-
sabilidade de continuar a proporcionar aos alunos 
da Escola Básica de Alvaiázere momentos enrique-
cedores, de leitura e de aprendizagem, de convívio 
e partilha de saberes, promovendo a igualdade de 
oportunidades no acesso ao conhecimento e ao 
exercício da cidadania que fazem da BE um espaço 
alegre e feliz.

A Comunidade Intermunicipal da Região de Lei-
ria (CIMRL) está a promover nos 10 municípios que 
a integram (Marinha Grande, Alvaiázere, Ansião, 
Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, 
Leiria, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós) um 
Programa Inovador de Combate ao Insucesso Escolar 
(PICIE) e resulta de uma candidatura desta CIM, no 
valor global de 2,6 milhões de euros, ao Programa 
Operacional Centro 2020.

Este programa contempla diversas ações que vi-
sam potenciar o sucesso das crianças daquela zona 
e, foi nesse sentido que, a turma do primeiro ciclo do 
Centro Escolar de Alvaiázere recebeu, no dia 24 de 
maio, a visita do Gaspar, a mascote deste projeto. No 
âmbito da sexta ação deste projeto está a promover-
se uma intervenção junto do público escolar que visa 
o empreendedorismo nas escolas, uma iniciativa que 
visa dotar as crianças de competências empreendedo-
ras, facilitadoras da assunção de posturas proativas 
que ditem o sucesso do seu percurso.

O Gaspar foi recebido com muito carinho por to-
das as crianças que com ele mantiveram um diálogo 
sobre as atividades já desenvolvidas no âmbito do 

seu trabalho empreendedor, ao mesmo tempo que 
revelaram alguns pormenores sobre a atividade final 
do projeto, que decorreu no dia 21 de junho. 

À despedida, para além do abraço caloroso do 
Gaspar ficou o presente entregue por este a cada 
criança: o puzzle “A Aventura do Gaspar”, o qual 
permite descobrir as maravilhas da região.

Empreendedorismo nas Escolas
“Gaspar” visitou empreendedores de 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. JOAQUIM CARVALHO & MAIA, LDA.
  MATERIAIS  DE  CONSTRUÇÃO  NACIONAIS  E  ESTRANGEIROS

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

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

Telemóveis: Gina Marques (comercial) 936327521 - José Carlos (técnico) 937675600
Hugo Capela (técnico/formação) 964719121 - Email: info@tuaempresa.pt/gina.marques@tuaempresa.pt

Rua Colégio Vera Cruz, Lote 8 - Cave 
 3250 Alvaiázere 

Tel./Fax 236 656 344Serviços Informáticos, Lda.
Sofia Alexandra Marques
Rua das Forjas - Quinta dos Ciprestes                                          Tlm. 916 312 117
3250-039 ALMOSTER - Alvaiázere                  E-mail: sofiaamarques-46772l@adv.oa.pt

Advogada
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Poster do Agrupamento de Escolas de Alvaiázere 
selecionado para representar o Centro de 
Formação de Associação de Escolas

Agrupamento de Escolas
Eco-trilho “Na rota do 
carvalho cerquinho”

Numa parceria entre o programa Eco-escolas 
e as Ciências Naturais, foi inserido, na plataforma 
wikiloc, um trilho de 3,7 km, em Ariques, percorrido 
pelas turmas do 8º ano da Escola Básica e Sec. Dr. 
Manuel R. Ferreira, nos dias 4 e 6 de junho.  Ele-
mentos naturais, como o carvalho cerquinho e os 
campos de lapiás, suscitaram a palestra, o mesmo 
sucedendo com a capelinha de Santiago e o antigo 
lagar de azeite. 

Uma experiência pedagógica pela riqueza da 
aprendizagem in loco, pelo conhecimento do terri-
tório e pelo entusiasmo demonstrado por parte dos 
intervenientes. 

“Sapadores em ação”, 
uma iniciativa Eco-Escolas

Com o patrocínio da Associação Florestal de Al-
vaiázere, os alunos do 8º ano puderam acompanhar 
uma ação de limpeza dos Sapadores Florestais no 
logradouro e terreno de uma moradia particular no 
centro de Alvaiázere, observando os sapadores com 
as roçadouras e o trator. A engenheira Rita Rodri-
gues aproveitou para falar sobre zonas de proteção 
das habitações e cuidados a ter com as queimas 
para evitar incêndios. Aproveitou-se ainda a oportu-
nidade para lançar um repto aos alunos, no sentido 
de olharem a floresta enquanto área de formação e 
futura perspetiva de emprego, por estarmos numa 
zona de extenso e valioso manto vegetal.

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

Universidade Sénior de Alvaiázere
100 Anos de Sophia vistos 
pela(s) “Faculdade(s)” 
Sénior de Alvaiázere

A Universidade Sénior de Alvaiázere aliou-se à 
comemoração do centenário de Sophia de Mello 
Breyner Andresen e realizou alguns trabalhos que 
têm por base a obra da escritora.

A exposição, patente no Museu, nasceu da conju-
gação do texto (disciplina de Português) e das artes 
manuais (disciplina de Artes Plásticas), da imagina-
ção e da criatividade dos alunos da Universidade 
Sénior de Alvaiázere.

A sua inauguração foi no dia 13 de junho, articu-
lada com a comemoração do aniversário do Museu 
de Alvaiázere, cujas atividades decorreram no seu 
espaço exterior.

Bebeteca
Encerrou ano letivo em ambiente de festa

O ano de atividades da Bebeteca, que funcionou 
na Biblioteca Municipal de Alvaiázere, terminou dia 1 
de junho em ambiente de festa. 

Os bebés tiveram oportunidade de participar num 
atelier musical onde foram explorados diferentes 
instrumentos e registos musicais, sob orientação do 
professor Amândio Santos.

A Bebeteca contou com 18 bebés inscritos e volta-
rá em novembro, com um novo programa, mantendo 
o calendário, ao primeiro sábado de cada mês das 
10h às 11h.

As inscrições decorrerão no próximo mês de se-
tembro, após o período de férias letivas e voltará a ter 
um programa diversificado e multidisciplinar dirigido 
a bebés dos 9 aos 36 meses.

GAAF - Escola de Pais
No âmbito do seu plano de atividades, o Gabinete 

de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) do Agrupamen-
to de Escolas de Alvaiázere promoveu, durante o 3º 
período de 2018/2019, um curso de formação para 
pais, no qual os inscritos foram maioritariamente en-
carregados de educação, pais e familiares de alunos 
estrangeiros. Ao longo de 14 sessões, de duas horas 
cada, os inscritos contactaram com alguns conceitos 
básicos da língua portuguesa, que os ajudará no seu 
quotidiano e integração na realidade portuguesa. A 
última sessão decorreu no dia 12 de junho, tendo 
sido entregues os respetivos certificados, emitidos 
pelo Cenformaz, que apoiou o GAAF nesta iniciativa.  

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

“Canguru sem fronteiras”
Para estimular o estudo e o gosto pela Matemática, 

os professores desta disciplina incentivaram os seus 
alunos a participar no projeto “Canguru sem fronteiras 
2019”, dinamizado pela Universidade de Coimbra. 

A prova contou com a participação de 112 alunos 
de todos os ciclos do Ensino Básico e Ensino Secun-
dário do Agrupamento de Alvaiázere e os resultados 
a nível nacional mostram que alguns ficaram muito 
bem posicionados. 

O Agrupamento de Escolas congratula-se pelo 
5.º lugar a nível nacional alcançado pela aluna do 8º 
ano, Laura Guerreiro, entre os 12 860 participantes 
no seu escalão.

No âmbito do Projeto de Auto-
nomia e Flexibilidade Curricular 
em vigor nas escolas da rede na-
cional, o Agrupamento de Escolas 
de Alvaiázere, realizou uma ativi-
dade no contexto dos Domínios 
de Autonomia Curricular.

A atividade realizada em con-
texto curricular com a turma A do 
10.º ano, intitulada “Alvaiázere, o 
Homem e a Natureza”, que resul-
tou da articulação programática 
entre as disciplinas de Biologia 
e Geologia, Filosofia, Física e 
Química A e Educação Física, 
concretizou-se num conjunto de 

atividades efetivadas na Mata 
do Carrascal, por forma a trazer 
a “sala de aula” para um outro 
cenário de aprendizagem e assim 
promover a relação necessária 
entre o conhecimento teórico e a 
sua aplicação prática e contextual.

No seguimento da realização 
desta atividade interdisciplinar, e 
como resposta à solicitação por 
parte da Direção Geral de Educa-
ção aos Agrupamentos de Escolas, 
foi elaborado um poster que retra-
tou todo o processo de conceção 
e concretização da atividade. 

O poster apresentado pelo 

Agrupamento de Escolas de Al-
vaiázere, foi o selecionado para 
representar o Centro de Forma-
ção de Associação de Escolas ao 
qual o Agrupamento está afeto, 
no Encontro Nacional de Auto-
nomia e Flexibilidade Curricular, 
realizado na Figueira da Foz a 
quatro de junho de dois mil e 
dezanove. 

Este reconhecimento do traba-
lho desenvolvido no Agrupamen-
to, constitui-se como um indica-
dor de qualidade educativa, ao 
qual o Agrupamento continuará a 
dar seguimento.
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No dia 14 de junho, o Agrupamento 
de Escolas, em articulação com a As-
sociação de Pais, realizou a festa de 
encerramento do ano letivo com um 
programa, cujas atividades permitiram 
mostrar à comunidade educativa muito 
do trabalho feito ao longo do ano nas 
diferentes estruturas. 

Os alunos do 5.º A apresentaram 
uma pequena peça de teatro intitulada 
“A revolta das sardinhas”. 

Esta peça é o resultado dum proje-
to interdisciplinar da turma e procura 
alertar para a urgência dos problemas 
ambientais, nomeadamente a poluição 
dos oceanos. 

O texto foi redigido pelos próprios 
alunos, no âmbito da disciplina de 
Português, a encenação contou com a 
colaboração do Clube de Teatro e da 
disciplina de Educação Física e a apre-
sentação teve a participação de alguns 
encarregados de educação.

Os alunos do Clube de Música e 
do Pré Escolar, 1º e 2º Ciclo do ensino 
básico apresentaram canções e to-
caram alguns instrumentos. Assim a 
dança, o canto, o teatro, entre outras 
atividades, preencheram a tarde que se 

desenrolou em ambiente de festa, não 
faltando as exposições, quermesse e 
tasquinhas.

A animação e a boa disposição mar-
caram o final de uma tarde diferente, 
cumprindo-se, assim, os objetivos da 
sua realização: incentivar nas crianças/
alunos o gosto pela participação em 
eventos e proporcionar momentos de 
convívio entre as várias faixas etárias, 
os encarregados de educação e comu-
nidade escolar.

escolar

No passado dia 7 de junho, na Casa 
Municipal da Cultura de Alvaiázere, 
o SAIDATOCA – Clube de Teatro do 
Agrupamento de Escolas de Alvaiázere 
concluiu a apresentação dos espetácu-
los preparados ao longo do ano letivo 
com a peça “gente”, construída a partir 
dum conjunto de peças curtas de diver-
sos autores e levada à cena pelo grupo 
de trabalho constituído por alunos do 
Ensino Secundário.

De referir que, após a organização 
em abril do XL Encontro Nacional de 
Teatro, o mês de maio fora também 
de intensa atividade, com a apresen-
tação de “gente” na XIV Mostra de 
Teatro Escolar de Coimbra, no dia 14, 
e a apresentação ao público escolar 
e à comunidade de “Leandro, rei da 
Helíria”, nos dias 23 e 24, pelo grupo 
constituído por alunos do 9.º ano, e de 
“Eles são mesmo assim?!”, nos dias 30 

e 31, pelo grupo constituído por alunos 
do 8.º ano.

No mês de junho, as atividades do 
Saidatoca iniciaram-se com a já tradi-
cional comemoração do Dia Mundial 
da Criança, tendo sido realizada mais 
uma apresentação de “Leandro, Rei da 
Helíria”, na Casa da Cultura, para todos 
os alunos do 1.º CEB do concelho. Além 
disso, os alunos do 6.º ano do clube de 
teatro e os alunos do 5.º A deslocaram-
se aos centros escolares de Alvaiázere 
e de Maçãs de D.ª Maria para apresen-
tarem às crianças do ensino pré-escolar 
duas pequenas dramatizações.

Ao longo deste ano letivo participa-
ram nas atividades do clube de teatro 
cerca de 50 alunos, divididos em quatro 
grupos, de acordo com o seu ano es-
colaridade, três deles com sessões de 
trabalho semanais e um com sessões 
de trabalho quinzenais.

Clube de Teatro “Saidatoca” continua a surpreender

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Realizou festa de encerramento do ano letivo

“A revolta das sardinhas”
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CONTINUAR A DIZER COISAS, 
PARA QUÊ?

Até chegar a este preciso momento, 
era firme a minha decisão de abandonar 
a longa série de salpicos com que venho 
“aspergindo” múltiplas facetas da nosso 
mundo alvaiazerense. Estava decidido a 
pôr a “rolha no tinteiro”, secar o aparo 
e enviar à Senhora Diretora aquela carta 
que esteve pensada desde há tempos para 
pedir dispensa. É que os salpicos que vou 
atirando a quem passa por mim, que é 
como quem diz, a quem me lê desde há 
cerca de oito anos, por nada quis que 
fosse apenas para chapiscar alguém ao 
acaso, assim como quem jogasse ao pião 
para acertar a ferretada mas conseguir 
saltar para fora da roda. 

Se a vida é um jogo e dos mais com-
plicados, os salpicos, ou as beliscaduras 
que saltam à queima-roupa hão de ter um 
objetivo, nem que seja um simples alerta 

para que não 
se volte ao 
incómodo de 
ser atingido 
por qualquer 
porcaria ou 
chafurdice.

A explicação do ponto final para os 
meus “salpicos” estava no facto de não 
saber se sabia o que tenho andado a 
dizer. Quis sempre falar claro aos Alvaia-
zerenses, à frente os responsáveis pela 

coisa pública, mas já faz tempo que me 
venho interrogando sobre a utilidade das 
minhas letras.

O escritor deverá ser homem de espe-
rança e as palavras pensadas deverão pelo 
mesmo ser avaliadas como propostas 
aceitáveis. Nem a escrever se “trabalha 
para aquecer” e daí a probabilidade do 
desânimo. Mas, do dizer ao fazer, são as 
obras que justificam o pensamento.

Para o caso de eu ter alguns leitores 
interessados em saberem se houve resul-
tados à vista de algumas experiências por 
mim propostas, passe-se dos meus escri-
tos para o campo dos leitores receptores 
das mensagens escritas e comparem-se 
as mudanças para melhor verificadas 
nas atitudes e não se finja na análise dos 
resultados, que, se foram maus, logo 
concluirá que as letras eram tretas. 

Quem escreve é para fazer sementeira 
da verdade em que acredita, desde logo 

ficando à espera 
do que poderá 
colher apenas 
os frutos da se-
mente que “caiu 
em boa terra”. 
Por outro lado, 
quem quer ler 
é porque quer 
saber sempre 

um pouco mais, e só valerá a pena ler se 
fica mesmo a saber.

*
Ainda não foi desta que pus a “rolha 

no tinteiro”, mas talvez fosse melhor ficar 
por aqui, que cada vez mais me vou sen-
tindo estrangeiro na minha Terra.

Escrevi 87 salpicos e abordei mais 
de uma dezenas de temas. Manifestei 
opiniões, sugeri soluções, critiquei erros, 

elogiei quem me pareceu que o merecia, 
ofereci-me para colaborar em iniciativas 
construtivas, defendi o património, pro-
pus o aproveitamento da nossa beleza 
natural para fomentar o turismo local, 
escrevi, voltei a escrever, … restou-me 
a ilusão de que alcancei o que vejo tudo 
na mesma. E por falar em ilusão, pedi ao 
Google que me ajudasse a aprofundar o 
sentido desse estado de espírito e alguém 
por lá me disse que «Intenção sem ação é 
ilusão». Também aprendi que…

“Se te escondes em tuas ilusões
E te ocultas naquilo que não és
Perderás a vida e não verás
A beleza de ser o que tu és.” 

