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Um incêndio deflagrou numa 
zona florestal na localidade de 
Melgaz, Pussos São Pedro, no dia 
11 de julho. O alerta foi dado por 
um vigia florestal pelas 14h16 e o 
incêndio chegou a ter duas frentes 
ativas.

O incêndio desenvolveu-se de 
forma “muito violenta e muito 
forte”, referiu Mário Bruno, coman-
dante dos Bombeiros Voluntários 
de Alvaiázere, em declarações à 
SIC Notícias. 

O comandante destacou ainda 
a “resposta musculada e rápida” 
de todos os meios envolvidos, 
perante este cenário e tendo em 
conta as temperaturas que neste 
dia se fizeram sentir, a rondar os 
40ºC.

Segundo fonte do Comando 
Distrital de Operações de Socorro 
de Leiria, citada pela agência Lusa, 
“nunca houve habitações em ris-
co”, tendo o incêndio progredido 
até à localidade de Bispos. 

A autoestrada 13, entre os nós 
de Cabaços e Avelar, esteve corta-

da ao trânsito desde as 15h e Célia 
Marques, presidente da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, referiu, 
em declarações à SIC Notícias, que 
esse corte se deveu “não só devi-
do ao fumo, mas também porque 
uma das vertentes se encontrava a 
arder perto da via, entre Barqueiro 
e Cabaços”. 

O incêndio começou a ficar 

resolvido às 17h30, permitindo 
assim a reabertura da A13. O 
site da Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil referia 
que, pelas 17h50, estavam no tea-
tro de operações 276 elementos, 
apoiados por 80 veículos, sendo 
que os meios se  mantiveram no 
local até o fogo estar em fase de 
conclusão e rescaldo.

atualidade

Alvaiázere

Incêndio na localidade de 
Melgaz preocupou população 

Marcações:  Telef. 236 650 050
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Em Coimbra
João Nuno Castelhano 
foi ordenado padre 

João Nuno Castelhano foi ordenado padre a 30 
de junho, pelas 16h, na Sé Nova de Coimbra, por D. 
Virgílio Antunes, bispo naquela diocese. A ordenação 
sacerdotal contou com a presença de muitos fiéis, 
provenientes da paróquia natal de João Nuno (Seixo, 
Mira) e daquelas que tem servido ultimamente, no-
meadamente Alvaiázere, Ansião e Beco.  

João Nuno estagiou no nosso concelho, junto do 
padre André Sequeira e, em julho do ano passado, “O 
Alvaiazerense” conversou com o então diácono que 
referia que o tempo de estágio foi um período de 
“aprendizagem, aprofundamento da fé e uma possi-
bilidade de contacto mais próximo com a missão de 
ser servo e guia das comunidades cristãs”.  

Durante o último ano, o padre João Nuno colabo-
rou com o padre João Dias nas paróquias de Alvorge, 
Ansião, Degracias, Lagarteira, Pombalinho e Santiago 
da Guarda e Torre de Vale de Todos. 

Celebrou a sua primeira missa na paróquia de 
Ansião no dia 7 de julho.
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Quais as medidas que deveriam ser tomadas para diminuir o flagelo dos fogos?

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

Teodora Cardo

Diretora

Andreia Lourenço
Alvaiázere

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

atualidade

Ana Filipa Duque
Alvaiázere 

Natércia Abreu 
Alvaiázere 

Sofia Gaspar
Almoster 

Em Julho de 1999, com o título, “Visão sobre a 
Rominha” do ALTO DA SERRA, Jacinto Nunes questio-
nava «Rominha… porque se chamará assim? E desde 
quando? Há uma cidade chamada Roma, capital do 
Império Romano, do qual nós fizemos parte, por con-
quista e domínio. E por qual acaso fortuito é que esta 
povoação se haverá de chamar 
Rominha. Rominha diminuitivo 
de Roma? Olhando para o tempo 
contemporâneo, não descortina-
mos qualquer explicação. Olhan-
do para o passado e recorrendo 
à tradição oral, talvez achemos 
uma razão. Será verdadeira? Va-
mos ver: Poderia ser Rominha, 
por ser “civitas” habitada por 
Romanos, e porque dos Roma-
nos e pequenina – Rominha. Ou 
poderia ser, o que parece mais 
provável, civitas requintada pelo 
luxo e comodidades, réplica de 
Roma, mais pequenina e redu-
zida e daí Rominha. Factores há 
que vêm abonar esta tese, que 
podendo não ser a verdadeira, se 
apresenta como muito provável, 
até que as provas directas nos 
dêm uma certeza. Localizada numa bacia larga de 
clima agradável e de grande fertilidade, pois ainda 
hoje são os seus terrenos extremamente criadores, 
e produtores dos mais variados e saborosos frutos, 
com primazia para o azeite, onde podiam chegar, 

de perto, águas de fina qualidade, e ainda hoje é, e 
foi ponto de passagem e intervenção de várias vias 
Romanas. Aqui vinha ter a via Romana de Tomar que 
bifurcava, para cá, por altura do Pereiro ou Tojal. 
Aqui viria ter uma outra que subia o Vale Feto e que 
se vinha encontrar com esta acima da Loureira. Outra 

ainda, vinha da via Romana 
de além Nabão, e que pas-
sando o mesmo Rio, passa-
ria por Pelmá, Ameixeira, 
Venda do Preto, Casalinho, 
Sobralchão, Zambujal, vin-
do a dividir-se para seguir, 
uma para Pussos e Cabaços, 
pelas Feiteiras, e outra para 
o Campo, indo perder-se 
na Rominha. Daqui subia 
outra que passando pelos 
Casalinhos ia a Pussos e 
Cabaços perdendo-se na Via 
de Mérida para o Norte das 
Espanhas. Também aqui vi-
nha ter outra que passando 
pelas Matas conduzia dos 
campos ao Nabão, dos la-
dos da Ponte e Almoster. E 
deste ponto de junção saía 

depois a via Romana a caminho de Conimbriga pas-
sando às Laranjeiras… Acresce haver ainda, dentro 
da área da Rominha um algar, conhecido tradicional-
mente pelo “Algar dos Banhos Romanos”». 

Assim se investigava e escrevia, há vinte anos!

“Terra Queimada”  

Neste mês de julho Alvaiázere já foi sacrificada 
pelo fogo florestal, uma desolação ao passarmos 
naquela “terra queimada”. Esta expressão que uti-
lizo remonta a uma antiga prática militar chinesa, 
para não permitir ao inimigo reabastecer-se quei-
mavam todas as colheitas.

Nos fogos florestais é dificil perceber quem é o 
inimigo, a meterologia extrema, os incendiários, a 
floresta suja e não ordenada, com falta de acessos, 
por vezes parece que o inimigo é a prória floresta.