Padre Fábio de Melo

Não desisto “do que quero” e, por ago-
ra, também não desisto do que me dói”. 
Mas, que dói, dói, caros leitores. E não é 
só pelos resultados dos meus salpicos. 
Dói-me por ser um pequenino escritor 
de dezasseis obras, mas esquecido para 
tudo. Dói-me não saber a razão por que 
não sou convidado para a “Feira do Livro” 
em Alvaiázere e dói-me também não ter 
os meus, alguns dos meus livros, na Bi-
blioteca Municipal de Alvaiázere!

Um dia destes vou fazer a experiência 
do desempate: levarei os meus livros para 
os muros disponíveis o largo da igreja da 
vila. Espalhá-los-ei e 

«Direi então:
Levem que é de graça!
Apenas têm que ler.
Tirem esta coisa daqui,
mesmo que não queiram ler»

Depois da missa juntarei
os meus restos de tudo,
os meus livros outra vez,
que não irá faltar nenhum. (…)

“Maçãs de D. Maria ‘A Ribeirinha’ – 
Notícia sobre esta Vila Extremenha” é o 
título de um pequeno, mas interessan-
tíssimo, folheto, editado em 1928, sobre 
a famosa “Ribeirinha” e a sua ligação à 
antiga vila de Maçãs de Dona Maria. 

O autor deste trabalho é Avelino 
Ferreira Pedro, nascido a 12 de Maio 
de 1878, no lugar das Cabeças, vila de 
Maçãs de Dona Maria, filho de Manuel 
Ferreira Pedro e de Francisca Ferreira. 
Faleceu em Lisboa no dia 13 de Julho 
de 1938.

Este nosso conterrâneo seguiu a 
carreira das armas, na área de Lisboa; 
mas, apesar da distância e das difi-
culdades das vias e dos transportes, 
nunca esqueceu a sua terra. O jornal O 
Figueiroense n.º 556, de 9 de Maio de 
1908, dava conta da sua presença nas 
Cabeças, em visita à sua família.

Deste amor à vila de Maçãs de Dona 
Maria, são conhecidos, pelo menos, 
três trabalhos de Avelino Ferreira Pedro 
sobre a região. Um, intitulado Terras 
de Leiria (1927), é uma espécie de guia 

do distrito de Leiria. Um outro, Apon-
tamentos Resumidos respeitantes às 
antigas Cinco Vilas e Arega (1927), é o 
que hoje trazemos à liça “Maçãs de D. 
Maria ‘A Ribeirinha’ – Notícia sobre esta 
Vila Extremenha”.

Na apresentação deste trabalho, 
António José Marques escreve: «Não 
tenho palavras com que possa dizer, a 
boa impressão que me deixou a leitura 

do seu trabalho que intitula A Ribeiri-
nha…»; acrescentando: «O seu trabalho, 
para mim é digno de apreço; nele revela 
grandes faculdades intelectuais e um 
emérito investigador em história Pátria.»

Avelino Ferreira Pedro organizou 
este seu trabalho sob vários subtítulos: 
“Explicação necessária”; “Um pouco de 
história”; “Uma rainha”; “Reparos”; “O 
‘Pai da Pátria’”; “Resistência passiva”; 
“Despedida”; “Original proesa”; “O fim 
de uma jornada”; “Curta ventura”; “A 
vingança”; “El-rei preocupado”; “D. 
Martim implacável”; “Triste nova”; “Um 
ardil”; “A sentença”; “Ascendências e 
descendências”. Termina com o relato 
da peregrinação que o chantre de Évora, 
Manuel Severim de Faria, fez a Maçãs de 
Dona Maria, em terça-feira, 5 de Agosto 
de 1625, em visita aos seus sobrinhos 
(D. Sancho Manuel, Conde de Vila Flor, e 
a sua irmã, Sor Brites do Espírito Santo).

Esta publicação de Avelino Ferreira 
Pedro, apesar da sua dimensão, é um 
trabalho meritório, porque, em poucas 
páginas (30), condensa muita informa-
ção sobre factos históricos da antiga 
Comarca das Cinco Vilas e de Portugal.

Nota: Para mais informações consul-
te-se o blogue Terras da Ribeirinha (ht-
tps://terrasdaribeirinha.wordpress.com/)

letras

Salpico
     Pico-Pico

Filipe Antunes Santos

Élio Dias Marques
albaiaz@sapo.pt

Al-Baiäz - Notas de História e Património, n.º 13

A “Ribeirinha” pela pena de Avelino Ferreira Pedro

Al-Baiäz
Colóquio sobre
o Património 
Cemiterial 

O Centro Cultural Mercado de 
Sant’Ana, em Leiria, acolheu, no dia 
15 de junho, o 1.º colóquio sobre o 
Património Cemiterial de Leiria, numa 
organização da Al-Baiäz – Associação 
de Defesa do Património de Alvaiázere, 
com o apoio da Câmara Municipal de 
Leiria e da editora Hora de Ler. Intervie-
ram no colóquio Saul Gomes, António 
Matias Coelho, Ana Paula Pegas, Arnal-
dina Riesenberger, Carlos Fernandes e 
Mário Rui S. Rodrigues, Francisco Quei-
roz e Ana Paula Assunção. Na mesa 
estiveram, ainda, os elementos da 
organização, Ricardo Charters d’Aze-
vedo, Mário Rui Rodrigues e Carlos 
Fernandes e a vereadora do Ambiente 
e Cemitérios, Ana Esperança. 

No final do Colóquio realizou-se 
uma visita ao Cemitério de Santo An-
tónio do Carrascal, em Leiria, guiada 
por Francisco Queiroz, reputado es-
pecialista em arte funerária e história 
cemiterial. Foi um momento impor-
tante e de grande significado para o 
reconhecimento do valor do património 
cemiterial de Leiria.

Sensibilizando a população e a au-
tarquia para o valor histórico e artístico 
deste espaço, a organização espera que 
esta realização cultural venha a ter con-
sequências na orientação do assunto no 
concelho de Leiria.

Congresso 
sobre  História 
e Património

Consciente da importância do co-
nhecimento da História e do Patrimó-
nio para a identidade local e para o 
desenvolvimento regional, a Al-Baiäz 
- Associação de Defesa do Património 
decidiu organizar o Congresso de His-
tória e Património da Alta Estremadura 
e Terras de Sicó, que terá lugar em 
Alvaiázere, a 21 e 22 de setembro.

A área geográfica abrangida pelas 
comunicações é a Alta Estremadura 
(distrito de Leiria e o concelho de Ou-
rém) e as Terras de Sicó (Alvaiázere, 
Ansião Condeixa, Penela, Pombal e 
Soure).

Em termos temáticos, o Congresso 
comporta as seguintes seções: ar-
queologia, antropologia e etnografia, 
história, história da arte, património 
cultural e património natural.

O Congresso tem o apoio da Câma-
ra Municipal de Alvaiázere, do Instituto 
Politécnico de Tomar, da editora Hora 
de Ler e do periódico Anais Leirienses.

As propostas de comunicação de-
vem ser apresentadas até dia 31 de 
julho e o “site” do Congresso é http://
congresso-albaiaz.pt/ 
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Voltou a cumprir-se no dia 15 
de junho. Ano após ano, o largo 
da fonte da granja recebe amigos, 
conhecidos e curiosos para aque-
la que é a sua festa. “Sendo uma 
tradição muito antiga da aldeia, já 
se faz desde a criação da fonte”, 
contou ao Alvaiazerense o grupo 
de Amigos da Fonte da Granja.

Não sendo uma festa de cariz 
solene, o seu objetivo é a convi-
vência e confraternização entre 
residentes, os que já saíram da 
terra e todos quantos se juntam 
a eles todos os anos. Prezam por 
ser diferentes e isso nota-se logo 
no cartaz, recheado de “atividades 
também elas diferentes”. “Este ano 
enaltecemos a realização da tercei-
ra edição do passeio de carrinhos 

de mão (pelas adegas da aldeia). 
Pela primeira vez, a festa contou 

com uma caminhada e um passeio 
BTT, os quais registaram uma ade-
são significativa, com 62 pessoas a 
participar nestas atividades de cariz 
totalmente solidário”, referiram.

Os Amigos da Fonte da Granja 
angariaram, com todas estas ativi-
dades, um valor de 465 euros, que 
reverteu “integralmente a favor dos 
Bombeiros Voluntários de Alvaiá-
zere” e que foi entregue durante o 
baile, que decorreu com o artista 
Élsio Nunes.

O banho “cura-ressacas” foi o 
culminar dos festejos e pelas 6 da 
manhã os “resistentes” ganharam 
ânimo para mais um ano de trabalho 
e refrescaram-se nas águas da fonte.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

Em S. Pedro

A tradição dos Amigos da Fonte da Granja

Em Pelmá

Homenagem a José 
Carlos Rodrigues

No dia 16 de junho, na igreja de Pelmá, para além da 
habitual missa das 9h, houve ainda, às 11h, uma missa 
de homenagem ao para-quedista José Carlos Farinha 
Rodrigues, da localidade de Banhosa, em Pelmá, falecido 
em novembro de 2018. Presidiu à Eucaristia Rui Valério, 
Bispo das Forças Armadas e de Segurança.

Nesta homenagem estiveram presentes: o General 
Carlos Jerónimo, do Exército, ex-militares para-que-
distas e outros militares, o vice-presidente da Câmara 
Municipal de Ourém, Natálio Reis, a viúva do José Carlos, 
outros familiares e amigos. Durante a homilia o Bispo 
enalteceu todos os combatentes da Guerra Colonial e 
lembrou todos quantos perderam a vida em defesa da 
sua/nossa Pátria, tendo sido especialmente pronuncia-
dos os nomes dos militares falecidos, do concelho de 
Ourém e o de Daniel Alves, do concelho de Alvaiázere.

Esta cerimónia terminou no cemitério de Pelmá onde 
se encontra sepultado José Carlos Farinha Rodrigues.

De referir que estas homenagens são organizadas, 
todos os anos, pelos para-quedistas de Ourém e são 
dedicadas a todos os camaradas falecidos e respetivas 
famílias. A família do José Carlos deixa um bem haja a 
todos quantos quiseram associar-se a este tão signifi-
cativo momento de homenagem ao seu ente querido.

__________________
Fernanda Freire

No dia 16 de junho, domingo, 
a devoção a Santo António foi co-
memorada nos lugares de Eira da 
Pedra e Carregal da ex-freguesia 
de Maçãs de Caminho.

Com um programa simples 
mas importante e simbólico, nes-
ta tradicional festa anual aqueles 
lugares continuam a juntar-se em 
confraternização entre si, receben-
do também muito bem os muitos 
crentes visitantes. 

Desta vez sem mordomo, os 
festejos começaram com a aber-
tura do Bar e Quermesse, e como 
ponto alto, naturalmente, houve a 
celebração da missa às 14:30 ho-

ras pelo pároco André Sequeira, a 
que se seguiu a procissão também 
sempre muito participada pelos 

devotos, onde as fogaceiras e os 
andores de Santo António e de 
Nossa Senhora de Fátima foram 
acompanhados pela irmandade.

A animação não faltou, com o 
lazer dos jogos tradicionais, o fol-
clore do Rancho Folclórico de São 
Domingos da Lagarteira e o leilão 
de oferendas, nomeadamente dos 
tradicionais bolos de ferradura, cul-
minando com o arraial abrilhantado 
pelo Grupo Musical “Duo M&R” que 
se prolongou pela noite dentro.

Com a adesão habitual da po-
pulação, a festa revelou-se alegre 
e animada. ________________

Carlos Simões

Em Maçãs de Caminho

Festa de Santo António no Carregal

No dia 20 de junho, quinta-
feira, em dia de feriado religioso 
do Corpo de Deus, tiveram lugar 
nas paróquias de Maçãs de Cami-
nho e de Alvaiázere as respetivas 
cerimónias comemorativas.

Evento de especial significado 
na vida católica e comunidade 
cristã, integra a celebração da 
Santa Eucaristia e a respetiva e 
solene procissão de testemunho 
de adoração e veneração à Santís-
sima Trindade. 

Partindo das igrejas matriz das 
respetivas paróquias, as procis-
sões decorreram nos percursos 
habituais, em circuito mais res-
trito em Maçãs de Caminho e em 
circuito mais alargado nas ruas 
da vila de Alvaiázere, e aqui com 
algumas das varandas engalana-
das com colchas e que lhe deram 

um colorido vistoso. 
Em ambas, as pétalas 
de flores inspiravam os 
olhos e as mentes.

A honra e solenidade 
da celebração do Corpo 
de Deus é, para os fiéis, 
também a renovação da 
sua profissão de fé.

Em Alvaiázere e Maçãs de Caminho

Procissão em Dia de Corpo de Deus

Associação de Maçãs de D. Maria
“Recordar é viver”

O mês de maio é caracterizado pela realização da 
Semana da Idade Maior, e este ano não foi exceção. 
Promovida pelo Município de Alvaiázere, entre os dias 
26 e 30, contemplou uma diversidade de atividades para 
a população sénior do concelho. Assim, no primeiro dia, 
teve lugar uma peça de teatro, em Maçãs de D. Maria, 
organizado pelo Grupo Leirena e que contou com a 
representação de alguns dos utentes, bem como de 
outros grupos da comunidade, subordinada ao tema 
Património Natural. O visionamento do filme “O Pátio 
das Cantigas” marcou o segundo dia desta Semana e 
proporcionou muitas gargalhadas e boa-disposição.

O dia do convívio, a 28 de maio, foi composto pela 
Eucaristia celebrada por todos os párocos do conce-
lho e pelo padre Borga, que após o almoço, entoou 
cânticos conhecidos, cativando todos os presentes. 
A seguir, continuou a animação com o grupo “Nova 
Onda” num baile rico em confraternização, música e 
dança. Dia intenso e cansativo, mas ao mesmo tempo, 
cheio de alegria e momentos para mais tarde recordar. 

No dia seguinte, o Concurso de Talentos. A nossa 
apresentação consistiu numa peça de teatro adaptada, 
sobre “A Carochinha”, com a qual arrecadámos o pri-
meiro prémio, não esquecendo o mérito do grupo de 
utentes e duas colaboradoras que estiveram em cena.

A semana terminou com a celebração do “Dia da 
Espiga” na Mata do Carrascal. Uma tarde muito bem 
passada, com jogos tradicionais e a tradicional apanha 
da espiga por parte de idosos e colaboradoras. Para re-
cuperar as forças e fazer face ao calor que se fez sentir, 
prosseguiu-se com a sardinhada acompanhada de pão 
e broa e regada com sumos diversos e vinho da região.

Junho não ficou atrás, e das muitas atividades que 
foram concretizadas, de salientar a presença da mar-
cha de idosos no evento de S. Pedro, promovido pela 
junta de freguesia de Maçãs de D. Maria. Todos os 
participantes atuaram com alegria, empenho e ritmo 
e, assistiram aos restantes grupos marchantes, tendo 
a noite terminado com a sardinhada típica dos Santos 
Populares e o arraial, onde não faltou música e dança 
com o Grupo “M&R”.

Alvaiázere

Maçãs de Caminho

atualidade
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À semelhança dos anos anteriores, e 
no âmbito do plano de atividades para 
o ano de 2019, o Município de Alvaiá-
zere promoveu, entre os dias 26 e 30 
de maio, mais uma edição da Semana 
da Idade Maior. 

Durante cinco dias, a Câmara Mu-
nicipal promoveu um programa diver-
sificado, destinado à população sénior 
do Concelho e que incluiu atividades 
de carácter lúdico e cultural, mas tam-
bém ações de capacitação, de rastreio 
e de ensino para a saúde. A iniciativa 
pretendeu contribuir para a integração 
social dos idosos do Concelho, para o 
combate ao isolamento a que algumas 
franjas da população estão dotadas e 
para a coesão social da comunidade 
alvaiazerense.

O teatro de rua, com a peça “Ha-
bitatteatral – Património Natural de 
Alvaiázere”, deu o mote para o início 
das atividades que envolveram a par-
ticipação das IPSS’s do Concelho, da 
Filarmónica Alvaiazerense de Santa 
Cecília, dos Ranchos Folclóricos, do 
Clube de Teatro do Agrupamento de 
Escolas e do Grupo de Teatro da Junta 
de Freguesia de Maçãs de D. Maria e 
que tiveram lugar no dia 26 de maio, 
em Maçãs de D. Maria. Apesar do calor 
e sol tórrido que se fizeram sentir no 
auditório da praça D. Maria Paes Ribei-
ro, os atores atuaram para uma plateia 
bem composta, apresentando textos 
em que as palavras levaram todos a 
recordar tempos passados, mas muito 
próximos, das populações alvaiazeren-
ses: a apanha da azeitona, as guerrilhas 
com as heranças e partilhas das terras, 
o “rei” chícharo e a vivência do Dia da 
Espiga com as tropelias que lhe esta-
vam inerentes. Esta apresentação foi 
organizada pelo Grupo de Teatro Lei-
riena que promoveu ainda os ensaios 
necessários e a respetiva apresentação.