Desde o ano passado com o flagelo dos fogos 
e suas terríveis consequências, reconheceu-se a 
necessidade de operacionalizar a prevenção. No 
entanto transformar o sistema que ao longo des-
tes últimos anos se focou no reforço ao combate, 
e as mentalidades que na sua maioria aceitam os 
fogos como uma fatalidade, para um trabalho de 
prevenção prioritário, não é tarefa fácil, mas não 
é impossível.

É preciso que as populações estejam atentas 
e não fiquem com a sensação de estarem a ser 
protegidas quando os governantes proclamam que 
existem mais meios de combate e asseguram a 
coordenação de um sistema de eficácia no combate 
aos fogos. Esta solução é  a que rende mais a curto 
prazo e a mais fácil, mas não será esta que resol-
verá a diminuição dos fogos florestais. 

A solução reside na prevenção que é uma opera-
ção complexa, exigente e os resultados verificam-se 
só a longo prazo, mas temos de ser persistentes, 
desenvolvendo programas de auto-proteção de 
aglomerados, no patrulhamento, estimulando a 
ativa e boa gestão da silvicultura e de matos de 
propriedades abandonadas recorrendo a mecanis-
mos fiscais, ou outros de apoio que levem, com 
eficácia, os proprietários a limpar os terrenos prin-
cipalmente à volta de construções, na divulgação 
de informação, na educação ambiental nas escolas, 
e na formações para a população em geral.

O investimento para aplicar nestas politicas 
preventivas seria compensado pela diminuição 
das verbas gastas nos mecanismos de combate 
aos incêndios.

No nosso país a área agrícola é muito reduzida, 
pelo que a valorização e proteção da floresta e da 
natureza deveriam estar em primeiro lugar, por 
melhorarem a qualidade da água, criarem empre-
gos, salvaguardarem o património e desenvolve-
rem um turismo de qualidade. Esta deveria ser a 
grande preocupação, em todas as épocas do ano, 
dos políticos, mas também de todos os cidadãos, 
já que o problema envolve toda a sociedade, e não 
se resolve com julgar só os outros. 

Na minha opinião trata-se de um 
assunto bastante complicado! Parem 
de culpar os bombeiros e culpem os 
verdadeiros criminosos, os incendiários! 
Deveria ser revista a legislação, reco-
nhecendo que é uma atividade muito 
mais criminosa do que se suponha, 
agravando as suas penas em conformi-
dade. Outra medida poderia ser feita 
era a reflorestação, deixando de usar o 
pinheiro e o eucalipto e passar, sim, a 
usar espécies autóctones.

Devia haver mais controlo das 
limpezas de terrenos pois facilita o 
combate aos incêndios, todos deviam 
de ter mais informação para saberem 
como se deviam comportar, melhorar 
as comunicações de SIRESP para não 
existir tantas falhas. A proteção civil 
deveria estar mais atenta ao território. 
Depois dos incêndios, deveria haver 
mais controlo na distribuição de bens 
alimentares à população pois muitas 
das vezes a ajuda não chega a todos.

Uma das prevenções deveria pas-
sar por haver uma maior vigilância às 
florestas. O nosso comportamento 
também influencia, pelo facto de muitas 
das pessoas continuarem a deitar uma 
simples beata fora. A maior prevenção 
de todas deveria passar por uma maior 
limpeza dos terrenos, tanto junto as 
casas como no meio de mato, o que 
nem sempre acontece, pois infeliz-
mente são cada vez mais os terrenos 
abandonados.

Na minha opinião muita coisa há a 
fazer, mas sobretudo devia começar a 
apostar-se mais na prevenção e anteci-
pação dos incêndios, quer ao nível da 
limpeza dos terrenos, do planeamento 
e organização de terrenos, mas tam-
bém dos meios de combate. Deveria 
ainda haver uma justiça mais ativa e 
mais punitiva para os incendiários. 
Tudo isto junto seria essencial no com-
bate a este flagelo. 



4  |  31 JULHO 2019

No dia 7 de julho, 1º domingo do 
mês, na sede de freguesia de Pelmá, 
realizou-se o já habitual Convívio de 
Idosos. Nele participaram cerca de 80 
pessoas de toda a freguesia, que pre-
viamente se inscreveram para poderem 
estar presentes.

Esta tarde de festa teve início pelas 
16h com a Eucaristia, especialmente 
dedicada aos idosos. No decorrer da ce-
lebração, conforme estava programado, 
o padre Jacinto Gonçalves, administrou 
o Sacramento da Unção dos Doentes 
aos idosos e doentes que acharam por 
bem receber este Sacramento. 

Terminada a celebração as pessoas 
dirigiram-se para o Salão Paroquial 
onde, pelas 17h, foi servido um farto 
lanche ajantarado composto de sopa, 
segundo prato, bebidas, sobremesa, 
fruta, bolo.

Ao longo de toda a tarde, de forma 

tranquila, enquanto saboreavam a re-
feição, as pessoas puderam conversar, 
rir, e, acima de tudo, matar saudades. 
Saudades daqueles e daquelas que, 
há uns anitos, trabalharam juntos nas 
mondas, nas curas, nas ceifas, nas 

vindimas ou, em dias de diversão, nos 
bailes, nas festas e nas feiras.

A organização deste Convívio é da 
responsabilidade do Grupo Sociocarita-
tivo de Pelmá, mas não seria possível 
sem a prestimosa colaboração das 

pessoas que, não sendo do grupo, a 
ele se juntam para cantar, todos os 
anos, os Reis. Sem isso não haveria 
dinheiro para fazer face às despesas 
deste lanche. Mas há que não esque-
cer o trabalho e a responsabilidade da 
cozinheira Alice, da senhora que con-
fecionou todos os bolos, das senhoras 
e homens que serviram a refeição, dos 
que ajudaram nas limpezas, etc.

Só graças ao esforço e dedicação 
de todos estes voluntários se consegue 
realizar este lanche convívio.

Em nome do Grupo Sociocaritativo 
fica um muito obrigado ao padre Jacin-
to, à Junta de Freguesia pelo transporte 
de alguns idosos e a todos quantos 
tornaram possível esta festa. Para o 
ano contamos novamente com a vossa 
generosidade.

__________________
Fernanda Freire

atualidade

A localidade do Lumiar, em Pelmá, voltou a rea-
lizar a sua festa, “cerca de 45 anos” depois. O dia 
9 de junho foi a data escolhida e a festa aconteceu 
junto à capela em honra de S. Sebastião, o padroeiro 
do local. 

Com um cariz maioritariamente religioso, a “festa 
contou com outras duas vertentes fundamentais”, 
a económica e a lúdica. Em relação à componente 
religiosa, esta contou com uma missa cantada e 
celebrada pelo padre Jacinto. A fim de tornar esta 
festa mais bonita, foram feitas obras de melhorias 
da capela, limpou-se o terreno das silvas e foi feita 
e higienização de toda a área envolvente.  A festa 
foi abrilhantada com um andor “primorosamente 
decorado e recoberto de bolos frescos, na perspetiva 
de leilão, engrandecimento, animação e que foi um 
sucesso”. 

Economicamente, e como acontece em grande 
parte das festas, esta fez-se da boa vontade e genero-
sidade de muita gente, seja pela oferta de alguns valo-
res, seja com o voluntariado de alguns colaboradores 
que “em conjunto com a organização, administração 

e gestão do evento” fizeram com que a festa corresse 
pelo melhor. Em termos económicos “o balanço da 
festa não apresentou prejuízos, nem lucro”. 

Relativamente à parte lúdica, a animação nunca 
faltou. Ao longo do dia houve música de aparelha-
gem e o baile com o conjunto musical STAR, de 
António Gonçalves e Paula Margarida, não deixa-
ram ninguém indiferente. Numa povoação com a 

dimensão que o Lumiar tem, o renascer desta festa 
traduziu-se numa “revitalização e perspetivas de 
otimismo para o futuro”. Esta festa mostrou-se de 
alto interesse cultural e religioso, num lugar cuja 
população é maioritariamente envelhecida mas que, 
dentro das suas possibilidades, prestaram uma con-
tribuição indispensável e meritória para o sucesso 
deste encontro festivo.

Grupo Sociocaritativo de Pelmá

Organizou Convívio de Idosos com Eucaristia e Lanche

Em Pelmá

Cerca de 45 anos depois voltou a haver festa no Lumiar
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Em Almoster  
Arraial Popular

Almoster revestiu-se de cor e animação na noite 
do passado dia 7 de julho. 

Como já vem sendo hábito, o tradicional arraial 
popular, no Campo de Jogos e Parque de Merendas, 
juntou almosterenses e amigos para ver desfilar as 
marchas e comer uma boa sardinha. 

Além da marcha da casa, da freguesia de Almos-
ter, também desfilou a marcha da Associação Social, 
Cultural e Recreativa de Almoster – ASCRA e que 
muito encantou quem esteve presente.

Feitas as apresentações das marchas populares, 
seguiu-se uma boa sardinhada, regada com vinho 
da região, para saciar a fome que já se sentia por 
aquela hora. 

A noite culminou com o tradicional bailarico, ao 
som do grupo da terra, “Os Darromba”.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

atualidade

Caldas da Rainha, foi este o 
destino do passeio sénior que a 
Junta de Freguesia de Almoster 
realiza anualmente e que pretende 
dar os naturais e/ou residentes 
com mais de 65 anos de Almoster 
um dia diferente, de convívio e 
muita animação. 

Este ano, o passeio juntou cer-
ca de 100 pessoas, “entre as quais 
três elementos do executivo da 
junta de freguesia e três elemen-
tos da assembleia de freguesia, 
que este ano foram convidados”, 
contou ao “Alvaiazerense” Paulo 
Reis Silva, presidente da Junta de 
Freguesia de Almoster.

A viagem começou por volta 
das 7h30 da manhã, tendo a 
saída sido feita de Almoster e a 
primeira paragem aconteceu em 
Porto de Mós, onde foi feito o pri-
meiro reforço, o pequeno almoço. 
Chegados ao destino final, Caldas 
da Rainha, visitaram o parque D. 

Carlos I e, de seguida, o Museu 
José Malhoa, Museu de Cerâmica 
e respetivo parque. O restaurante 
“A Lareira”, em Nadadouro, foi 
o local escolhido para o almoço, 
uma tarde de animação e convívio 
e ainda o lanche. 

O regresso a Almoster aconte-
ceu por volta das 20h30 e, apesar 
do cansaço normal de um dia cheio 
de atividades, todos se mostravam 
satisfeitos.

O presidente da junta de fre-

guesia agradece “a todos quantos 
participaram no passeio, aos ele-
mentos da assembleia de freguesia 
que aceitaram o convite para par-
ticipar, ao Município de Alvaiázere 
pela cedência do autocarro e à 
junta de freguesia das Caldas da 
Rainha – Nossa Senhora do Pópulo, 
Coto e São Gregório, pela colabora-
ção na logística da visita ao parque 
D. Carlos”. 

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

Em Almoster 
Junta de Freguesia promoveu Passeio Sénior

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

O mês de julho foi marcado na ASCRA - Associação 
Social, Cultural e Recreativa de Almoster com ativi-
dades diversas para comemorar a chegada do calor. 

Assim, e ainda na onda dos Santos Populares, 
a instituição participou no arraial da freguesia de 
Almoster no dia 7 com a marcha da ASCRA. Uma 
marcha que contou com a participação de utentes, 
funcionários e amigos e que abrilhantou a noite com 
a boa disposição.

Também neste mês, com o calor a apertar, a ins-
tituição promoveu uma saída mais refrescante. No 
passado dia 18 os utentes foram passear até ao par-
que da Freixianda e à praia fluvial do Agroal. Assim, 
e aproveitando as instalações do parque, da parte 
da manhã amassou-se e cozeu-se o pão em forno a 
lenha, permitindo aos utentes reviverem tempos de 
outrora, explorando as memórias, histórias e sabores. 
Para o almoço a sardinha assada foi a combinação 
perfeita. Da parte da tarde foram até ao Agroal onde 
puderam molhar os pés e comer um gelado fresqui-
nho. Um dia diferente de passeio que promove o 
envelhecimento ativo e o convívio entre utentes.

No dia 26 comemorou-se o dia dos avós e, como 
tal, a instituição marcou esse dia com um passeio até 
à praia do Pedrogão e da Vieira. Os utentes puderam 
ver o mar e passear pela areia. Nesta onde de reflexão 
e harmonia com a natureza, puderam ouvir a carta 
que José Saramago escreveu à sua avó, Josefa.

Para finalizar, a ASCRA deixa as maiores feli-
cidades a todos os seus utentes que durante este 
mês completaram mais uma primavera: Guilhermina 
Marques, Antónia Lopes, Jacinto Gomes, Salvador 
Marques e Angelina Nunes.

ASCRA
Instituição preenche mês com diversos passeios  

FERNANDO LOPES SIMÕES MIGUEL
CONSTRUÇÃO CIVIL

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

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

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

AUTO MECÂNICA ALVAIAZERENSE

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

REPARAÇÕES  MECÂNICAS
Alinhamento de direcções - Calibragem de rodas

Estação de serviço Castrol 

CONCESSIONáRIO dOS TRACTORES SHIBAURA E HÚRLIMANN
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Junho terminou com a parti-
cipação da marcha da SCMA no 
arraial de S. Pedro, promovido pela 
Associação de Maçãs de Caminho.

No dia 12 de julho, a SCMA 
organizou a festa de verão dos 
utentes em Maçãs de Caminho. 
O dia iniciou com a celebração 
da Eucaristia na Igreja Paroquial, 
presidida pelo padre André e ani-
mada pelo grupo coral de utentes 
e colaboradores. 