O filme “Pátio das Cantigas”, versão 
2015, do cineasta Leonel Vieira, foi 
exibido no segundo dia de atividades e 
proporcionou bons momentos de diver-
timento a todos os idosos que se des-
locaram à Casa Municipal da Cultura.

O dia 28 iniciou da melhor forma 
e a comunidade sénior foi convidada 
a participar na Eucaristia presidida 
pelo padre José Luís Borga e concele-
brada pelos padres das paróquias do 
Concelho, André Sequeira, Celestino 
Brás e Jacinto Gonçalves. Ao longo de 
toda a Eucaristia, o padre Luís Borga 
proferiu palavras que muito tocaram os 
participantes. Depois de aconchegado 
o coração e a alma, seguiu-se um dia 
de agradável convívio, com um bom e 
reforçado almoço. O espetáculo conti-
nuou com o padre Borga que animou 
os presentes, tendo estes mostrado 
entusiasmo ao pedido de participa-
ção que lhes foi dirigido, cantando, 
brincando com gestos e até rezando, 

algo que proporcionou momentos de 
interligação entre todos. Depois, como 
não poderia deixar de ser, dançou-se ao 
som do duo musical Nova Onda.

A manhã do quarto dia de festi-
vidades foi dedicada à saúde. Com a 
colaboração da Unidade de Cuidados 
à Comunidade Albaiaz, procedeu-se 
à avaliação do risco de fratura por 
osteoporose e da avaliação por risco 
de queda, sensibilizando-se os idosos 
para a necessidade de se prevenirem 
para a ocorrência destas situações. As 
antigas instalações do Centro de Saúde 
de Alvaiázere acolheram uma palestra, 
intitulada “Métodos terapêuticos natu-
rais”, conduzida pelo osteopata Ulrich 
Cassiano. Esta foi uma atividade de 

enorme interesse, do qual beneficia-
ram várias dezenas de munícipes, os 
quais evidenciaram preocupação com 
a adoção de novos hábitos de vida 
saudável. 

O período da tarde foi dedicado, 
novamente, à cultura através da rea-
lização de um concurso de talentos, 
no qual participaram seis instituições 
ligadas à Idade Maior do Concelho. Esta 
iniciativa, realizada na Casa da Cultura 
e aberta à comunidade alvaiazerense, 
visou potenciar a criatividade da popu-
lação mais idosa, ao mesmo tempo que 
se descobriram alguns talentos que a 
população sénior encerra e que devem 
ser valorizados e potenciados. Os par-
ticipantes foram avaliados por um júri 

constituído para o efeito, que avaliou 
e classificou as várias apresentações, 
tendo eleito, no final, os três melho-
res classificados. O clima de partilha, 
animação e festa fez com que todos 
tenham saído vencedores desta tarde, 
pois tiveram a oportunidade de usufruir 
de um ótimo espetáculo e que registou 
um auditório repleto de público.

No final do dia, a Casa Municipal da 
Cultura voltou a ser palco principal de 
todos os acontecimentos e acolheu a 
realização de um seminário dedicado 
a todos aqueles que lidam com a po-
pulação sénior, sobretudo dirigentes 
e colaboradores das instituições, mas 
também a comunidade em geral. “Hu-
manização dos cuidados – Metodologia 
de Cuidado Humanitude” foi o mote 
para uma conversa importante, que 
contou com a presença dos oradores 
doutor Afonso Pimentel e da enfer-
meira Liliana Henriques. Com a plateia 
praticamente completa, a noite foi 
de aprendizagem, partilha e reflexão 
que auxiliará todos os que estiveram 
presentes a lidar, ainda melhor, com o 
ser humano.

Na quinta-feira da Ascensão, último 
dia de atividades, o Município promo-
veu a comemoração do Dia da Espiga e 
que, desta vez, foi integrada também 
no cartaz da Semana da Idade Maior. A 
população sénior foi convidada a par-
ticipar numa tarde desportiva na Mata 
do Carrascal e foi neste espaço que se 
dinamizaram vários jogos tradicionais e 
de tabuleiro. Os presentes foram ainda 
convidados a proceder à tradicional 
apanha da espiga no decorrer de um 
passeio pedestre e a tarde culminou 
com a já tradicional sardinhada e com 
o bailarico, momento que trouxe muita 
animação, risos e gargalhadas, ao mes-
mo tempo que se promoveu o salutar 
convívio intergeracional.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

Semana da Idade Maior com atividades diversas 
de integração social e combate ao isolamento 

destaque
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A tradição manda que, na noite 
de S. António, haja marchas e sardi-
nhada. E foi isso mesmo que acon-
teceu na noite do dia 12 de junho, 
em Alvaiázere. Centenas de pessoas 
deslocaram-se à sede de concelho, 
trazendo animação e cor para ver 
desfilar as marchas. 

Com hora de início marcada para 
as 20h30, rumaram desde a Capela 
de Santo António, percorrendo a 
rua João Ferreira Borges da Gama 
até ao Parque Multiusos, local onde, 
amigos e familiares, esperavam para 
ver as duas danças, músicas, roupas 
e arcos.

A primeira marcha a exibir-se 
foi a de Pussos S. Pedro que, nos 
seus fatos em tons laranja e branco, 
começou a animar os presentes. O 
tema foi a “Feira do Cabaço” e contou 
com a participação de 84 pessoas, 
entre marchantes adultos e crianças, 
músicos, cantata e padrinhos. A letra 
é da autoria de Francisco Agostinho 
Gomes e a música de Bruno Gomes. 
O responsável pela coreografia 
e ensaios foi Diogo Carvalho e o 
momento alto foi quando “houve o 
apregoar dos pregões que na época 
eram habituais”.

Seguiu-se a marcha da Pelmá, com 
o tema “Santo António, a Tradição”. 
Ao todo, a marcha era composta 
por 55 pessoas, entre marchantes 
e músicos. Cláudia Graça foi a en-
saiadora e autora da coreografia e 
a letra e música ficaram a cargo de 
Márcio Cabral. Com fatos em tons 
azul, cinza e dourado os momentos 
considerados altos foram o reviver do 
salto à fogueira e, vivido com grande 
emoção, a homenagem a Vidal Duar-
te, ex-presidente da junta, falecido 
em dezembro passado. 

O tema da terceira marcha atuan-
te, Almoster, foi “Saudades do meu 
país”. A coreografia e os ensaios fi-
caram a cargo de Maria Nunes Rosa. 
Já a letra é da autoria de Maria Nunes 
Rosa, Nuno Marques e Casimiro Mar-
ques e a música de Maria Nunes Rosa 
e Casimiro Marques. Ao todo foram 
47 pessoas que, em fatos azuis e 
brancos, “retrataram a saudade da-
queles que partiram para longe da 
sua terra natal em busca de uma vida 
melhor para os seus”, destacando-se 
dois momentos “a tristeza da hora 
da partida para outras paragens e a 
alegria do regresso para junto dos 
seus entes queridos”.

A quarta marcha a desfilar foi a da 
freguesia de Alvaiázere, com um total 
de 80 pessoas. Artur Manuel Freire 
Caetano da Silva foi o responsável 
pela coreografia e ensaios, enquanto 
que Maria do Rosário Caria Sardinha 
tratou da letra e Fernando Manuel 
Tavares Gomes foi quem fez a músi-
ca. Com o tema “Com Santo António 
a Rimar”, a marcha foi vestida em 
tons rosa.

Também em tons rosa, desfilou a 
última marcha desta noite, a de Ma-
çãs de D. Maria. Com 62 participantes 

e o tema “O Património da Freguesia”, 
coreografia, ensaios e letra ficaram a 
cargo de Bruno Luís e a música é da 
autoria da Filarmónica Avelarense. 
O momento alto foi a demonstração 
do património maçanense, como por 
exemplo, o foral, o pelourinho ou o 
cruzeiro. 

A tradicional sardinhada, com 
broa e vinho deu seguimento à 
atuação das cinco marchas e a noite 
terminou com o baile.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

destaque

Marcha da Freguesia de Pelmá Marcha da Freguesia de Almoster

Marcha da Freguesia de Alvaiázere Marcha da Freguesia de Maçãs de D. Maria

Marcha da Freguesia de Pussos S. Pedro

Marchas Populares de Santo António encheram 
de cor e animação a vila de Alvaiázere
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No Dia do Concelho homenagem a José Baião
“Um concelho que não sabe valorizar o 

seu passado e a sua história é um conce-
lho sem futuro. Felizmente temos tantas 
entidades, individuais e coletivas, a quem 
agradecer”. Foi desta forma que Célia 
Marques, presidente da Câmara Municipal 
de Alvaiázere, enalteceu o povo alvaiaze-
rense, a sua história e a sua identidade no 
dia 13 de junho, dia do Concelho. 

José Eduardo Simões Baião, “o bene-
mérito, o advogado, o governador civil”, 
foi homenageado, a título póstumo, com 
a Medalha Municipal de Mérito, entregue 
ao seu familiar, Fernando Cortez Pinto 
Seixas. Desta maneira, a autarca exal-
tou todos quantos pela sua “dedicação 
e empenho contribuíram para que hoje 
Alvaiázere seja o que é”.

“Devemos ter orgulho nas nossas 
raízes, no nosso passado, mas também 
naquilo em que nos transformámos, por 
ação de muitos que contribuíram para 
esta terra, com o seu trabalho, com a 
sua dedicação, o seu saber e até à sua 
influência”, afirmou. 

A cerimónia oficial abriu com a atua-
ção do Coro Infantil de Alvaiázere e teve 
lugar na Casa Municipal da Cultura, onde 
a autarca discursou perante um auditório 
quase repleto, partilhando com todos o 
trabalho realizado pelo Executivo Munici-
pal. “O Município submeteu já 20 candi-
daturas ao quadro comunitário de apoio 
Portugal 2020 perfazendo o valor total de 
investimento de aproximadamente 6 mi-
lhões de euros”, em áreas distintas como 
a regeneração urbana, a eficiência ener-
gética, o património natural e o ciclo da 
água. “Estão aprovadas a Loja do Cidadão, 
a Plataforma Empresarial de Alvaiázere, 
a obra de beneficiação e alargamento da 
Zona Industrial de Tróia, a intervenção na 
envolvente ao Tribunal, o Centro de BTT, 

o cadastro das infraestruturas no sistema 
ERSAR, a Beneficiação das Piscinas Desco-
bertas de; 4 projetos conjuntos da Comu-
nidade Intermunicipal da Região de Leiria, 
nomeadamente o projeto da rede cultural, 
o projeto Educa & Cloud, o projeto dos 
Produtos Turísticos Integrados e o Plano 
inovador de combate ao insucesso escolar 
e, ainda, 1 projeto no âmbito da estratégia 
de desenvolvimento local concebida pelo 
grupo de ação local Terras de Sicó, a rede 
de aldeias do calcário”, explanou a autarca. 
Ainda em preparação está a submissão 
de uma candidatura para a criação da 
nova Zona Industrial de Rego da Murta, 
“estimando um valor de investimento 
aproximado de 1 milhão e setecentos mil 
euros”. Ainda neste terceiro trimestre, o 
Município pretende submeter candidaturas 
no âmbito da “regeneração urbana, melho-
ria das condições de acessibilidade suave, 
eficiência energética e património natural”, 
mais concretamente com a criação de um 
parque botânico na Mata do Carrascal.

Mas “Alvaiázere é mais do que espaço 
físico, infraestruturas ou edificado”. Célia 

Marques acrescentou que “Alvaiázere é 
paisagem, é serra, é carvalho cerquinho, 
é artesanato, é etnografia, é história, é 
religião, é cantares, é romarias e gastro-
nomia”.

Falando com orgulho do programa “Al-
vaiázere+”, referiu que através do mesmo 
se têm desenvolvido sessões de divulgação 
de apoios comunitários, sessões de forma-
ção, apoios aos jovens que estão a iniciar 
atividade profissional no concelho, cedên-
cia de espaços na incubadora ou até visitas 
de acompanhamento. “Até ao momento 
foram já apoiados 15 jovens que iniciaram 
a sua atividade económica no nosso conce-
lho, foram concretizados 15 contratos de 
incubação e foram já concedidas 6 isenções 
de taxas a empresas que realizaram obras 
urbanísticas”, disse a edil.   

Com o objetivo de “fortalecer a relação 
com todos os alvaiazerenses emigrantes”, 
o Município criou ainda, no final do ano 
passado, o Gabinete de Apoio ao Emigran-
te. “Todos representam e constroem dia-
riamente esta identidade alvaiazerense. 
Os que aqui vivem, os que sentem este 

concelho como sendo seu, mas também 
os espalhados por todo o mundo, nos 
mais diversos territórios, onde são, segu-
ramente, importantes embaixadores de 
Alvaiázere”. E é precisamente a constru-
ção desta identidade que leva Alvaiázere a 
festejar, ano após ano, o Dia do Concelho.  
“Hoje celebramos a nossa comunidade”. 
Foi desta maneira que Célia Marques ter-
minou a sua intervenção, apelando a to-
dos que celebrassem a comunidade com 
o “envolvimento das coletividades locais, 
com o envolvimento dos funcionários da 
Câmara Municipal que tanto dão de si, 
com o envolvimento da população”. 

Para o presidente do Turismo do 
Centro de Portugal, Pedro Machado, que 
também esteve presente nesta cerimónia, 
o caminho é mesmo este, o de afirmação 
de Alvaiázere como destino turístico. “A 
estratégia de um município que alavanca 
a modernidade e a contemporaneidade em 
pilares tão sólidos como aqueles que são 
inigualáveis e irrepetíveis só pode estar 
sujeita ao sucesso”, referiu. Pedro Macha-
do frisou ainda que os “turistas procuram 
cada vez mais o luxo do século XXI, ou 
seja, a segurança, o tempo e o silêncio”. 

Finda a cerimónia oficial, seguiram 
para o Museu Municipal, onde foram 
inauguradas duas novas exposições: uma 
permanente de arqueologia “Fragmentos 
em diálogo” e outra temporária “Ser solda-
do”, no âmbito do Centenário da Grande 
Guerra, do colecionador Célio Dias. O 
corte do bolo do 12.º aniversário do Mu-
seu e o espetáculo “Amor de Margarida”, 
com teatro e música de rua, fecharam 
em beleza as cerimónias de um dia que 
pretende ser muito importante para todos 
os alvaiazerenses. 

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

José Eduardo Simões Baião nasceu a 30 
de março de 1851 em Jordões, freguesia 
de Pussos. Era filho de José Simões Baião 
e de Theresa Maria e irmão de António 
Simões Baião e de Francisco Simões Baião 
(presidente da Junta de Freguesia de Pus-
sos, de 5 de janeiro de 1890 a 2 de janeiro 
de 1893 e de 2 de agosto de 1914 a 25 de 
março de 1918).

Foi batizado na Igreja Paroquial de 
Pussos a 22 de abril de 1851, tendo sido  
apadrinhado pelos seus avós maternos. Não 
há dados sobre a sua passagem pela ins-
trução primária, sabendo-se que ingressou 
na Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra em 1871, tendo concluído o 
curso de Direito em 1875/1876. No 2º ano 
do curso foi premiado e declarado aluno 
distinto; voltou a ser distinguido como 
aluno exemplar no ano letivo 1873/1874.

Não havia, na maioria das famílias 
capacidade financeira para garantir uma 
educação superior aos seus educandos, 
ficando-se alguns pela instrução primária 
e outros nem sequer se chegavam a sentar 
nos bancos da escola. De facto, o pai de 
José Baião era um homem com algumas 
posses. Sendo uma família desafogada 
financeiramente, permitiu que José Baião 

prossegui-se os seus estudos académicos 
na cidade de Coimbra. 

Após ter concluído o curso abriu banca 
de advogado na vila de Ansião. Saiu desta 
vila para exercer funções como adminis-
trador dos concelhos de Pombal e Ansião, 
onde continuou a desenvolver trabalho no 
âmbito da advocacia. 

Levado para a política pela mão de João 
Franco, de quem era amigo pessoal, militou 
sempre no Partido Regenerador, mesmo 
após a saída daquele para formar o Partido 
Regenerado. Foi nomeado secretário dos 
Hospitais Civis de Lisboa, deixando esse 
lugar para ocupar o cargo de Governador 
Civil de Santarém entre 2 de julho de 1900 
e 26 de outubro de 1904. 

Mais tarde foi ocupar o cargo de Auditor 
Administrativo do Distrito de Lisboa. Ainda 
durante o seu percurso político foi eleito 
deputado pelo círculo de Leiria em várias 
legislaturas, tendo pertencido à Câmara - 
chamada à época de “Solar dos Barrigas”. 

Como advogado tinha foros de sabedor, 
designadamente no campo do Direito Ad-
ministrativo, em que se tinha especializado, 
chegando mesmo a ser considerado uma 
das pessoas mais entendidas nessa área 
de Direito.

Como Governador Civil de Leiria man-
teve-se naquela cidade a exercer o cargo 
entre 30 de julho e 6 de outubro do mesmo 
ano. Mesmo durante este curto espaço de 
tempo deixou, não apenas neste lugar, mas 
em tantos outros, um rasto de simpatia, 
profissionalismo e prestígio. 

Foi exonerado do cargo, por razões 
meramente políticas, conforme despacho 
publicado no Diário do Governo nº 17 de 
25 de outubro de 1910.  Sendo fiel à causa 
monárquica, com o advento da República 
retirou-se da ribalta política, recolhendo-se 
na sua residência de Cabaços.  

Foi, devido à reorganização da causa 
monárquica, escolhido pela Comissão Distri-
tal de Leiria para vice-presidente da mesma. 

Em toda a sua vida são conhecidos 
vários episódios que mostram a garra, 
determinação e amor pela sua terra. São 
exemplo disso: Mercado do “Cabaço” e o 
relógio da Igreja Paroquial de Pussos. Ape-
sar de passar mais tempo fora da sua terra 
do que nela, era nos Jordões e, mais tarde, 
em Cabaços que o conselheiro José Eduardo 
Simões Baião se refugiava e convivia com as 
pessoas da terra. Foi desse modo que se 
apercebeu da necessidade de um relógio 
para a Igreja Paroquial de Pussos.

José Eduardo S. Baião faleceu a 10 de 
novembro de 1929 em Cabaços, Pussos.

Biografia de José Eduardo Simões Baião
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Foram mais de duas centenas os 
cavaleiros que, no dia 16 de junho, 
participaram no XXXI Passeio Equestre 
e Romaria a Cavalo, em Alvaiázere. “Fo-
ram, concretamente, 203 inscritos, mas 
pelas contas do staff, que controlava os 
participantes, eram pelo menos mais 
15, ou seja, 218, montados ou com 
carros de cavalos”, referiu Sandrine 
Pedrosa, presidente da Assembleia da 
Associação dos Cavaleiros da Ordem 
do Chícharo, fundada em maio deste 
ano. “A concretização da Associação foi 
um sonho que se tornou realidade para 
todos nós, mas principalmente para o 
meu sogro, Artur Gonçalves Pedrosa, 
presidente da Associação”.

O passeio divide-se em duas partes: 
a primeira é a romaria, que é religio-
sa, e a segunda consiste no passeio 
equestre em si, “um momento de con-
fraternização e onde todos disfrutam 
do património natural de Alvaiázere”. 
Como habitual, a bênção dos cavalos e 
cavaleiros ocorreu junto à Igreja Matriz 
e o padre André Sequeira, depois de um 

pequeno discurso, dirigiu-se junto de 
todos os presentes benzendo-os e aos 
seus animais. 

Também neste momento foram 
entronizados 6 cavaleiros da Ordem 
do Chícharo: José Tavares Maltez, 
presidente da Câmara Municipal da 
Golegã e presidente da Associação 
Nacional de Turismo Equestre (ANTE) e 
primeiro Romeiro Mor dos Romeiros de 
S. Martinho; Vítor Rodrigues, da escola 
equestre Vítor Rodrigues, em Tomar, 
que faz hipoterapia e “é quem traz me-
ninos com deficiência física ou motora 
e, também, os mais pequeninos, que 
sem a ajuda dele não poderiam vir”; 
Rui Simões, “que faz a ponte entre os 
cavaleiros e a Igreja, trata do som e 
nos tem ajudado de forma graciosa ao 
longo dos anos”; João Américo Urmal, 
“foi Romeiro Mestre dos Romeiros de 
S. Martinho e é uma grande figura do 
mundo equestre”; Maria Flor Sousa, 
amazona de Alvaiázere e, por fim, Luís 
Rosa, Romeiro de S. Martinho. “Muitos 
mais queriam ser entronizados, mas já 

o tínhamos feito a 16 na Expo Égua, du-
rante a Romaria de S. Martinho, e agora 
fizemo-lo a mais 6”, sublinhou Sandrine 
Pedrosa adiantando que “o objetivo é 
entronizar cerca de 10 a 15 cavaleiros 
por ano, oriundos de todo o país”. 

Depois deste momento de grande 

emoção para todos os cavaleiros, se-
guiu-se o passeio equestre. “Saímos 
da Igreja, fomos para o picadeiro, onde 
fizemos a primeira paragem, seguimos 
pela zona do Campo, por estrada de 
terra batida, subimos ao moinho e 
regressámos à Igreja, desfilando em 

direção à quinta Artur Pedrosa, onde 
almoçámos”.

12 de junho de 1988, marca a data 
do primeiro passeio equestre realizado 
em Alvaiázere, aquando da FAFIPA. 

Apesar de só agora ter sido fundada 
a Associação, a organização deste even-
to já existe há cerca de três décadas, 
tendo vindo a organizar anualmente o 
Passeio Equestre de Alvaiázere, mas 
também representando o concelho 
de norte a sul do país em eventos do 
género. 

A Associação tem como objetivos: 
“recordar, celebrar e perpetuar a de-
voção à Nossa Senhora, adotando uma 
conduta caridosa e solidária , imbuída 
do espírito cristão; cultivar a amizade, 
a fraternidade, a solidariedade e a en-
treajuda entre todos os seus pares; de-
fender, preservar e divulgar as tradições 
equestres de Portugal; defender o bem-
-estar do cavalo; e promover e divulgar 
o concelho de Alvaiázere e o chícharo”.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

XXXI Passeio Equestre e Romaria a Cavalo
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Integrada nas comemorações do 
Dia do concelho de Alvaiázere, a Gala 
do Desporto fazia inicialmente parte 
das atividades da Escola do Benfica de 
Alvaiázere/Grupo Desportivo de Alvaiá-
zere (EFB/GDA) mas o Município “não 
só apoiou a iniciativa, como se propôs 
a dar-lhe uma dimensão mais completa 
e digna”. Assim, na tarde do dia 16 de 
junho, atletas, pais, familiares, treina-
dores e comunidade em geral vestiram 
o seu melhor fato para comparecerem 
ao evento que atribuiu um prémio de 
participação a todos os atletas que, na 
época desportiva 2018/2019, deram 
corpo e forma às diversas modalidades 
desportivas do concelho. Foram ainda 
atribuídos alguns prémios de mérito 
individual.

Sara Viana e Miguel Carvalho deram 
voz a esta gala, sendo os seus anfi-
triões, e Célia Marques, presidente do 
Município discursou, realçando “estou 
convicta de que a aposta que o atual 
executivo fez em estabelecer novas 
parcerias com vista a rentabilizar os 
equipamentos desportivos do concelho 
foi a mais acertada, conforme a realida-
de tem demonstrado e demonstra neste 
evento que aqui hoje se realiza e que é 
mobilizador de centenas de pessoas”.

Começou então com a homenagem 
aos atletas que integram as diversas 
modalidades promovidas pelo Grupo 
Desportivo de Alvaiázere, “entidade 
determinante para manter o desporto 
como força viva e mobilizadora da co-
munidade alvaiazerense”. A primeira 
modalidade à qual se fez referência foi 
o Ballet, cujas aulas são coordenadas 
pela professora Inês Silva, e que fez 
a abertura desta gala com uma apre-
sentação de dança das suas bailarinas. 
Foram entregues, pela diretora das 
modalidades do GDA, Ana Filipa Duque, 
dois prémios de assiduidade às atletas 
Margarida Simões e Matilde Cruz. 

De seguida, foram homenageados 
os praticantes de Yoga, orientados pela 
professora Cláudia Silva, que entregou 
os prémios. Logo após, foram chama-
dos os alunos da Hidroginástica e de 
GAP, orientadas pelo professor Miguel 
Cardoso.

A modalidade de natação conta com 
nove turmas: a turma de natação para 
bebés; adaptação ao meio aquático, 
nível um e dois; adaptação ao meio 
aquático, nível dois/introdução às téc-
nicas; turma de aperfeiçoamento, nível 
elementar e avançado e natação paras 
adultos. Em cada modalidade foram 
distinguidos dois alunos, um com pré-
mio de assiduidade e outro com prémio 
revelação.

Seguiu-se uma apresentação de ka-
raté. Porque os professores e mestres 
“partilham com os nossos atletas o seu 
conhecimento, determinação e gosto 
pela prática desportiva” foram convida-

dos a subir a palco para, também eles, 
receberem um prémio, entregue por 
Carlos Trindade, presidente do GDA.

Findas as homenagens aos atletas 
do GDA, seguiram-se as da ACREDEM, 
na modalidade de futsal. Foi chamada a 
palco toda a equipa e o seu treinador que 
entregou o prémio revelação a José Oli-
veira e o prémio de melhor atleta a Eduar-
do Saavedra. Foram ainda distinguidos 
os diretores e respetiva equipa técnica: 
Rui Mendes, Donato Silva, Mafalda Carva-
lho e José Deus. A entrega dos prémios 
foi feita por Henrique Rosa, presidente da 
Associação. “Parabéns à ACREDEM pelo 
seu contributo de extrema importância 
para o desenvolvimento da prática des-
portiva no nosso Concelho”. 

Mas nem só de bola vive Alvaiázere 
e a Associação Amigos dos Casais do 
Vento são exemplo disso. “Tem sido de-
terminante o trabalho desenvolvido por 
esta Associação, na modalidade de atle-
tismo. Através dos seus resultados têm 
levado o nome da freguesia de Pelmá 
e do concelho por todo o país e além-
fronteiras, destacando-se os atletas pe-
los excelentes resultados alcançados”. 
Joana Pontes - que já conquistou mais 

de 50 medalhas em competições distri-
tais, oito em campeonatos nacionais de 
marcha em pista coberta e de estrada e, 
a nível internacional, foi finalista na taça 
do mundo das nações – e Catarina Costa 
– conquistou cerca de 18 medalhas em 
campeonatos distritais, um honroso 6.º 
lugar no Olímpico Jovem Nacional e um 
8.º lugar no Campeonato Nacional – 
receberam prémios de mérito. António 
Gonçalves, presidente do GACV entre-
gou ainda um prémio a Paulo Pontes, 
treinador na Associação. 

Apesar da Escola do Benfica de Al-
vaiázere não ser nenhuma Associação, 
fez-se representar e os seus atletas 
foram homenageados nesta gala por 
estar ligada à formação dos jogadores 
do GDA. Os escalões do 1.º passo, Peti-
zes e Traquinas subiram ao palco, tendo 
recebido, cada atleta, um troféu. A partir 
deste escalão foram reconhecidos os 
atletas com o prémio revelação, “decidi-
do pelos treinadores de cada equipa”, e 
o prémio de melhor jogador, “atribuído 
por votação secreta de todos os atletas 
e treinadores”. Acompanhados pelos 
seus treinadores, subiu ao palco o es-
calão de Benjamins 2009. Tomé Ribeiro 

arrecadou o prémio revelação e o de 
melhor jogador coube a Tito Lopes. Já 
no escalão seguinte, Benjamins 2008, 
o prémio revelação foi para João Brás e 
Fábio Capela levou o de melhor jogador. 
João Ribeiro, Diogo Rodrigues e Gon-
çalo Ferreira treinam os Infantis 2007, 
escalão no qual o atleta Rodrigo Nunes 
venceu o prémio revelação e Tomás 
Bento foi eleito o melhor jogador. Nos 
Infantis 2006, Sandro Fonseca foi eleito 
a revelação e Tomás Carvalho o melhor 
jogador. Jorge Marques e Bruno Oliveira 
treinam os Iniciados 2004 e 2005, esca-
lões onde Diogo Areias e José Lourenço 
venceram o prémio revelação e Simão 
Guia e Filipe Oliveira, os de melhores 
jogadores. Todos os treinadores foram 
chamados a subir a palco, tendo sido 
agraciados também eles com galardões, 
pelo seu trabalho.

Para o fim da gala ficaram os esca-
lões Juvenis, Séniores e Veteranos do 
GDA. “Reiteramos a importância deste 
nosso clube para o fomento da prática 
desportiva no território alvaiazerense, 
mobilizando, ao longo dos anos, milha-
res de atletas nas diversas modalidades 
e faixas etárias. Destaque para os 
órgãos sociais que desde a sua funda-
ção contribuíram para a afirmação e 
enraizamento do clube em Alvaiázere”. 
Mas, antes das últimas homenagens, 
ouviu-se, em estreia absoluta, o Hino 
do GDA, pela voz de Matilde Jesus. Ou-
vido o hino, o escalão Juvenis do GDA 
subiu ao palco. Diogo Oliveira levou o 
prémio revelação e Marco Rodrigues o 
de melhor jogador. No escalão de Se-
niores, Rafael Almeida foi galardoado 
prémio revelação e Carlos Ferreira o 
melhor jogador. 

Nem tudo dura para sempre e a 
carreira dos atletas no clube é exemplo 
disso. Por isso, foram ainda entregues 
os prémios carreira a João Carvalho, An-
dré Ramos e Jorge Marques, atletas que 
terminaram a sua carreira de jogadores 
ao serviço do futebol e do clube e que 
“merecem ser reconhecidos pelo seu 
empenho, perseverança e amor ao GDA 
e Alvaiázere”. A terminar, a equipa de 
Veteranos, mais conhecida por “Pés de 
Chumbo”. No dia em que se reconheceu 
e homenageou tanta gente, distinguiu-
se, no fim, “um homem que desde 
sempre está ligado ao desporto em Al-
vaiázere, que capitaneou a equipa sénior 
do GDA, conduzindo-a por duas vezes à 
subida à 3.ª divisão. Fundou os vetera-
nos do GDA e dinamiza, ainda hoje, toda 
a sua atividade. Homenageamos, com o 
prémio carreira, Rui Oliveira”.

Foi um final de tarde longo, onde 
foram ainda apresentados vários vídeos 
com imagens da EFB/GDA e o artista 
“Zé Mágico” animou novos e graúdos 
com alguns truques de magia.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

Gala Desportiva de Alvaiázere homenageou 
Associações e Atletas do Concelho 

Matilde Cruz deu voz ao hino do Grupo Desportivo de Alvaiázere

Equipa técnica da ACREDEM recebeu prémio do seu presidente
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A acontecer pelo segundo ano 
consecutivo, o Festival Literário Inter-
nacional do Interior – Palavras de Fogo 
(FLII) decorreu entre os dias 14 e 17 de 
junho. Pensado para “homenagear as 
vítimas dos fogos florestais de 2017”, 
o objetivo do FLII é levar os livros e os 
escritores aos sítios mais inusitados e 
imprevisíveis, como “fábricas, campos, 
praias, igrejas, mercados, romarias 
locais onde as pessoas trabalham e 
convivem”.

Trata-se de um evento intermunici-
pal, que decorreu em doze municípios 
da região centro de Portugal (Pedrogão 
Grande, Castanheira de Pera, Figueiró 
dos Vinhos, Penela, Arganil, Tábua, 
Ansião, Alvaiázere, S. Pedro do Sul, 

Miranda do Corvo, Lousã e Pampilhosa 
da Serra). Alvaiázere associou-se, pela 
primeira vez a este Festival, tendo aco-
lhido vários eventos. 

Assim, no dia 14 iniciarem-se as 
atividades, pelas 10h, nos Paços do 
Concelho, com um atelier de expres-
são plástica, intitulado “A Mascote 
do FLII de Alvaiázere”, pelas mãos da 
artista plástica Lucy Jackson e dirigido 
aos alunos do ensino pré-escolar, 1.º 
ciclo, universidade sénior e IPSS’s do 
concelho. Ainda da parte da manhã, 
o Clube de História do Agrupamento 
de Escolas de Alvaiázere apresentou 
Danças Medievais, tendo repetido a 
sua apresentação da parte da tarde na 
Biblioteca Municipal. A apresentação foi 
direcionada para os alunos do ensino 
pré-escolar, universidade sénior e co-
munidade em geral.