Seguiu-se o almoço convívio na 
sede da associação local. Ao início 
da tarde receberam a atuação da 
Tuna e Cantares da Misericórdia, 
que ajudou a animar e alegrar a 
festa. O dia terminou com um lan-
che convívio onde não faltaram os 
doces de verão. 

A SCMA deixa o seu agradeci-
mento a todos os que participaram 
na festa, à direção da associação 
de Maçãs de Caminho pela cedên-
cia do espaço e apoio na logística, 
e endereça um agradecimento 

especial à Tuna e Cantares pela 
animação musical e ao município 
pela colaboração no transporte 
dos utentes.

No dia 16 de julho os utentes 
da SCMA realizaram um passeio 
que contemplou a paragem pelas 
praias da Vieira, Pedrogão e São 
Pedro de Moel e o almoço foi no 

Parque de Merendas da Portela. 
Agradecem ao Município a cedên-
cia do transporte. A SCMA realizou 
um sonho antigo da utente Palmira 
Peralta. Esta sonhava ver o mar 
pela primeira vez, e assim concre-
tizaram este seu desejo levando-a 
a conhecer as praias da Vieira e 
Pedrogão. 

Foi na noite de 28 para 29 de 
junho que a freguesia de Maçãs 
de D. Maria voltou a festejar o S. 
Pedro com o tradicional arraial de 
marchas populares e sardinhada. 

Ao todo foram quatro marchas 
a atuar no arraial, como habitual 
a marcha da escola EB1 de Maçãs 
de D. Maria com as suas crianças 
que se vestiram a rigor e mostra-
ram o que aprenderam a todos os 
presentes. A seguir foi a marcha 
do lar de idosos da ACPMDM que 
gostam de participar no evento, 
sendo desta forma uma maneira de 
saírem da rotina e demonstrarem 
que velhos são os trapos.

Não podia faltar a marcha da 
freguesia em questão, que gostam 
de mostrar o que de melhor se en-
contra na vila, companheirismo e 

animação entre todos. Por último, 
todos os anos há sempre uma 
marcha convidada para o arraial, 
deste ano foi a vez da freguesia de 
Almoster, que saíram da sua terra 
natal para encherem a praça de 
cor e alegria. No final das atuações 
não faltou o caldo verde, a típica 

sardinhada com broa e vinho da 
região para aconchegar os estô-
magos de todos os presentes. Por 
fim, e para aquecer o corpo numa 
noite fria, o grupo M&R cantou as 
suas músicas pela noite fora.

__________________
 Mónica Teixeira

atualidade

Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere 

Entre passeios e festas, assim se passou 
o mês de julho dos utentes

Em Maçãs de D. Maria
Arraial de S. Pedro voltou animar a população

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

CHURRASCARIA
Take-aWay e Self Service

Tel. 236 656 185
Tlm. 968 067 903

Rua Acúrcio Lopes, 10
3250-102 Alvaiázere

VENDA DE PÃO
aGeNTe JOGOS SaNTa caSa

Tel. 236 107 520
Rua Juiz Conselheiro 
Furtado Santos, 113
3250-182 Alvaiázere

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta data, lavrada 
de folhas 72 a folhas 75 verso do livro de escrituras diversas 169-A Reverendo 

Padre André Filipe Sequeira da Silva solteiro maior natural da freguesia e 
concelho de Cantanhede, residente na Rua Nossa Senhora da Piedade nº 12, 
na Vila de Alvaiázere, o qual intervém na qualidade de pároco, em nome e em 
representação da FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE MAÇÃS 

DE DONA MARIA, com sede no Largo de São Paulo nº 1, 3250-294 Maçãs de 
Dona Maria, freguesia de Maçãs de Dona Maria concelho de Alvaiázere declarou: 
Que a FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE MAÇÃS DE DONA 

MARIA, sua representada é dona e legítima possuidora há mais de vinte anos 
com exclusão de outrem, dos imóveis seguintes:

SITUADOS NA FREGUESIA DE MAÇÃS DE DONA MARIA, CONCELHO DE 

ALVAIÁZERE

NÚMERO UM - Prédio urbano composto por casa de rés-do-chão e primeiro 
andar, destinada a residência paroquial, com a área coberta de cento e quinze 
metros quadrados, sito anteriormente em Currais, actualmente na Rua Humberto 
Fernandes Alves nº 15, Maçãs de Dona Maria, a confrontar por todos os lados 
com a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Maçãs de Dona Maria, inscrito 
na matriz respectiva sob o artigo 1068, com o valor patrimonial de € 38.336,55,

NÚMERO DOIS - Prédio urbano composto por casa de rés-do-chão ampla, 
que serve de capela, denominada “Capela de Santa Helena”, com a área coberta 
de cento e catorze metros quadrados e sessenta decímetros e descoberta de 
setecentos e noventa e dois metros quadrados, sito na Calçada de Santa Hele-
na, Maçãs de Dona Maria, a confrontar por todos os lados com Idalina Serras 
Pereira, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 1429, com o valor patrimonial 
de € 36.053,35,

NÚMERO TRÊS - Prédio urbano composto de casa de rés-do-chão destina-
da a salão paroquial com a área coberta de duzentos e sessenta e três metros 
quadrados e descoberta de cento e noventa e sete metros quadrados sito an-
teriormente na Rua professor Calisto Curado e actualmente na Rua Humberto 
Fernandes Alves nº 13, em Maçãs de Dona Maria, a confrontar do Norte com a 
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Maçãs de Dona Maria, do Sul com 
Serventia, do Nascente com a Rua Professor Calisto Curado e do Poente com 
Jorge dos Santos Mendes, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 1513, com 
o valor patrimonial de € 49.744,63,

NÚMERO QUATRO - Prédio rústico composto por pinhal e mato com 
castanheiros com a área de mil setecentos e sessenta metros quadrados sito na 
Boavista, a confrontar do Norte com Francelina Maria, do sul com João Antunes, 
do Nascente com Caminho e do poente com Viso, inscrito na matriz respectiva 
sob o artigo 1304 com o valor patrimonial de € 12,62,

NÚMERO CINCO - Prédio rústico composto por adro da Igreja Matriz, com 
um cruzeiro, oliveiras e arbustos com a área de três mil quatrocentos e trinta 
metros quadrados sito em Maçãs de Dona Maria, a confrontar do Norte com 
Herdeiros de António Ferreira Lopes do sul com Eugénio Dias Franco, do Nascente 
com Estrada e do Poente com o Cemitério Velho, inscrito na matriz respectiva 
sob o artigo 7108, com o valor patrimonial de € 108,99,

NÚMERO SEIS - Prédio rústico composto por pastagem (recinto da capela) 
com a área de oitocentos metros quadrados sito na Relvinha, a confrontar do 
Norte com Valdemar Pereira da Silva, do Sul com Manuel Mendes e outros, do 
Nascente com o Limite do Concelho e do Poente com Manuel Godinho e Manuel 
Simões e outro, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 9013, com o valor 
patrimonial de € 4,21,