Já na parte da tarde, a escritora 
Eunice Lourenço, formada em biologia, 
mas sempre apaixonada pelas palavras 
e artes, autora da obra “Seis Gatos”, a 
qual também ilustrou, encontrou-se 
com os alunos do 3.º e 4.º anos, no an-
fiteatro do parque de campismo, para 
uma conversa com o nome “Sentidos 
Imaginários”. Ao mesmo tempo, diri-
gida para a população sénior, a praça 
Artur Simões Sousa, em Maçãs de D. 
Maria, acolheu a atividade “Gerações e 
Partilhas”. Uma conversa com leituras 
solidárias onde participaram os escrito-
res Maurício Vieira e Fernando Aguiar. 
Maurício Vieira reconhece que “a poesia 
é como a sua verdadeira pátria”, sendo 

autor de vários livros de fotografia e 
poesia publicados entre Portugal, Bra-
sil, Estados Unidos da América, Angola 
e Paris. Além disso, já ganhou vários 
prémios e é editor da revista de poesia 
“Arvoressências”, desde 2014. Quanto 
a Fernando Aguiar, autor português, já 
publicou 24 títulos de poesia, contos 
infantis e seis antologias de poesia 
experimental em Portugal, Alemanha, 
Brasil, Itália, Espanha, Canadá, Irlanda, 
USA e Inglaterra.

A encerrar as atividades deste dia, 
em território alvaiazerense, concreti-
zou-se a comemoração dos 32 anos 
de existência da Biblioteca Municipal. 
Um evento que contou com a pre-
sença dos escritores Maurício Vieira, 
Eunice Lourenço, Fernando Aguiar e 
Eun Heekyung. Eun é uma escritora 
coreana que já recebeu vários prémios 
literários e publicou livros de ficção em 
sete línguas diferentes. A sua “última 
preocupação passa por descrever a psi-
cologia das mulheres que lutam contra 

as atitudes convencionais em relação 
às mesmas na sociedade, sendo o seu 
trabalho considerado um dos mais sig-
nificativos, escrito por uma escritora 
coreana”. Para além destes autores, 
estiveram ainda presentes a presidente 
do Município, Célia Marques, a vereado-
ra, Sílvia Lopes, os alunos da Universi-
dade Sénior de Alvaiázere e alunos do 
Agrupamento de Escolas de Alvaiázere. 
Cantaram-se os parabéns, ao som dos 
acordeões dos meninos Francisco Ro-
drigues Almeida e Guilherme Mendes 
Simões, e depois de partido o bolo de 
aniversário, seguiu-se uma conversa in-
formal entre os alunos da Universidade 
Sénior e os escritores Eunice Lourenço 
e Maurício Vieira. 

Já fora de portas alvaiazerenses, em 
Arganil, à noite aconteceu a abertura 
oficial do FLII e foi também anunciado 
o vencedor do primeiro prémio literário 
FLII – Palavras de Fogo, onde o vence-
dor ganhou a quantia de 7500 euros e 
a edição do livro.

O dia seguinte, sábado, começou 
com uma atividade que pretendeu aliar 
as palavras ao desporto e, nesse sen-
tido, “Bem-estar físico e palavras lidas” 
juntou Ana Filomena Aguiar e Sandra 
Henriques a um grupo de alunos do 
Agrupamento de Escolas de Alvaiázere, 
no Ginásio Estádio Saudável. À tarde, 
um painel literário composto por Asiya 
Azhoor (Caxemira), Eun Heekyun, 
Maya Abu Al-Hayyat (Palestina), Zahra 
El Asnaoui Ahmed (Sahara Ocidental) e 
Fernando Aguiar, juntou-se no exterior 
da Escola tecnológica e Profissional de 
Sicó – polo de Alvaiázere e, ao som 
da harpa de Lis Harris e ao sabor da 
poesia de Ricardo Joaquim, a conversa 
fluiu. Também na ETP Sicó – polo de 

Alvaiázere aconteceu o jantar literário 
e que contou com a presença da escri-
tora Patrícia Portela. O jantar teve um 
cariz solidário, na medida em que uma 
parte do valor reverteu para o Centro 
Cultural, Recreativo e Social da Fregue-
sia de Pussos. 

O domingo começou bem cedo, 
pelas 9h, com o passeio pedestre “Pa-
lavras e Passos”. Ao longo do percurso 
PR4 Avz, que liga a Ribeira da Barroca 
às Megalápias, autores do concelho e 
Andréa del Fuego (escritora residente 
do festival e que percorreu todos os 
concelhos participantes) foram con-
vidados a fazer pequenas leituras, ao 
mesmo tempo que o repórter foto-
gráfico André Toledo Sader, registou 
os momentos para a criação de uma 
exposição fotográfica (que contará 
com mais fotos dos restantes eventos 
do FLII, nos diversos concelhos), a 
inaugurar no próximo ano, na abertura 
da terceira edição do FLII - Palavras de 
Fogo. O passeio revestiu-se de uma im-
portância ainda maior pois contou com 
a presença do programa de literatura, 
da RTP2, “Literatura Aqui”, de Paulo 
Lamares, e que apresentou, no dia 25 
de junho, determinados momentos do 
percurso, dando enfoque à literatura 
e a sua ligação com o meio ambiente.

O encerramento do segundo Festival 
Literário Internacional do Interior fez-se 
com um jantar, no dia 17 de junho, em 
Pedrógão Grande. 

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

Festival Literário Internacional do Interior 
trouxe livros e escritores a Alvaiázere
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No sábado, 22 de junho, entre as 15:30 e as 
16:45, decorreu, no Museu Municipal de Alvaiázere, 
a terceira sessão do “Chícharo com Património no 
Museu”, desta vez com o tema “Brinquedos e Jogos 
Tradicionais”.

Devido ao facto de possuir uma significativa colec-
ção de brinquedos tradicionais, a Al-Baiäz convidou 
para dinamizar esta sessão o Rancho Folclórico de 
Pussos. A sua presidente, Celestina Grácio, iniciou 
a sua apresentação cumprimentando os presentes e 
agradecendo ao presidente da Al-Baiäz pelo convite 
que muito a honrou. Salientou a alegria que sentia 
em ter a possibilidade de historiar a ação do rancho 
no sentido de contribuir para se manter a identidade 
local tentando reverter a situação da atualidade da 
tendência de tudo ser massificado. Explicou que a 
coleção resultou de um concurso promovido pelo 
Rancho intitulado “Troca e partilha de saberes entre 
gerações”, de 1 de janeiro a 25 de junho de 2005, que 

versava sobre: instrumentos musicais, brinquedos, e 
jogos tradicionais. A recetividade a esta iniciativa foi 
muito grande tendo-se guardado em livro todas as 
peças apresentadas. A que suscitou maior curiosida-
de foi a chamada “Cascavel” da autoria do saudoso, 
Raul Câncio”, tendo este construído réplicas em 
grande quantidade que o rancho comprava a preço 
simbólico e depois vendia. A filha deste benemérito 
do Rancho, professora, Madalena Câncio, agrade-
ceu a referência feita em memória do pai, relativa à 
construção “de um brinquedo ancestral que resultou 
das nossas memórias”. Celestina Grácio continuou a 
fazer uma apresentação de cada um dos brinquedos, 
designadamente o jogo do botão, a fisga, o aro com 
gancheta, os bonecos de trapo, a bola de meias, o 
cascavel, o carro de rolamentos, o pião, o carrro de 
bois, o acrobata, o estoque, o andarilho, a carreta, o 
rodeiro, o cavalo, o estoque, as carrascas ou panelas 
de bugalho, que suscitaram comentários  revivendo 

tempos passados, com grande entusiasmo, pelos pre-
sentes. E até foi feita a demonstração, com agilidade, 
do jogo do pião e da “pata da galinha”.

Foram ainda apresentados instrumentos musicais, 
tais como, o moinho, o pífaro, a flauta, o reco-reco, a 
matraca ou rela e a gaita de amolador.

A componente gastronómica desta sessão foi 
Pastel de Chícharo, produzido pela Doce Tradição.

No mercado municipal a magia aconteceu
destaque

Após a abertura da XIII Feira 
do livro na Casa Municipal da 
Cultura, no passado dia 12 de 
junho, o espaço do Mercado 
Municipal de Alvaiázere trans-
formou-se por magia com o 
espetáculo de fados de serrote 
musical, pela Lanterna mágica 
e pelas leituras improváveis, 
dramatização de textos e es-
tátuas ao vivo apresentadas 
por alunas do Agrupamento de 
Escolas de Alvaiázere.

As estátuas ao vivo repre-
sentavam cenas de diversos 
livros já que este espetáculo 
também se integrou no festival 
literário internacional do inte-
rior “Palavras de Fogo”. 

Do autor, José Saramago, 
foram representadas, as duas 
personagens centrais, que vi-

vem uma história de amor,  do 
seu livro “Memorial do Conven-
to”, Baltazar, um ex-militar que 
perdeu uma mão na guerra, e 
Blimunda, quando está em je-
jum vê o interior das pessoas.

Dos muitos livros de Pedro 
Chagas Freitas, as estátuas 

vivas, mostraram a noiva, e a 
universitária referidas em “Pro-
meto Falhar” - O amor acontece 
quando desistimos de ser per-
feitos-, um livro que já vai na 
20º edição, e foi dramatizado 
um texto de outro seu livro 
“Envelhenescer”. 

O médico cirurgião, que 
abandona a medicina para se 
dedicar à política, é a figura cen-
tral do livro “Aprender a rezar na 
era da técnica” de Gonçalo M. 
Tavares, que foi também repre-
sentado, assim como, o “Livro 
da Dança” do mesmo autor.

De Afonso Cruz “A Boneca 
de KoKoschKa” é representada 
por uma boneca, no entanto foi 
feita a explicação que o livro 
não fala sobre OsKar KoKos-
chKa nem sobre uma boneca, 
mas tem como cenário a II 
Guerra Mundial em que apre-
senta uma história à partida 
muito triste de bombardea-
mentos e destruição, mas ou 
mesmo tempo com humor, 
pelo que se decidiu represen-
tar este livro por uma boneca, 

aligeirando a situação terrível 
do livro, tal como o autor o faz 
de forma tão singular. Ainda 
deste autor foi dramatizado 
um texto do livro que rece-
beu o prémio literário, Maria 
Rosa Colaço 2009, “Os Livros 
Que Devoraram O Meu Pai” - a 
estranha e mágica história de 
Vivaldo Bonfim.

Todas as estátuas ao vivo 
foram apresentadas por outros 
alunos que leram o texto das 
obras onde estas se inseriam. 

A dramatização dos textos 
referidos, assim como as está-
tuas foi um trabalho coorde-
nado pela professora, Teodora 
Cardo, responsável pelo Clube 
de História da Escola Básica e 
Secundária Dr. Manuel Ribeiro 
Ferreira de Alvaiázere.

“Chícharo com Património no Museu - Brinquedos e Jogos Tradicionais”

Ana Simões, Ana Gomes, Beatriz Soares, Mariana Pinheiro, Tatiana 
Ferreira, Jessica Antunes, Raquel Cristóvão e Nádia Martins 

Ronya Althaus e Sofia Lopes Luzia Batista e Clara Gomes Carolina Marques Letícia Silva Liliana Martins
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Luís Paulino Pereira, médico de medicina familiar 
no Centro de Saúde da Ajuda, em Lisboa, veio a 
Alvaiázere no dia 2 de junho apresentar o seu livro, 
intitulado “Para que tenham vida”, publicação que 
resultou do seu contributo quinzenal como colunista 
no jornal Sol, desde 2016.

“Esta terra diz-me muito. É a terra da minha mãe”, 
começou por explicar o clínico às dezenas de pessoas 
que fizeram questão de estar, naquele domingo à tar-
de, no auditório da Casa Municipal da Cultura, para o 
ouvir. O livro, que foi feito para assinalar os “40 anos 
da minha licenciatura” foi lançado em maio de 2018 e 
reúne 40 artigos publicado no semanário Sol.

Luís Paulino, que também trabalha no Hospital de 
Jesus e é médico da GALP, referiu “quando a editora 
Paulus me convidou para fazer este livro, eu hesitei 
e fui adiando a minha decisão”. Contudo, depois de 
lhe apresentarem um argumento de peso, decidiu 
aceitar. A obra procura ajudar os leitores a “seguirem 
um caminho para que possam ter vida, uma vida 
com qualidade, plena, gratificante e em abundância” 
e lembrou que os artigos publicados no semanário 
nacional “têm um denominador comum: a defesa da 
vida”. “Sempre que posso faço-o através de histórias 
com episódios da vida real para que a mensagem 
passe mais facilmente”, referiu.

Paulino Pereira disse ainda que a publicação teve 
ainda como finalidade ajudar o Instituto Português de 
Oncologia (IPO) com a verba resultante dos direitos 
de autor, da qual prescindiu integralmente. “Se, com 
este livro, eu conseguir ajudar uma pessoa que seja, 
posso dizer que valeu a pena”.

Explicando que a obra está dividida em três 
capítulos – saúde, sociedade e fé –, o autor citou 
Fernando Pádua para defender que “a saúde é um 
bem importante de mais para estar só na mão dos 
médicos”. “Cada um deve aprender a cuidar da 
sua saúde”, alertou, acrescentando que “aprender 
pressupõe ensinar, ajudar a dizer como se faz e 
o médico de família, ou o médico assistente, é 
a pessoa mais indicada para o fazer”, sustentou, 
considerando que se estão a “viver tempos difíceis 
em que a sociedade parece ditar leis que contrariam 
este princípio, por exemplo, os constantes apelos 
à automedicação que nós encontramos na comuni-
cação social”, criticou.

“Procuro por o dedo na ferida destes vícios ins-
talados entre a população no sentido de os evitar”, 
prosseguiu, lamentando ainda a degradação da re-
lação médico paciente, “com a tecnologia cada vez 
mais feroz onde os doentes com nome deram lugar 
aos doentes com número”.

O autor reforçou ainda que “um médico é um profis-
sional que, seja em que circunstância for, está sempre e 
só ao serviço da vida” e, por conseguinte, “tem de lutar 
pela vida desde a sua conceção até à morte natural”. 

O representante da PAULUS Editora, padre José Car-
los Nunes, que editou a obra, explicou que a publicação 
é “um testemunho da fé vivida no quotidiano da saúde, 
enquanto médico e isto não é muito usual”. Terminou a 
sua intervenção dizendo que o clínico “vive ao serviço 
dos outros, está sempre disponível e com um sorriso 
na cara. É um homem extraordinário e muito sensível”.

A terminar a apresentação, o padre André Sequeira 
deixou o convite ao médico para voltar a Alvaiázere e, 
quem sabe, “se organizarem aqui conferências com 
temas como os que são abordados no livro”. Deixou 
ainda um “bem-haja por tudo o que Luís Paulino 
transmitiu”, realçando “saio daqui com a certeza de 
que todos voltaremos para casa mais felizes”. 

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

Médico Luís Paulino Pereira

Apresentou o seu livro “Para que tenham vida”
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Entre os dias 1 e 2 de agosto, 
os dez concelhos que compõem 
a Comunidade Intermunicipal da 
Região de Leiria (CIMRL) vão rece-
ber a passagem do pelotão da 81.ª 
Volta a Portugal em Bicicleta.

A primeira etapa da Volta a Por-
tugal irá passar no Concelho, no 
dia 1 de agosto, no percurso que 
liga Miranda do Corvo a Leiria. Os 
corredores entrarão no território 
alvaiazerense na zona de Alquei-
dão, vindos de Arega, dirigindo-se 
depois para Alvaiázere. Subirão 
ao lugar de Porta e enfrentarão a 
descida da Serra de Alvaiázere em 
direção a Ansião, passando assim 
junto a Almoster.

Célia Marques, presidente da 
Câmara Municipal de Alvaiázere 
e Agostinho Gomes, vice-presi-
dente com o pelouro do desporto, 
estiveram presentes na cerimónia 

de apresentação e lançamento da 
Volta a Portugal, prova rainha do 
calendário velocipédico Português, 
que contará, também, com uma 
meta volante em Alvaiázere.