NÚMERO SETE - Prédio rústico composto por pastagem com oliveiras com 
a área de noventa metros quadrados sito na Portelada, a confrontar do Nascente 
com José Simões Rosa e dos restantes lados com Estrada, inscrito na matriz 
respectiva sob o artigo 10316 com o valor patrimonial de € 46,29,

NÚMERO OITO - Prédio rústico composto por pastagem com oliveiras 
com a área de quinhentos e sessenta e três metros quadrados sito nas Relvas, a 
confrontar do Norte com a Capela, do Sul e do Poente com Estrada e do Nascente 
com José Maria Lopes, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 11491, com o 
vafor patrimonial de € 21,04,

NÚMERO NOVE - Prédio rústico composto por cultura com oliveiras, fruteiras, 
laranjeiras, videiras em corrimão, pinhal, mato e terreno com um sobreiro com a 
área de novecentos e sessenta metros quadrados sito na Serra, a confrontar do 
Norte com António Ferreira Marques e Caminho, do Su1 com o Salão Paroquial, 
do Nascente com Estrada e do Poente com Eugénio Dias Franco, inscrito na matriz 
respectiva sob o artigo 13626, com o valor patrimonial de € 2.279,47 e

NÚMERO DEZ - Prédio rústico composto por terreno com oliveiras com a 
área de noventa metros quadrados sito na Serra, a confrontar do Norte com a 
Sociedade Predial Económica, do Sul com Servidão Pública, do Nascente com 
Estrada e do Poente com Herdeiros de Mateus Pereira dos Reis, inscrito na ma-
triz respectiva sob o artigo 13627, com o valor patrimonial de € 50,50, todos 
omissos na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere, cujo valor, patrimo-
nial e atribuído, se eleva à quantia de CENTO E VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E 
CINQUENTA E SETE EUROS E SESSENTA E CINCO CÊNTIMOS,

Que os prédios urbanos, atrás identificados sob as verbas números UM, 
DOIS e TRÊS foram mandados edificar pela Igreja Paroquial da Freguesia de Maçãs 
de Dona Maria no ano de mil novecentos e trinta, em prédios rústicos que, tal 
como os prédios rústicos atrás identificados sob as verbas números QUATRO 
a DEZ, lhe foram doados no mesmo ano pelo Dr. António José, viúvo, residente 
que foi na sede da dita freguesia de Maçãs de Dona Maria, acto este que nunca 
chegou a ser formalizado. 

Que desde então, porém, a FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FRE-

GUESIA DE MAÇÃS DE DONA MARIA tem possuido os mencionados imóveis 
em nome próprio e sobre eles tem exercido todos os actos materiais que ca-
racterizam a posse, designadamente a defesa e a conservação da propriedade, 
utilizando o primeiro prédio urbano para a residência dos párocos que ali têm 
exercido o seu ministério, utilizando o segundo (a capela) como lugar de culto 
e celebração de ofícios religiosos, utilizando o terceiro (salão paroquial) para 
reuniões, ensino da catequese e reuniões e convívio de jovens, utilizando os 
prédios rústicos que servem respectivamente de adro da Igreja e recinto capela 
para encontro e convívio de fiéis e para piqueniques, aquando das festas reli-
giosas, amanhando e semeando todos os restantes prédios rústicos, plantando 
e cortando os pinheiros, as oliveiras, os castanheiros, as videiras e as fruteiras, 
colhendo a azeitona e a fruta, roçando o mato, avivando as estremas, deles 
retirando todos os rendimentos inerentes à sua natureza, sempre a 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 invoca na impos-
sibilidade de comprovar o referido domínio e posse pelos meios extrajudiciais 
normais.

Conferido. Está conforme.
Ansião, vinte e nove de JuIho de dois mil e dezanove.
A Notária, Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares
Jornal “O Alvaiazerense” Nº 445 de 31/07/2019
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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

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

Nos primórdios da Arqueologia e da 
Museologia em Portugal, assume um 
lugar de especial destaque José Leite de 
Vasconcelos Cardoso Pereira de Melo 
(1858-1941), vulgarmente conhecido, 
dentro e fora de portas, de forma abre-
viada, como Leite de Vasconcelos.

Ainda que, academicamente, se tives-
se formado na Escola Médico-Cirúrgica, 
do Porto, Leite de Vasconcelos não se 
notabilizou como clínico, mas como um 
dos mais eminentes etnólogos e filólogos 
portugueses de todos os tempos. Nestas 
áreas do saber, produziu numerosíssimas 
publicações, das quais podemos referir 
obras como Esquisse d’une Dialectologie 
Portugaise, Religiões da Lusitânia, Ro-
manceiro Português, Contos Populares e 
Lendas, Lições de Philologia Portuguesa 
ou Etnografia Portuguesa. Não menos 
importantes foram alguns periódicos cien-
tíficos e culturais que fundou e dirigiu, 
como foi o caso da Revista Lusitana e do 

Arqueólogo Português.
Tanto pelo enorme prestígio intelec-

tual que havia granjeado, como pelo facto 
de ser director do Museu Etnográfico Por-
tuguês, actual Museu Nacional de Arqueo-
logia, Leite de Vasconcelos estabeleceu 
algumas ligações com Alvaiázere, em boa 
parte suscitadas por Policarpo Marques 
Rosa, um alvaiazerense adoptivo, natural 
da Pederneira (Nazaré), amantíssimo das 
indagações arqueológicas, que, várias 
vezes, lhe terá comunicado a ocorrência 
de achados na nossa região. Constituirá 
referência a Policarpo Marques Rosa a 
seguinte frase de Leite de Vasconcelos, 
numa carta redigida a Martins Sarmento 
em 1894: «Em Alvaiázere há um investi-
gador que escreve num jornal local arti-
gos bem feitos. § Como vê, a arqueologia 
vai progredindo»1.

Leite de Vasconcelos passou por 
Alvaiázere a 1 de Setembro de 1895, 
durante um périplo arqueológico que se 
iniciou em Tomar e terminou em Chaves, 
de cujas observações publicou alguns 
breves apontamentos com o título de 
“Excursão pela Extremadura Cistagana 
e Norte de Portugal”2. Neste texto, Leite 

de Vasconcelos informa-nos de vários 
achados arqueológicos ocorridos nas Car-
rasqueiras, na Rominha, nos Covões e na 
serra de Alvaiázere. E além de exercitar o 
seu espírito de etnólogo na descrição de 
lendas e tradições, Leite de Vasconcelos, 
fazendo jus à sua vocação de filólogo, 
alude, brevissimamente, a alguns parti-
cularismos fonéticos do linguajar local.