Segundo o jornal Região de Lei-

ria, o “evento custará, aos cofres 
da CIMRL e dos municípios asso-
ciados, 100 mil euros, mas dado 
que é um evento de relevância 
internacional, por si só dá visibili-
dade, divulga e promove a região”. 

O Município de Alvaiázere ho-
menageou os bebés nascidos no 
ano de 2017, no Concelho. 

A iniciativa decorreu no dia 
em que se comemorou o Dia 
Mundial da Criança, 1 de junho, 
pela 14h30, na Casa Municipal da 
Cultura. Na cerimónia compare-
ceram 17 bebés, acompanhados 
pelas respetivas famílias, a quem 

foi entregue um certificado e um 
presente, composto por um livro 
e jogo pedagógico. Do programa 
constou ainda um teatro senso-
rial para bebés, pela companhia 
“Lanterna Mágica”, que pretendeu 
surpreender, provocar e comover 
a plateia, mostrando a maturidade 
alcançada pela arte voltada para a 
primeira infância.

De acordo com dados facul-
tados pelo Centro de Saúde de 
Alvaiázere, durante o ano de 2017 
nasceram 31 bebés no Concelho 
de Alvaiázere, repartidos pelas 
freguesias da seguinte forma: 1 
bebé em Almoster, 13 em Alvaiá-
zere, 6 em Maçãs de D. Maria, 1 
bebé em Pelmá e 10 em Pussos 
S. Pedro.

Rota Carmelita
Liga Coimbra a Fátima 
pela Natureza

A Rota Carmelita, lançada no dia 20 de junho, 
vai ligar o Carmelo de Santa Teresa, espaço em 
Coimbra onde viveu a irmã Lúcia, a Fátima. 

Será um percurso de 111 quilómetros maiorita-
riamente feito pela Natureza e longe de estradas 
nacionais e contou com um investimento de 200 
mil euros. Passa pelos concelhos de Coimbra, Con-
deixa-a-Nova, Penela, Ansião, Alvaiázere e Ourém, 
conjugando a espiritualidade com um convite à 
descoberta do património paisagístico, natural e 
cultural da região.

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes 
Godinho, presente na cerimónia, salientou que 
Fátima tem um poder de atração de públicos inter-
nacionais cada vez maior, sendo que os caminhos e 
rotas são “instrumentos cada vez mais importantes 
para levar as pessoas a conhecerem o território”. 
“Através destes caminhos, conseguimos que as 
pessoas conheçam os recursos culturais, naturais 
e patrimoniais, aproveitando também a notorieda-
de que Fátima tem”, vincou, considerando que o 
projeto ganha também por ajudar a desconcentrar 
a procura turística no país.

Apesar de estar associada a Fátima, a Rota Car-
melita não tem apenas como foco o turismo religioso 
ou espiritual, querendo também atrair pessoas que 
fazem o caminho por “mera fruição” das atividades 
ao ar livre, explicou a secretária de Estado.

A proposta para percorrer a Rota Carmelita 
passa por um percurso dividido em seis etapas, 
contando também com algumas variantes. Pelo 
caminho, o visitante pode passar pelas ruínas ro-
manas de Conímbriga, pela vila romana do Rabaçal 
(Penela), pelo Complexo Monumental de Santiago 
da Guarda (Ansião) ou pela Vila Medieval de Ourém.

Município de Alvaiázere

Homenageou bebés nascidos em 2017

Alvaiázere faz parte do percurso da 
81.ª Volta a Portugal em Bicicleta 

Al-Baiäz 
Lançamento das Actas 
do Colóquio

Nos dias 22 e 23 de setembro de 2018, a Junta 
de Freguesia de Maçãs de D. Maria e a Al-Baiäz - 
Associação de Defesa do Património realizaram o 
Colóquio: Práticas Funerárias e Atitudes perante 
a Morte na Região Centro, da Pré-História ao Pre-
sente: Arqueologia, História, Arte e Antropologia.

O evento permitiu reunir um numeroso grupo 
de investigadores que se debruçaram sobre as 
práticas funerárias e as atitudes perante a morte, 
com diversificadas abordagens, desde a pré-his-
tória à actualidade. Simultaneamente, foi possível 
sensibilizar a população local para a importância 
da preservação do património cemiterial da vila de 
Maçãs de D. Maria.

Durante dois dias, foram apresentadas quinze 
comunicações, das quais se publicaram onze tex-
tos, acrescidos de um historial do Cemitério antigo 
de Maçãs de D. Maria, que se pretende preservar 
e musealizar. 

Aproveitando o ambiente do Festival Literário 
Internacional do Interior (FLII), no dia 16 de junho, 
no Salão Nobre da Câmara Municipal de Alvaiázere, 
procedeu-se ao lançamento das “Actas” daquele co-
lóquio. No evento, usaram da palavra, a vereadora da 
Cultura, o presidente da Junta de Freguesia de Maçãs 
de D. Maria e o presidente da Direção da Al-Baiäz.

No final do lançamento, o Rancho Folclórico e 
Etnográfico da Casa do Povo de Maçãs de D. Maria 
recriou um “Cantar às Almas”.
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No passado dia 8 de 
junho, a candidata do 
CDS-PP, pelo círculo de 
Leiria à Assembleia da 
República Raquel Abe-
casis, visitou Alvaiáze-
re acompanhada pela 
presidente da Distrital, 
Rosa Guerra. A visita 
teve como objetivo pri-
mordial a aproximação à 

realidade alvaiazerense, 
tendo sido discutidas em 
reunião com os membros 
da concelhia as preocu-
pações e dificuldades 
atuais do concelho.

Nesse mesmo dia, 
Alvaiázere recebeu ainda 
o presidente da Juven-
tude Popular Nacional, 
Francisco Rodrigues dos 

Santos, acompanhado 
pela vice-presidente, Inês 
Vargas, com o intuito de 
demonstrar o seu apoio 
à recém-formada JP de 
Alvaiázere.

O dia terminou com o 
habitual jantar convívio, 
organizado pelos mem-
bros do CDS-PP de Maçãs 
de D. Maria

atualidade
CDS-PP 

Raquel Abecasis e Francisco 
Rodrigues visitaram Alvaiázere

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

Aniversários
No dia 17 de junho festejámos, mais 

uma vez, o aniversário do meu pai, José 

Neves Marques, nascido na localidade 

de Rocha, freguesia de Pelmá. 

Juntámos a família para, com muita 

alegria e boa disposição, comemorar os 

seus 88 anos. 

Votos de muitos bons momentos 

como este e muita saúde.

Ana Paula Batalha

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

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

Rafael Alexandre Mouzinho Antu-

nes, festejou no dia 20 de junho, 7 lin-

das primaveras na companhia dos seus 

pais, mano, avós, familiares e amigos.

O menino Rafael é filho de José 

António Antunes Martins e de Cláudia 

Sofia Alegria Mouzinho Martins, resi-

dentes em Carvalhal de Pussos.

Seus pais, mano, avós e restante 

família desejam-lhe muitos parabéns e 

as maiores felicidades com muito amor, 

saúde e alegria.

A FESTA DOS TABULEIROS

A festa dos tabuleiros
Na Cidade de Tomar
Não há outra como ela
Que se possa comparar.

Festa espiritual
Rica em símbolos e encanto
Ou não fosse ela a festa
Do Divino Espírito Santo.

Há a saída das coroas
Pelas ruas da cidade
Transportadas por mãos firmes
Com toda a dignidade.

O cortejo dos rapazes
Digno de admiração
Sente-se uma ternura
Que nos enche o coração.

O cortejo dos tabuleiros
Que beleza imponente 
Não há ninguém que o veja
Que lhe fique indiferente.

As ruas, são um encanto
Como isto, eu nunca vi
No meio de tanta harmonia
O céu já começa aqui.

Lucinda Simões

QUADRAS SOLTAS

Não ames quem não te quer
Parte p’ra outra e esquece
Dá o teu amor à mulher
Que, por te amar, o merece

Tens uma vida abastada
Tens haveres e tens dinheiro
Porque te fizeste à estrada
E foste para o estrangeiro

Enquanto lá estiveste
Muita coisa se passou
E até, por vezes, comeste
O pão que o diabo amassou

É terna, é amorosa
A mulher que é portuguesa
Não tem, a mais linda rosa
Como ela, tanta beleza

Minhas asas nunca falham
Quando decido voar
Mas não é em qualquer galho
Que me agrada pousar

Se és rico, parabéns
Disso invejoso não estou
Tu és aquilo que tens
E eu tenho aquilo que sou

Vitorino Antunes Marques (Músico)

No dia 26 de junho, Maria Fernan-
des dos Santos, da Relvas, Maçãs de Ca-
minho, festejou a bela idade de 90 anos.

“Parabéns mãe, avó, Ti Marquitas; 
estamos muito felizes por festejar con-
tigo este dia, com a família reunida no 
meio de sorrisos e muita alegria. 

Um beijinho muito grande, em es-
pecial das tuas filhas e dos teus netos 
que te adoram, um brinde à felicidade 
e à vida. Que contemos até aos 100!”
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DESASSOSSEGO

Apontamentos
José Baptista 

Neste pequeno apontamento, vou es-
crever sobre o maior partido de Portugal: 
a abstenção. 

A sua constante subida é uma grande 
preocupação para a maioria dos países 
europeus. A única exceção situa-se em 
países como o Luxemburgo ou a Bélgica, 
onde o voto é obrigatório.

A abstenção é saudável para o funcio-
namento democrático de um país?

Certamente que não. E soluções?
Vital Moreira, Marcelo Rebelo de Sou-

sa ou Freitas do Amaral encaram o voto 
obrigatório como uma solução a ponderar, 
embora apontem alguns problemas de or-
dem constitucional nessa obrigatoriedade.

Se tal acontecesse, os partidos seriam 
grandemente beneficiados pois entra-
riam nos seus cofres mais uns quantos 
milhões, já que a cada voto corresponde 
um determinado valor.

Esta, para mim, não seria a melhor 
solução pois, dar por dar, que se dê a 
quem vota. Mas como e o quê?

As hipóteses ficam com a imaginação 
de cada um, mas aceitaria, por exemplo, 
algum benefício fiscal em sede de IRS ou 
isenção de taxas moderadoras.

Pondo de parte a obrigatoriedade, 
pelo menos nos tempos mais próximos, 
o voto por antecipação ou através da in-
ternet, vocacionada para os mais jovens, 
parecem-me ser os meios mais rápidos 
para inverter a situação.

Para terminar, e como se aproxima 
mais um ato eleitoral, relembro que um 
dos pressupostos mais importantes da 
democracia é a participação política do 
cidadão e que o voto é a sua principal 
forma de expressão.

Se não pudéssemos exercer este direi-
to não estaríamos todos a exigi-lo?

Para me debruçar sobre este título 
de “NÃO ESTÁ CERTO”, actualmente há 
tanta coisa sobre que nos debruçarmos 
que por vezes até temos dificuldade em 
escolher o assunto sobre o qual temos de 
nos vincular. Mas enfim, alguma coisa há 
de sobressair.

Em minha casa tenho alguns exem-
plares de jornais diários dos anos 1960 
e outros bem acondicionados, tais como 
Diários de Notícias e Século.

Ao lermos um desses jornais e lendo 
os actuais, isto é os de agora, há uma 
grande diferença. Aqueles, embora hou-
vesse censura, noticiavam os actuais 
acontecimentos tanto do País como do 
estrangeiro, valia a pena debruçarmo-nos 
sobre tais artigos, aprendia-se alguma 
coisa, escrevia-se bem.

Os actuais jornais trazem notícias 
sobre assaltos à mão armada, assaltos a 
casas, tiros de espingardas, violações e 
agora que está na voga pedir montantes 
enormes à banca e nunca mais os pagar. 
Antigamente não era nada disto. Antiga-
mente não se via um primeiro ministro 
estar preso numa cadeia, tudo à volta do 
dinheiro, como agora, é uma vergonha. 
Agora anda tudo à volta desse senhor 
Berardo, tudo por causa do dinheiro que 
é de nós todos. Contraem os emprésti-
mos e nunca mais pagam. Depois é mais 

imposto para o pobre português pagar, 
para cobrir o dinheiro mal desviado e, 
então são volumes de notas graúdas que 
nunca mais voltam aos cofres do Banco 
de Portugal. Paga pobre Português. A 
culpa também é de quem consente o 
empréstimo. E, esses devedores andam 
por aí impávidos e serenos como se nada 
fosse com eles, nem à porta da cadeia vão 
e nem sequer sabem qual é o formato da 
chave da porta da cadeia. Vejam se não 
é assim.

Por aquilo que leio nos jornais ainda 
me admiro como ainda vai havendo algum 
dinheiro para pagar as aposentações e os 
serviços de saúde.

Se eu tiver saúde e vida, ainda estou 
para ver qual o fim que nós teremos pela 
frente ou até o futuro dos jovens.

Caros leitores saibam que: em 1 de 
junho de 1890 morreu o escritor Camilo 
Castelo Branco; em 7 de junho mas de 
1494 foi assinado o Tratado de Torde-
silhas; em 13 junho de 1888 nasceu o 
escritor Fernando Pessoa; no dia 18 de 
junho de 2010 faleceu o escritor José 
Saramago, prémio nobre da literatura; em 
26 de junho de 1982, faleceu a fadista 
Lisboa Alfredo Marceneiro.

A continuar este país como acima te-
nho dito parece-me bem que NÃO ESTÁ 
CERTO.

Não está certo
Alberto Jesus Ferreira

Sinais de esperança?
Mário Bruno Gomes

Tenho assistido com agrado a sinais de 
esperança/mudança no nosso Concelho.

Como exemplos dou a aquisição de 
património municipal devoluto por parte 
de privados (a famosa “Casa Amarela”, as 
escolas primárias requalificadas…) que 
permitem concluir que a visão empresarial 
de investidores externos vêm em Alvaiázere 
potencial de investimento, e isso é bom.

Por outro lado a conclusão da obra do 
CAO, obra da Casa do Povo de Alvaiázere 
(Parabéns Sandra Simões e restante direção), 
que se prevê a breve prazo e que criará uma 
série de empregos em Alvaiázere numa área 
que deveria ser considerada um “cluster” 
para o município.

Ainda na área social, o início das obras 
do lar de idosos, centro de dia, apoio domi-
ciliário e apartamentos do Centro Cultural, 
Recreativo e Social da Freguesia de Pussos 
(Parabéns Sr. Arménio e restante direção), 
que permite daqui a dois anos inaugurar 
mais um serviço de excelência no Concelho.

A procura, segundo sei, de investidores 
para ocuparem lotes da zona industrial do 
Rego da Murta.

A dinâmica associativa que permite por 
exemplo, dias como o que assistimos no 
“Dia da Criança” onde mais de 700 jovens 
estiveram em Alvaiázere para um torneio 
de futebol promovido pela GDA, Escola do 
Benfica de Alvaiázere e Câmara Municipal.

Por fim e porque é da mais elementar justi-
ça, felicitar a Junta de Freguesia de Alvaiázere 
por ter conseguido reverter o processo da 
estação dos CTT e albergar na sua sede este 
serviço, que tanta falta faz aos alvaiazerenses.

Já que estamos praticamente em julho 
um alerta. Cuidado com os comportamentos 
de risco em matéria de incêndios florestais.

 - Não faça fogueiras, queimas ou quei-
madas ou qualquer tipo de lume. É proibido 
nos meses de julho, agosto, setembro, ou-
tubro. As multas são elevadas…

- Não fume na floresta ou em locais den-
samente arborizados;

- Não lance pontas de cigarro para fora 
da viatura quando circular de automóvel;

- Limpe o mato e arvoredo, numa dis-
tância mínima de 50 metros em torno de 
habitações;

- Guarde em local seguro, lenha, com-
bustíveis e outros produtos inflamáveis que 
possua;

- Não use máquinas sem proteção de 
faíscas de combustão;

- Não deixe matos nem resíduos flores-
tais cortados no interior das áreas florestais;

Em caso de incêndio florestal:
- Alerte imediatamente os bombeiros 

236 650 510 ou através do número 117; 
- Sem colocar a sua vida em perigo, pro-

cure extingui-lo ou limitá-lo, com a ajuda 
de extintores, pás, enxadas, pulverizadores 
dorsais ou ramos, colaborando na sua extin-
ção até à chegada dos bombeiros;

- Retire a sua viatura dos caminhos de 
acesso ao incêndio;

- Não prejudique a ação dos Bombeiros, 
seguindo as suas instruções.