Diversos objectos encontrados, em 
Alvaiázere, nesta Excursão guardam-se 
hoje no Museu Nacional de Arqueologia, 
designadamente: um escopro, em bronze, 
da Época Romana, encontrado nas Carras-
queiras; uma tranqueta de porta, feita do 
mesmo material, e atribuída ao mesmo 
período histórico, achada na Rominha; 
e um peso, de chumbo, igualmente en-
contrado neste sítio arqueológico. Foram 
doados, em Outubro de 1895, por José 
Maria Pereira, de Dornes, que havia ido 

receber Leite de Vasconcelos, a Tomar, 
aquando da referida Excursão.

Graças à intervenção de Policarpo 
Marques Rosa, possui aquele museu três 
valiosíssimos espetos articulados, da 
Idade do Bronze Final, achados na serra 
de Alvaiázere.

_____________
1 Carlos Fabião, «José Leite de Vascon-

celos (1858 – 1941): um archeólogo por-
tuguês», in O Arqueólogo Português, Série 
IV, 26 (2008), pp. 97-126: 116.

2 José leite de VasConCelos, «Excursão 
pela Extremadura Cistagana e Norte de 
Portugal (notas tomadas em 1895)», in 
O Archeologo Português, XXII (1917), pp. 
143-166.

A PENSAR, PODE DOER
Hoje e aqui, faço como vi fazer a um distinto orador: 

«Se não fui totalmente honesto, foi porque apenas disse 
bem de quem nem sempre o merecia. Mas, dizer mal? 
Diga-o quem assim o entender». Se alguma vez disse mal 
de alguém ou da nossa Terra, terá sido por pensar que 
estava a dizer a verdade.

No salpico do último número de “O Alvaiazerense” 
escapou-me aquela de dizer que me doía e era verdade; 
pensava estar a ver como por aqui vão sendo aceites 
certos procedimentos do que é a nossa realidade em 
vida. Só por distração.

Se a dor é só minha, vou ver se consigo sofrê-la, mas 
sem fazer figura de parvo.

Hoje, não resisto e volto a ficar sozinho a pensar para 
dizer, não que me doem certos procedimentos de quem os 
deve ter corretos, mas para falar sobre o que me faz doer. 

Tenho andado a recolher recordações sobre a tam-
bém minha Pelmá, que um dia destes lhe quero dizer 
adeus depois de uma longa conversa escrita. Entretanto, 
não apenas para recordar, mas também para fazer pen-
sar e fazer mais alguma coisa de útil pela nossa Terra, 
veio-me ter à mão uma revista com os sensos populacio-
nais referentes à freguesia de Pelmá. Eram assim:

Feita a leitura, dói-me que, em sessenta anos, a minha 
freguesia tenha perdido 1624 habitantes. Por este ritmo, 
qualquer dia temos terra e calcário com fartura, mas não 
temos proprie-tários que digam: Isto aqui é meu. 

 
A POPULAÇÃO DO CONCELHO
Não queria acreditar, mas vou aceitando que haja 

por aí que se não incomode com o que vê, se é que vê, 
nomeadamente quando vota por “clubismo”, mesmo que 
o clube venha descendo de divisões. 

Quem gosta de aqui viver, e se não são todos, ainda 
são muitos, os que gostam, levantem “armas”, façam 
barulho e doa a quem doer. Prometamos colaboração 

até as nossos limites, mas sejamos exigentes junto de 
quem se compromete e tem obrigações deixando-nos 
com pouco ou sem nada. 

A analisar o quadro da população do Concelho nin-
guém se dói?

Em setenta e cinco anos o nosso Concelho ficou des-
povoado em mais de metade – 7760 pessoas que foram à 
vida por outras paragens. Será que voltamos a ser muitos 
e dedicados? «Se não fui totalmente honesto, foi porque 
apenas disse bem de quem nem sempre o merecia. Mas, 
dizer mal? Diga-o quem assim o entender».

Por hoje fico-me com a minha poesia, mesmo que 
continue a ser só minha:

JARDIM DE SANGUE

Plantei mais roseiras
no chão do meu quintal
com restos de inverno.

Quero o rubro do sangue
por todo o meu quintal,
anúncio da nova primavera.

Derrubei os muros
à volta do meu quintal.
Rasguei sombras desenhadas
com raios de verão
em vernáculo moderno.

Quero o mundo diferente
a partir do meu quintal
com sangue vermelho
e a minha gente
- colheita de outono
parto de amor materno.

Quero abrir os portais
aos anémicos sinais
da minha Terra adiada
que s queiram curar
bebendo o sangue das roseiras
que mata o destino eterno.

       (Hoje ainda é tarde, p. 60)

Salpico
        Pico-Pico

Filipe Antunes Santos

Mário Rui Rodrigues
albaiaz@sapo.pt

Al-Baiäz - Notas de História e Património, n.º 14

Leite de Vasconcelos em Alvaiázere, em 1895
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O Gabinete de Apoio ao Alunos 
e à Família (GAAF) do Agrupamento 
de Escolas de Alvaiázere promoveu 
o concurso para a criação do seu 
logotipo e respetivo slogan. 

Divulgadas as condições de parti-
cipação e lançado o repto aos alunos 
e respetivos professores de Educação 
Visual, o resultado culminou com a 
apresentação de um conjunto de tra-
balhos que foram analisados por um 
júri designado para o efeito. 

O trabalho vencedor, conjugando 
os dois requisitos, foi o da aluna Ana 

Victória Rosa Rodrigues, do 8º A. 
A partir desta data este dado 

passará a fazer parte da imagem do 
GAAF do Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere, contribuindo para a sua di-
vulgação, através de uma “imagem de 

cariz identitário”. Todos os trabalhos a 
concurso foram expostos no bloco A. 

A todos os participantes e res-
petivos professores, deixam um 
agradecimento pelo interesse e 
participação.

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Concurso para a criação de logotipo

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

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.

Este ano letivo, a Biblioteca 
da Escola Básica e Secundária Dr. 
Manuel Ribeiro Ferreira contou 
com um conjunto significativo de 
equipamentos digitais móveis (ta-
blets) que colocou ao serviço dos 
professores e alunos de todos os 
anos de escolaridade para acesso 
a informação e pesquisa, leitura, 
jogos didáticos e recursos edu-
cativos digitais para diferentes 
áreas disciplinares.

A aquisição destes equipamen-
tos está integrada num projeto de 
trabalho intitulado “Biblioteca Digi-
tal – Saber, aprender, conhecer…
mais” que tem dois grandes objeti-
vos: dotar os alunos das competên-
cias necessárias para a utilização 
das tecnologias e ferramentas 
digitais, desenvolvendo assim o 
gosto pela leitura e pelo conheci-
mento e promover o trabalho co-
laborativo com os professores das 
várias áreas curriculares de modo 
a incentivar práticas inovadoras e 
facilitadoras da aprendizagem.

Por isso, ao longo deste pri-
meiro ano de implementação rea-
lizaram-se atividades colaborativas 
entre a Biblioteca Escolar e diversas 
disciplinas: Português, Ciências Na-
turais, Geografia, Biologia, Filoso-
fia, Cidadania e Desenvolvimento, 
entre outras, onde estiveram envol-
vidos alunos dos 5º, 6º e 10º anos. 

Os novos equipamentos infor-
máticos foram ainda utilizados 
em atividades de formação do 
utilizador e pesquisa orientada 
nas turmas de 7º e 8º anos, o que 
permitiu o desenvolvimento das 
capacidades dos alunos no uso 
das tecnologias e da literacia da 
informação.

Pretende-se que, no próximo 
ano, o projeto envolva um maior 
número de turmas e de disciplinas, 
em articulação com os professo-
res e num contexto curricular, de 
modo a contribuir para a melhoria 
das aprendizagens dos alunos e o 
desenvolvimento da utilização de 
novas ferramentas digitais.

Biblioteca Escolar
Recursos digitais - 
o princípio de uma nova era

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta 

data, lavrada de folhas 54 a folhas 55 verso do livro de escrituras 

diversas 169-A ABEL SIMÕES MARQUES e cônjuge ISAURINDA 

MARQUES DA SILVA, casados sob o regime da comunhão de 

adquiridos, naturais ele da freguesia de Almoster, concelho de 

Alvaiázere e ela da freguesia de Pousaflores, deste concelho de 

Ansião, residentes na Estrada Feira de Abril nº 105, no lugar da 

Quinta dos Ciprestes, freguesia de Almoster, declararam:

Que são donos e legítimos possuidores há mais de vinte 

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

por terreno com oliveiras, carvalhos e mato com a área de qua-

trocentos e sessenta metros quadrados sito no Cimo da Quinta, 

dita freguesia de Almoster, concelho de Alvaiázere, a confrontar 

do Norte com António Gonçalves, do Sul com Manuel da Silva 

Mendes, do Nascente com Rego de Água e do Poente com Cami-

nho, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 13425, com o valor 

patrimonial e atribuído de SETENTA E CINCO EUROS E SETENTA E 

QUATRO CÊNTIMOS, omisso na Conservatória do Registo Predial 

de Alvaiázere.

Que o mencionado imóvel veio à sua posse por volta do ano 

de mil novecentos e noventa e oito, já no estado de casados, 

por compra que dele fizeram a Abílio Nunes Marques, solteiro, 

maior, residente que foi na Avenida Francisco Sá Carneiro nº 

110, nesta Vila, ao Vale Mosteiro, acto este que nunca chegou 

a ser formalizado.

Que desde então, porém, têm possuído a referido prédio em 

nome próprio e sobre ele têm exercido todos os actos materiais 

que caracterizam a posse, nomeadamente a defesa e conservação 

da propriedade, plantando e cortando as oliveiras e os carvalhos, 

colhendo a azeitona, roçando o mato, avivando as estremas, dele 

retirando todos os rendimentos inerentes à sua natureza, con-

servando-o e pagando pontualmente as contribuições e impostos 

por ele devidos, sempre à vista e com o conhecimento de toda a 

gente, de uma forma contínua, pacífica, pública e de boa fé, sem 

oposição de quem quer que seja.

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO, que 

invocam na impossibilidade de comprovar o referido domínio e 

posse pelos meios extrajudiciais normais.

Está conforme.

Ansião, 22 de Julho de dois mil e dezanove

A Notária, 

Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 445 de 31/07/2019

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

No passado dia 9 de julho, 
como é já habitual, quase na reta 
final do ano letivo, realizou-se 
o tradicional convívio anual do 
Agrupamento de Escolas de Alvaiá-
zere, na escola sede Dr. Manuel 
Ribeiro Ferreira, com um almoço 
partilhado entre professores e 
funcionários permitindo um salutar 
convívio entre estes. 

Mas para melhor informação 
deixamos o relato e agradecimento 
registado pela professora Fátima 
Duarte.

Mas que belo manjar
Que todos degustámos!
A bela sardinha assada
Que nós bem apreciámos!

O caldo verde estava ótimo
As febras apetecíveis!
As saladas divinais
As sobremesas impossíveis!  

(De resistir)

Os nossos assadores
Exímios na sua função
Disponíveis e simpáticos
Erraram a profissão!???

Estava tudo animado
A comer e a beber!
Sempre bem-comportados 
Com estatuto a defender!

As bebidas variadas
À temperatura ideal
Bebidas com moderação
Duraram até ao final!

Parabéns aos organizadores
Deste evento majestoso!
Agradecemos o trabalho
Estava tudo delicioso!

Agrupamento de Escolas
Convívio Anual

Quadro de Louvor 2018-2019
As alunas Beatriz Mendes Domingos, Carolina Batista Veríssi-

mo Lopes e Catarina Lourenço Marques, do 12º Ano, integraram 
o quadro de louvor 2018-2019 deste Agrupamento, tendo como 
justificação o seu empenho nas atividades do Clube de Teatro. 

Uma “participação, assídua, interessada e dedicada”, que concor-
reu para o “sucesso e implantação desta atividade extracurricular”. 
Nestes termos, “as alunas contribuíram para a promoção da imagem 
do Agrupamento de Escolas de Alvaiázere, representando-o condig-
namente com as apresentações realizadas em diversas mostras e 
encontros de teatro de âmbito local, regional e nacional”, como se 
lê na fundamentação dos professores responsáveis pela atividade.

Esta distinção foi aprovada em reunião do Conselho Pedagógico 
do dia 17 de julho. 

A Direção do Agrupamento agradece às alunas e deseja-lhes 
muito sucesso para o futuro.
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Agrupamento de Escolas
Quadro de Mérito 2018-2019

O Agrupamento de Escolas de Alvaiázere con-
gratula-se por publicar a lista final do Quadro de 
Mérito, num total de 59 alunos, com resultados de 
excelência, em 2018-2019. Parabéns pelo trabalho 
desenvolvido e pelos objetivos alcançados. Para os 
que ainda continuam a trabalhar e a desenvolver es-
forços para os atingir, uma palavra de motivação e a 
certeza de o Agrupamento tudo fazer para os apoiar.