Se o incêndio estiver perto da sua casa:
- Avise os vizinhos;
- Corte o gás e a eletricidade;
- Molhe abundantemente as paredes e os 

arbustos que rodeiam a casa;
- Solte os animais, eles tratam de si 

próprios;
- Em caso de evacuação, ajude a sair 

crianças, idosos e deficientes;
- Não perca tempo a recolher objetos 

pessoais desnecessários;
- Não volte atrás por motivo algum.
Se ficar cercado por um incêndio:
- Saia na direção contrária à do vento;
- Refugie-se numa zona com água ou 

com pouca vegetação;
- Cubra a cabeça e o resto do corpo com 

roupas molhadas;
- Respire junto ao chão, através de roupa 

molhada, para evitar inalar o fumo.
Boas Férias, se for caso disso!

“CENTRO REVITALIZAR” 
  

Há pouco mais de três anos, dei-lhe o nome de 
CENTRO REVITALIZAR

Hoje mostra-se revitalizado. Nasceu mais uma loja. 
Em tempos deram-lhe o nome de Zona Industrial da Saganga. Hoje Rua Dr. 
Filipe Antunes dos Santos.
Algumas vontades juntas, vieram trazer nova vida à zona que quase esteve a 
perecer em definitivo….
Mas tal não sucedeu, porque se juntaram vontades.
Impõe-se, pois que o futuro, novo, revitalizado, possa nascer sempre da junção 
de vontades de muitos Alvaiazerenses.
Já agora não se esqueçam dos semáforos no cruzamento, e das passadeiras 
para peões nas duas ruas.
O tráfego de veículos e peões é agora mais intenso!...
        Tenho dito. 
         J.S.
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CARTÓRIO NOTARIAL DE OURÉM
A CARGO DA NOTÁRIA ALEXANDRA HELENO FERREIRA

EXTRATO
CERTIFICO, para fins de publicação e em conformidade com 

o seu original, que por escritura de justificação lavrada neste 

Cartório, no dia três de junho de dois mil e dezanove, de folhas 

cinquenta e seis a folhas cinquenta e sete verso do respectivo Livro 

e de Notas para Escrituras Diversas número TREZENTOS E VINTE E 

NOVE, Manuel Marques Inácio, NIF 120.198.312 e mulher Maria 

Celeste Gomes Alves, NIF 105.493.600, casados sob o regime 

da comunhão geral, naturais da freguesia da Pelmá, concelho de 

Alvaiázere, onde residem na Rua das Lourenças, nº 61, declararam: 

Que, são com exclusão de outrem, donos e legítimos possui-

dores dos seguintes prédios:

1 - Prédio rústico, terra de semeadura, com a área de três mil 

cento e dois metros quadrados, sito na Rua das Lourenças, lugar de 

Besteiro, freguesia de Pelmá, concelho de Alvaiázere, a confrontar 

do norte com Manuel Marques Ângelo, do sul com herdeiros de 

José Gonçalves Serra, do nascente com estrada e do poente com 

Ana Maria, inscrito na matriz sob o artigo 11377, com o valor 

patrimonial de €768,00 e a que atribuem igual valor.

2 - Prédio rústico, terra de semeadura, com a área de mil e 

quarenta e seis metros quadrados, sito na Rua das Lourenças, 

lugar de Besteiro, freguesia de Pelmá, concelho de Alvaiázere, 

a confrontar do norte com Manuel Marques Ângelo, do sul com 

herdeiros de José Gonçalves Serra, do nascente com José Gomes 

e do poente com estrada, inscrito na matriz sob o artigo 11378, 

com o valor patrimonial de €210,00 e a que atribuem igual valor.

Que os indicados prédios não se encontram descritos na 

Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere e vieram à posse 

de ambos por compra verbal a Ana Maria, viúva, residente que foi 

no lugar de Besteiro, Pelmá, Alvaiázere, a Rosária Gomes Matias, 

solteira, maior, residente que foi no lugar de Besteiro, Pelmá, 

Alvaiázere e a Manuel Marques Ângelo e mulher Maria José, resi-

dentes que foram no lugar de Besteiro, Pelmá, Alvaiázere, em mil 

novecentos e sessenta e oito, sem que dela ficassem a dispor de tí-

tulo suficiente e formal que lhes permita fazer o respectivo registo.

Que possuem os indicados prédios em nome próprio, há mais 

de vinte anos, sem a menor oposição de quem quer que seja, des-

de o seu início, posse que sempre exerceram sem interrupção e 

ostensivamente, com o conhecimento de toda a gente da freguesia 

de Pelmá, lugares e freguesias vizinhas, traduzida em actos mate-

riais de fruição, conservação e defesa, nomeadamente usufruindo 

dos seus rendimentos, cultivando e recolhendo os respectivos 

frutos, limpando-os de mato, pagando os respectivos impostos 

e contribuições, agindo sempre pela forma correspondente ao 

exercício do direito de propriedade, sendo, por isso, uma posse 

pública, pacífica, contínua e de boa fé, pelo que adquiriram os 

ditos prédios por USUCAPIÃO.

Cartório Notarial de Ourém, a cargo da Notária Alexandra 

Heleno Ferreira, três de junho de dois mil e dezanove.

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

Cláudia Vieira Arrabaça, nº 260/8

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 444 de 30/06/2019

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta 

data, lavrada de folhas 75 a folhas 76 verso do livro de escrituras 

diversas 168-A, MARIA AMÁLIA FERREIRA SIMÕES casada com 

FRANCISCO SIMÕES MIGUEL, sob o regime da comunhão de ad-

quiridos, natural da freguesia de Pussos, concelho de Alvaiázere, 

residente na Rua Gonçalves Crespo nº 1, cave esquerda, em Lin-

da-a-Velha, União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz 

Quebrada-Dafundo, concelho de Oeiras, declarou:

Que é dona e legítima possuidora há mais de vinte anos, com 

exclusão de outrem, de um prédio rústico composto por terreno 

com eucaliptos com a área de quatrocentos e setenta metros qua-

drados sito em Terras do Feio, dita freguesia de Pussos São Pedro, 

concelho de Alvaiázere, a confrontar do Norte com Joaquim José 

Abreu Teixeira da Costa, do Sul e do Poente com Joaquim Oliveira 

e do nascente com António Correia Amaral de Oliveira, inscrito na 

matriz respectiva sob o artigo 8685 (que proveio do artigo rústico 

5571 da extinta freguesia de Pussos), com o valor patrimonial e 

atribuído de CENTO E DOZE EUROS E OITENTA CÊNTIMOS, omisso 

na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

Que o referido imóvel veio à sua posse no ano de mil novecen-

tos e setenta e nove, ainda no estado de solteira, por lhe ter sido 

doado por seus Avós maternos Joaquim Ferreira Júnior e mulher 

Henriqueta Maria, residentes que foram no lugar e dita freguesia 

de Pussos, acto este que nunca chegou a ser formalizado.

Que desde então, porém tem possuído o mencionado imóvel 

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

que caracterizam a posse, nomeadamente a defesa e a conservação 

da propriedade, plantando e cortando os eucaliptos, 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 in-

voca na impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse 

pelos meios extrajudiciais normais.

Está conforme.

Ansião, treze de Junho de dois mil e dezanove

A Notária,

Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 444 de 30/06/2019

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

AlugA-se/trespAssA-se:
Padaria com 200 m2, totalmente equipada, 

composta por zona de panificação, 
zona de armazenagem e de venda

Está localizada em Santiago da Guarda, 
atualmente em pleno funcionamento 

com boa carteira de clientes

Para mais informações:
Contacto: 91 89 75 226 / 96 38 58 754

DÁ-se CÃO
Caçador de coelhos 

e de guarda
Contactar: Tlm. 913 394 449

ArreNDA-se
Restaurante Kanimambo

nas Vendas de Maria 
(ao lado do novo Centro de 
Inspecções - junto à EN 110) 

Contactar: 
Tel. 236 644 797 - Tlm. 935 184 273

4 quartos todos c/ roupeiro, 3 casas de banho (todas 
c/ luz natural), cozinha completamente equipada, sala 

c/ 35 m2 e recuperador de calor c/ lareira, 
1 anexo c/ 100 m2, sotão, estacionamento para 3/4 

viaturas, barbecue, terreno c/ árvores de fruto

Construção recente (2005) * Área útil 285 m2 
Contacto: 963 021 760  *  email: josegoncalves178@gmailcom

Vale da Couda - Moradia
Vende-se:

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: 202/19.6T8FVN        Acompanhamento de Maior       Referência:  91274954

Data: 04-06-2019

Requerente: Ministério Público - Figueiró dos Vinhos

Requerido: Teresa Maria Fallé de Jesus Pinheiro Pinto

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

panhamento de Maior, em que é requerido Teresa Maria Fallé de 

Jesus Pinheiro Pinto, nascida a 10-05-1967, domicílio: Residencial 

dos Avós, Rua Dr. Bissaya Barreto, Nºs 17-25, Castanheira de 

Pêra, 3280-038 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 444 de 30/06/2019

VeNDe-se
Casa modesta com 

3 assoalhadas e quintal
Perto dos Bombeiros - Alvaiázere

Contactar: 
Tlm. 910 378 158

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 65 a folhas 66 do livro de escrituras diver-

sas 168-A JOSÉ GOMES LOURENÇO e cônjuge JÚLIA DA CONCEI-

ÇÃO MARQUES DA COSTA LOURENÇO, casados sob o regime da 

comunhão de adquiridos, naturais da freguesia da Pelmá, concelho 

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

Fonte do Besteiro nº 49, declararam:

Que são donos e legítimos possuidores há mais de vinte anos 

com exclusão de outrem, de um prédio rústico composto por terra 

de cultura com oliveiras com a área de mil quatrocentos e setenta 

metros quadrados sito em Regais, dita freguesia da Pelmá, conce-

lho de Alvaiázere, a confrontar do Norte com António de Matos, 

do Sul com António Marques, do Nascente com José Lourenço e 

do Poente com José da Costa, inscrito na matriz respectiva sob o 

artigo 9844, com o valor patrimonial e atribuído de OITOCENTOS 

E VINTE E DOIS EUROS E SESSENTA E SEIS CÊNTIMOS, omisso na 

Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

Que o mencionado prédio veio à sua posse no ano de mil 

novecentos e noventa e oito, já no estado de casados, por compra 

que dele fizeram a Alzira da Conceição Henriques, viúva, residente 

que foi no lugar de Abades, dita freguesia da Freixianda, acto este 

que nunca chegou a ser formalizado.

Que desde então, porém, têm possuído o mencionado imóvel 

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

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

vação da propriedade, semeando-o, amanhando-o, plantando e 

cortando as oliveiras, colhendo a azeitona, avivando as estremas, 

dele retirando todos os rendimentos inerentes à sua natureza e 

pagando pontualmente as contribuições e impostos por ele devi-

dos, 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, sete de Junho de dois mil e dezanove.

A Notária, Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 444 de 30/06/2019
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Fernanda Morais 
Fernandes (85 anos)

N. 12/04/1934
F. 05/06/2019

LUÍs neVes FarinHa
(75 anos)

N. 21/06/1943
F. 03/06/2019

Sua esposa, filha, genro, netos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

AF Cinco Vilas

aGradeCiMenTo

FranÇa
rIBeIra VeLHa - MaÇÃs de d. MarIa

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

aGradeCiMenTo

CarVaLHaL
MaÇÃs de d. MarIa

AF Cinco Vilas

anTónio Fernandes 
aLexandre (82 anos)

N. 17/11/1936
F. 01/06/2019

Sua esposa, filhos, noras, netos, bisnetas 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.

aGradeCiMenTo

CasaL noVo
MaÇÃs de d. MarIa

AF Cinco Vilas

MaÇÃs de d. MarIa

LÍdia siLVa dinis

N. 18/06/1937
F. 30/06/1979

40 anos de Saudade  

A família

reCordando

UM ano de saUdade

Seus irmão, cunhados, sobrinhos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.                              
AF Sra. do Carmo

aGradeCiMenTo
GraCinda GoMes 
MarQUes (87 anos)

N. 08/01/1932
F. 05/06/2019

roMiLa
aLMosTer

UM ano de saUdade

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

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.                              

AF Sra. do Carmo

aGradeCiMenTo
anTónio MarTinHo 
GOnÇaLVes (88 anos)

N. 05/03/1931
F. 01/06/2019

BoUXinHas
aLMosTer

UM ano de saUdade

Sua esposa, filha 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
ManUeL JosÉ MarQUes 

dOUradO (77 anos)
N. 15/08/1941
F. 23/06/2019

roMinHa
aLVaiÁZere

Sua filha, genro, netos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

AF Cinco Vilas

aGradeCiMenTo
Maria aUGUsTa de JesUs 

GOMes (96 anos)
N. 26/01/1923
F. 22/06/2019

oUTeiro
MaÇÃs de d. MarIa

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

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

agradecer, reconhecidamente, a todos quantos acompa-

nharam este seu ente  querido à ultima morada, ou que 

de qualquer outra forma  lhe  manifestaram  o  seu  pesar  

nesta  hora de dor. 

Que a sua alma descanse em paz. 

aGradeCiMenTo

naTUraL: arGaniL
resIdenTe: GranJa - PUssOs s. PedrO

GraCinda da CosTa reis 
(77 anos)

N. 10/11/1941
F. 24/05/2019

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

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, a 

todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

AF Cinco Vilas

aGradeCiMenTo
Maria eMÍLia das neVes 

(89 anos)
N. 02/12/1929
F. 26/06/2019

reLVas
MaÇÃs de CaMInHO

Sua esposa, filhos, nora, genros, netos, bisneta 

e restante família, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este meio 

agradecer, a todos quantos acompanharam este seu ente 

querido à sua última morada, ou que de qualquer outra 

forma lhe manifestaram o seu pesar.

AF Cinco Vilas

aGradeCiMenTo
anTónio CarVaLHo 

soUsa (86 anos)
N. 25/03/1933
F. 27/06/2019

GaManHos
aLVaiÁZere

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

Osteo Natura 

Hidroterapia - A água 
como tratamento Ulrich Cassiano

Osteopata

Esta área da medicina dentária é res-

ponsável pelo diagnóstico, prevenção e 

tratamento do incorreto posicionamento 

dos dentes e ou maxilares, restabelecen-

do a sua função e estética.

São muitos os fatores que estão 

associados às alterações dentárias e 

ou esqueléticas: fatores hereditários, 

hábitos (por exemplo, o uso de chupeta 

prolongado, “chuchar” no dedo...), perda 

prematura de dentes, entre outros...

A ortodontia é uma prática corrente 

em crianças, jovens e adultos, ampla-

mente valorizada pela sua eficácia e 

pelos resultados excecionais que apre-

senta a nível funcional e estético.

A saúde, a função e a estética dos 

dentes dos filhos é, cada vez mais, uma 

preocupação dos pais que passam pelo 

nosso consultório. 

“Quando é a altura certa para ver 

se o meu filho(a) precisa de utilizar 

aparelho?”, “Ele tem os dentinhos muito 

tortos, mas ainda tem muitos dentes de 

leite, por isso, ainda é cedo para se fazer 

alguma coisa?”.

Estes são exemplos de algumas 

questões com que nos deparamos 

diariamente. Não existe uma fórmula 

que possamos aplicar a todas as 

crianças, cada caso é um caso, e 

todos exigem uma avaliação rigorosa e 

profissional.

O que poderá ser cedo para uma 

intervenção ortodôntica numa determi-

nada criança pode ser ideal em outra. 

São exemplos de fatores como a 

identificação do problema e sua origem, 

perfil da criança, motivação para o trata-

mento, são todos fatores a ter em conta 

na hora da elaboração de um plano de 

tratamento individualizado para cada 

criança.

Outra questão frequente relaciona-

se com a efetividade do tratamento, 

ou seja, se ao fazer o tratamento numa 

idade mais precoce irá resolver definiti-

vamente o problema ou a criança terá de 

utilizar outro aparelho ou não. 

Mais uma vez, não existe uma res-

posta universal para todos os casos, irá 

depender da complexidade do problema 

em questão e dos objetivos estabeleci-

dos e traçados na fase de diagnóstico.

O que é importante realçar é que 

sempre que for necessário tratamento 

precoce, um dos principais objetivos 

e, transversais a todos os casos, será 

sempre o de não condicionar o cres-

cimento dos maxilares e agravamento 

do problema durante o crescimento da 

criança, de forma a prevenir más-oclu-

sões severas.

O nosso conselho será efetuar uma 

avaliação e acompanhamento do cres-

cimento, para que e se necessário, seja 

efetuado o tratamento na altura certa, 

optimizando recursos e resultados!

ortodontia

Ortodontia 
e as crianças Joana Colaço

Médica Dentista

A água é um dos medicamentos mais 
antigos do mundo!

A água é o meio que melhor transpor-
ta o calor e o frio. Quando está quente, 
relaxa os músculos, estimula a circulação 
sanguínea e aumenta a temperatura do 
corpo. As células responsáveis pela de-
fesa do organismo são ativadas e as hor-
monas e outras substâncias químicas são 
libertadas. Os estímulos frios em forma 
de água reduzem a dor e a inflamação. 
Como os vasos sanguíneos se contraem 
e o corpo se defende, produz-se um 
acentuado efeito de estímulo-reação com 
consequências sobre todo o metabolismo. 
Por esse motivo, o mais eficaz são aplica-
ções de água que alternem o calor e o frio.

Todas as manhãs, depois de tomar um 
duche quente, aplique um jato de água 
fria por todo o corpo, em sentido ascen-
dente. Se não for capaz, tente pelo menos 
aplicar esse jato de água fria  sobre os 
joelhos, que, aliás, ajuda muitas vezes a 
combater a dor de cabeça.

Em alguns hospitais do Norte da 
Europa, aplicam-se os tratamentos de 
hidroterapia como terapia coadjuvante 
para pacientes que sofrem de dores, 
transtornos do sono, depressões, cardio-
patias crónicas ou doenças do sistema 
circulatório. É precisamente nos casos de 
hipertensão que a hidroterapia se revela 
particularmente eficaz. Numa crise aguda 
de hipertensão, a tensão arterial pode 
ser reduzida submergindo os antebraços 
num lavatório com água à temperatura 

do corpo e vai-se acrescentando água 
gradualmente mais quente até ao limite 
de tolerância. A alternância de frio e 
quente é muito eficaz para o tratamento 
prolongado da hipertensão arterial. Para a 
dor de cabeça pode submergir os pés em 
água quente e colocar um saco de gelo 
na nuca. Esta técnica reduz a congestão 
a nível do crânio e a dor.

Todos nós devíamos incorporar as 
aplicações benéficas de água na nossa 
rotina diária. Um jato de água fria de 
manhã depois de um duche morno ou 
quente traz imensos benefícios. Permite 
um aumento da nossa imunidade, melho-
ra o humor e permite um equilíbrio a nível 
do sistema nervoso autónomo (sistema 
que controla funções como a respiração, 
batimentos cardíacos, circulação do san-
gue, controle de temperatura e digestão).

No princípio, vai ser difícil deixar cair 
a água fria sobre a zona da bacia e dos 
genitais ou sobre as costas. Mas passado 
algum tempo, este efeito torna-se esti-
mulante e refrescante. O ideal é que a 
água se mantenha abaixo dos 18 graus 
centígrados. O banho quente de pés de-
verá também ser a primeira medida para 
combater os distúrbios do sono. Em todo 
o caso, provocará muito menos efeitos 
secundários do que os medicamentos e, 
além disso, é um método que costuma ser 
bem sucedido. 

As terapias com água estão para mim 
entre as terapias mais eficazes que o pa-
ciente se pode aplicar a si próprio. 

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

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 &

FERNANDO LOPES SIMÕES MIGUEL
CONSTRUÇÃO CIVIL

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

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

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

ÓPTICA CÂNDIDO
RELOJOARIA - OURIVESARIA

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

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

Filial: Caxarias - Ourém                                                                          Tel. 249 574 601
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Dia 7   | 09h00
2º Passeio de Clássicos 
- Ferrus II
Local: Parque Multiusos Alvaiázere
Org.: Motor Clube de Alvaiázere

Dia 7   | 20h30
Arraial Popular
Local: Campo de Jogos Almoster
Org.: Junta de Freguesia

Dia 14   | 09h00
Trail das Maçãs
Local: Maçãs de D. Maria
Org.: Freguesia de Maçãs D. Maria

Dia 14
Feira de Velharias de 
Maçãs de D. Maria
Tarde Cultural
Local: Maçãs de D. Maria
Org.: Freguesia de Maçãs D. Maria

Dia 20   | 21h00
III Concerto de Verão
Clássicos do Cinema
Local: Jardim Municipal Alvaiázere
Org.: Filarmónica Alvaiazerense

Dias  26, 27 e 28
Festa de S. Pedro
Local: S. Pedro - Pussos S. Pedro
Org.: Comissão de Festas

Dias  27 e 28
Festa de N.ª Srª Mãe 
da Igreja e Sagrado 
Coração de Jesus
Local: Venda do Preto - Pelmá
Org.: Comissão de Festas

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
 Maçãs D. Maria  ................ 236 641 257
Tribunal Judicial de Alvaiázere ............ 236 655 333

TELEFONES ÚTEIS

Pagamento 
de Assinatura
Estimado assinante: 
Quando optar pelo pagamento da 

sua assinatura através de transferência 
bancária pode fazê-lo através do IBAN: 
PT50003500780000763143061. 

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)

Telefones Úteis............ AgendA CulturAl
Julho

Ferreira da Gama
Alvaiázere - Tel. 236 651 171

Dias 14 e 28

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 7 e 21

Anubis
Maçãs D. Maria - Tel. 236 648 057

(domingos 9h30 - 12h00)

Julho
(em serviço aos domingos)

Farmácias.......................... 

Su
do

ku

Fá
ci
lS

o
lu

çõ
e
s

D
if
íc
il 

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

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

So
pa

 d
e 

Le
tr

as

o	Amor

o	oliveirA

o	PAz

o	Alecrim

o	SAúde

o	videirA

o	AleGriA

Sopa de Letras
Procure na sopa de letras as 15 
palavras relacionadas com o diA 
dA eSPiGA.

o AScenSão

o	feriAdo

o	rAmo

o	eSPiGA

o	Pão

o	mAlmequer

o	fortunA

o	PAPoilA

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

“clafoutis de cereja”

À Mesa........................................................................

Numa tigela, misture a farinha, o açú-
car, o açúcar baunilha, os ovos e uma 
pitada de sal. Misture com o fouet. 
Junte aos poucos, o leite, mexendo 
sempre. Limpe as cerejas, retire os ca-

roços e despeje-as na forma untada. 
Em seguida, despeje a mistura do 
leite. 
Leve ao forno por 30 minutos a 190°C. 
Clafoutis de cerejas prontinho.

ingredientes:

- 500 gr de cerejas sem caroço
- 125 gr de farinha de trigo (1 xícara 
de chá)
- 50 gr de açúcar (1/4 xícara de chá)
- 2 colheres de chá de açúcar  
baunilha (uma saqueta)
- 1 pitada de sal
- 4 ovos
- 250 ml leite

informativo

materiais

Forma de aro amovível ou forma silicone de 28 cm diâmetro.

modo de preparação:

“Alvaiázere 
nos Caminhos
de Santiago”

O tema da quarta sessão da ini-
ciativa “Chícharo com Património no 
Museu” será “Alvaiázere nos Cami-
nhos de Santiago”. 

A sessão de julho volta a ser no 
3.º sábado, ou seja, dia 20, entre as 
15h30 e as 16h45 horas, no Museu 
Municipal de Alvaiázere.

A ideia é ter um evento sobre 
história e património, em forma 
de conversa (tertúlia), sempre na 
mesma semana de cada mês, para 
enraizar hábitos culturais. A com-
ponente gastronómica, à hora da 
merenda, será tarte de chícharo com 
amêndoa. A entrada é livre.
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Realizou-se no último sábado, dia 
22 de junho, a 5ª edição do Festival 
de Natação de Alvaiázere, uma or-
ganização do Grupo Desportivo de 
Alvaiázere (GDA), em colaboração 
com o Município de Alvaiázere.

Para além dos nadadores da casa, 
estiveram presentes jovens das esco-
las de natação de Ferreira do Zêzere, 
Ansião, Figueiró dos Vinhos, Pedró-
gão Grande e Penela. O evento come-
çou por volta da 14h30 e, ao longo da 
tarde, dezenas de jovens nadadores 
competiram saudavelmente entre si, 
nas diversas provas de natação: bru-
ços, mariposa, costas e crawl. 

Para além das provas, o evento 
começou com uma pequena de-
monstração daquilo que os mais 
pequeninos de Alvaiázere já conse-
guem fazer graças às aulas que es-
tão a ter com as professoras do GDA. 

De referir que, nas diversas provas 
realizadas, o clube alvaiazerense 
alcançou várias vezes o pódio e que, 
mais uma vez, o Festival de Natação 

alcançou o seu objetivo, promoven-
do o desporto entre os mais novos.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

Grupo Desportivo de Alvaiázere

Organizou V Festival de Natação

Catarina Costa, atleta do Grupo de Amigos dos 
Casais do Vento, sagrou-se campeã distrital nos 
5000 metros marcha, no Campeonato Distrital de 
Juniores, que aconteceu em Fátima no passado dia 
1 de junho, com a marca de 31’11’’.

GACV
Catarina Costa sagra-se 
campeã distrital

desporto
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Perto de 600 crian-
ças e respetivas equipas 
técnicas, de um total de 
54 equipas, participaram 
num mega torneio de 
futebol de formação que 
aconteceu em Alvaiázere 
nos dias 1 e 2 de junho. 
Este evento, integrado na 
comemoração do Dia da 
Criança, é já considerado 
o “torneio de maior refe-
rência de futebol de for-
mação na zona centro”, 
referiu o coordenador de 
comunicação da Benfica 
Escola de Futebol de Al-
vaiázere, Hugo Capela, 
adiantando que “devido 
ao enorme sucesso do 
primeiro torneio, tivemos 
de passar este ano para 
dois dias, em vez de um”.

Passaram por Alvaiá-
zere equipas provindas 
de quatro distritos: Lei-
ria, Santarém, Castelo 
Branco e Coimbra. “Tive-
mos a presença especial 
de equipas como o União 
de Coimbra, a Académica 
de Coimbra, a Académica 
de Leiria, Sertanense, 
Vasco da Gama, C. Des-
portivo de Fátima, Pedro 
Roma ou o GRAP e, a 

nosso convite, veio o clu-
be vilarregense”, exaltou 
Hugo Capela. Devido à 
grande afluência de ins-
crições, “tivemos de recu-
sar equipas, mas que já 
têm garantido o convite 
para o Al-Bayazira Youth 
Cup 2019, aquando da 

realização do Festival do 
Chícharo, em outubro”.

Durante os dois dias 
do torneio circularam 
perto de duas mil pes-
soas pelo recinto, que 
esteve aberto ao público. 
Para além do torneio, e 
como forma de come-

morar o Dia da Criança, 
houve insufláveis, ra-
ppel, kart a pedais, slide 
e escalada para toda a 
criançada poder brincar. 

Organizado pelo Gru-
po Desportivo de Alvaiá-
zere, Benfica Escola de 
Futebol de Alvaiázere 
(BEF) e Município, o obje-
tivo do torneio foi “anga-
riar fundos para a viagem 
de final de época da BEF/
GDA a Sevilha, a realizar 
em finais de junho e iní-
cio de julho”. 

O coordenador da BEF 
agradece, em especial, a 
todos os pais que parti-
ciparam e ajudaram na 
promoção divulgação e 
organização do torneio. 

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

desporto

Em Alvaiázere

Mega Torneio de Futebol de Formação 
“Zira Kids Cup” foi um sucesso
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O filme Para Além da Memória, com 
as principais cenas gravadas em Alvaiá-
zere, trata-se da longa metragem mais 
aguardada pelos amantes do cinema 
português. Com a primeira apresenta-
ção marcada para dia 20 de julho 2019 
no CAE da Figueira da Foz (Centro de 
Artes e Espectáculos) seguir-se-á uma 
outra apresentação, no início de setem-
bro, em Alvaiázere e só então o filme 
entrará no circuito comercial. Será a 
forma de retribuir a Alvaiázere todo o 
apoio e carinho com que atores, técni-
cos e equipa de produção foi recebida 
aquando as gravações que decorreram 
nesta vila no passado mês de novembro.

Será um filme que ficará para sempre 
ligado a Alvaiázere por ter sido palco 
das principais cenas rodadas e também 
pelo facto do seu diretor de Produção 
ser o musicólogo António Cardo que 
tudo fez para associar a sua terra natal 
a esta produção cinematográfica. 

Do Brasil veio Gabriela Moreyra, 
actriz da TV Globo, estação que cedeu 
uma das suas principais atrizes do 
momento para esta produção. O filme 
contou ainda com um elenco de atores 
portugueses de luxo que, desde o início, 
se quiseram associar a esta produção, 
onde se destaca Lídia Franco, Ângelo 

Torres, Teresa Côrte-Real, Álvaro Faria, 
entre muitos outros. O filme contou 
também com imensos figurantes al-
vaiazerenses que, desta forma, fizeram 
a sua estreia no mundo do cinema. 
Miguel Babo foi o realizador e autor do 
argumento que muito encantou os ato-
res que, desde logo, não hesitaram em 
querer fazer parte desta equipa. 

Pedro Abrunhosa e Ana Moura dão 
voz ao tema principal do Filme «Para 
Além da Memória”. Também Pedro 
Abrunhosa fez questão de se associar 
ao projeto compondo o tema principal 

que fará o enquadramento romântico 
do filme e a ligação que se estabelece 
entre duas das personagens da história.

O filme que já se encontra a ser 
traduzido para espanhol, inglês, turco, 
islandês, finlandês, alemão, italiano 
e francês irá viajar por todo o mundo 
através da participação em cerca de 
130 festivais de cinema internacional. 
Alvaiázere será, desta forma, dada a 
conhecer um pouco por todo o mundo. 
As suas paisagens, a Quinta da Cortiça, 
a nossa mancha de carvalho cerquinho, 
a Capela dos Covões, enquadrada na 
nossa linda serra, o chícharo e as nos-
sas gentes serão dadas a conhecer por 
todo o mundo.

No passado dia 23 de 
junho, a Santa Casa da 
Misericórdia de Alvaiáze-
re (SCMA) dinamizou o 
Arraial de São João. 

O arraial iniciou-se 
com a Marcha da SCMA, 
envolvendo utentes, cola-
boradores e amigos, se-
guindo-se a atuação dos 

Ranchos Folclóricos de 
Pussos e da Associação 
Casa do Povo de Maçãs 
de D. Maria.  

O arraial foi ainda 
abrilhantado pelo Duo 
Musical Nova Onda, pro-
porcionando um anima-
do baile que se prolon-
gou pela noite. 

Esta é uma iniciativa 
da SCMA que pretende 
envolver a comunidade, 
os parceiros, os utentes, 
os familiares e os colabo-
radores, num dia diferen-
te e único, quebrando a 
monotonia que o avançar 
da idade e a instituciona-
lização acarretam. 

No dia 1 de junho, dia 
da criança, a Filarmónica 
promoveu, na Casa da 
Cultura, uma tarde de 
musica coral e instru-
mental que designou de 
“Encontro de Gerações”. 

Com o apoio do Mu-
nicípio e da Junta de 
Freguesia de Alvaiázere, 
para além da banda anfi-
triã, participou o Orfeão 
João Antunes de Condei-

xa que atuaram separa-
damente e, no final, em 
conjunto, fazendo jus ao 
título “Encontro de Gera-
ções”,  já que se reuniram 
em palco cerca de oito 
dezenas de coralistas e 
filarmónicos, com idades 
compreendidas entre os 
8 e os quase 80 anos, 
sob a batuta dos maes-
tros Fernando Gomes e 
Pedro Devesa.

Foi um mês bastante 
preenchido e o próxi-
mo, julho, será também 
recheado de atividades 
com destaque para as 
que têm lugar no nosso 
concelho: o já tradicio-
nal Concerto de Verão, 
no Jardim Municipal de 
Alvaiázere, no dia 20 de 
julho, e a participação 
na Festa de S. Pedro, no 
dia 28.

informativoRua 15 de Maio, 76 - Lote 1 - “Fracção A”  -  3250-185 Alvaiázere 
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Arraial de São João “Encontro de Gerações”

Para Além da Memória... o filme aguardado
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