Escola Básica de Alvaiázere:
José Gabriel dos Santos Costa – 1º ano
Margarida Sofia Fernandes da Silva – 1º ano
Martim Antunes Santos – 1º ano
Rita Antunes Gomes – 1º ano
Rodrigo Miguel Reis Gomes Lopes – 1º ano
Francisca Alexandra Júnior Castelão – 1º ano
Rafaela Costa Marques Ferreira – 1º ano  
Afonso Martim Martins da Silva – 2º ano
Diogo Alexandre dos Santos Lourenço – 2º ano
Francisca Oliveira Rodrigues – 2º ano
Leandro Daniel Pereira Rodrigues – 2º ano
Mafalda José Gomes Miguel – 2º ano
Ana Carolina Pinheiro Faria de Jorge Leiria – 3º ano
Ana Valente Marques – 3º ano
Matilde Isabel Lopes Silva – 3º ano
João Godinho Lourenço – 4º ano
Tiago Serpa Oliveira Batista – 4º ano

Escola Básica de Maçãs de D. Maria:
Luís Pedro Simões Silva – 2º ano
Maria Joana Furtado de Carvalho – 2º ano

Escola EB 2,3/S Dr. Manuel Ribeiro Ferreira:
5ºA: Gabriel Antunes Marques, nº 5
João Pedro Miguel Godinho, nº 7
Tiago Alexandre Miguel Nunes, nº 21
5ºB: Anita Sandryna das Neves Martins, nº 2
Denisa Sousa Mendes, nº 5
Francisco Barros Simões Marques, nº 7
Summer Charlotte Keohane, nº 17
6ºA: Beatriz Albuquerque Aguiar da Silva, nº 2
Cátia Sofia Alves Rodrigues, nº 4
6ºB: André Antunes Alves, nº 2
Bernardo Mendes Costa Ferro Castelão, nº 4
Madalena Mendes de Serpa e Oliveira, nº 11
Margarida José Teixeira da Graça, nº 12
6ºC: Mariana Oliveira Rodrigues, nº 10 
7ºB: Beatriz da Silva Pinheiro, nº 2
Joana dos Santos Gomes, nº 11
Mónica Sofia Simões Lopes, nº 18
8ºA: Ana Vitória Rosa Rodrigues, nº 4
Maria José Santos Miranda Carvalho, nº 14
8ºB: Carina Isabel Lourenço Antunes,nº 3
Laura Afonso Guerreiro, nº 8
Mara José Arnaut Aires, nº 10
Margarida Simões Lopes, nº 11
Maria Pachon Monteiro Ferreira, nº 13
Ricardo da Cunha Henriques, nº 17
9ºA: Beatriz Dias Godinho, nº 4 
9ºB: José Manuel Barros Simões Marques, nº 7
9ºC: Joana Antunes Alves, nº 8 
10ºA: Ana Sofia Medeiros Simões, nº 3
António Fernandes Lopes nº 6
David Cameijo Pinheiro, nº 11
Tânia da Maia Narciso, nº 33
Tomás Mendes de Serpa e Oliveira, nº 35
11ºA: Inês Simões Rodrigues, nº 8
Telma Antunes Rodrigues, nº 27 
12ºA: Ana Margarida da Silva Santos, nº 2
Antónia Maria Tiago Figueiredo, nº 3
Catarina Alexandra Gameiro Carvalho, nº 8
Catarina Lourenço Marques, nº 9
Catarina Maria Ferreira Simões, nº 10

No final do almoço comemo-
rativo do 30º aniversário da Asso-
ciação de Maçãs de Caminho, no 
passado dia 30 de junho, o Clube 
de História, do Agrupamento de 
Escolas de Alvaiázere, encerrou 
as suas atividades do ano letivo 
2018-2019, com a apresentação 
de danças medievais. 

Ao longo deste ano letivo par-
ticiparam nas atividades do clube 
de história cerca de 34 alunos, 
divididos em três grupos, de acor-
do com o seu ano escolaridade, 
9º ano, 10º ano e 11º ano, sendo 
responsável por este clube a pro-
fessora, Maria Teodora Cardo.  

As atividades desenvolvidas 
pelos alunos do Clube de História, 
foram de grande diversidade, tais 
como: participação no peditório 
nacional a favor da Liga Portu-
guesa Contra o Cancro; visitas 
culturais; apresentação de três 
presépios, tradicional, animado e 
ao vivo; comemoração do dia inter-
nacional para a abolição da escra-
vatura, com estátuas vivas, numa 
reconstituição histórica, desde a 
Idade Moderna (época dos Desco-
brimentos) até aos nossos dias e 
com a dramatização de textos so-

bre esta realidade; participação no 
concurso do cantar dos reis e no 
desfile de carnaval organizado pela 
Câmara Municipal de Alvaiázere; 
dinamização de jogos tradicionais 
com os alunos da pré-escola e 
1º ciclo; participação no festival 
literário internacional do interior 
“Palavras de Fogo”, com estátuas 
ao vivo, que representaram cenas 
de livros de diversos autores e dra-
matização de alguns textos desses 
livros; organização do grupo de 
Danças Medievais, com pesquisas 
a nível de música, de vestuário e 
das próprias danças medievais, 
que foram apresentadas em diver-
sos momentos ao longo do ano.

Todas as atividades desen-
volvidas pelo clube de história, 
além de sensibilizarem os alunos 
para a conservação do património 
cultural histórico, etnográfico, e 
natural de Portugal, e da Humani-
dade, contribuem também para a 
sua formação integral, e sentido 
da solidariedade e dos valores 
da cidadania. E ainda facilitam o 
desenvolvimento da sensibilidade 
estética, da criatividade, do senti-
do crítico, do gosto pela investiga-
ção e para uma maior socialização 
pelo trabalho desenvolvido em 
equipa, permitindo a interação 
entre os alunos de forma lúdica e 
pedagógica.      

Atividades do Clube de História

Conforme programado reali-
zou-se uma visita cultural a Évora 
para professores, funcionários e 
seus familiares, do Agrupamento 
de Escolas de Alvaiázere, organiza-
da pela professora Maria Teodora 
Cardo, no passado dia 20 de julho.

Da parte da manhã, visitou-
se a Igreja S. Francisco, a Capela 
dos Ossos, o núcleo museológico 
e a coleção de presépios Canha 
da Silva. Seguiu-se o almoço no 
refeitório Verney da Universidade 
de Évora. 

Da parte da tarde visitou-se o 
monumento mais emblemático da 
cidade, a Sé de Évora, que na sua 
catedral mostra diversos estilos 
de arte desde o românico até ao 
barroco, e no Claustro, revela de 
forma sublime a arte gótica. E 
para os participantes desta visita 
desfrutarem da melhor vista pano-
râmica da cidade percorreram-se 
os terraços da Sé. 

Conhecido como o tesouro 
da Sé, o Museu de Arte Sacra da 
Sé, encantou pelo valioso espólio 
constituído por peças, tais como 
ourivesaria, paramentaria, pintura 
e escultura, oriundas da Catedral, 
de algumas paróquias e dos Con-
ventos da cidade. 

De forma mais breve, a Praça 
do Giraldo, o Templo de Diana, 

também foram comtempladas na 
visita, assim como o Museu Nacio-
nal Frei Manuel do Cenáculo, que 
alberga peças desde o 3º milénio 
de Cristo atá ao século XXI. Destas 
peças fez-se uma análise mais de-
talhada do retábulo flamengo, de 
1500, do Altar-mor da Sé. 

No final da tarde uma visita ao 
Centro de Arte Contemporânea, 
Jardins e Casas Pintadas, Pátio 
e Palácio S. Miguel e coleção de 
Carruagens da Fundação Eugénio 
de Almeida rematou a visita da 
melhor forma, pela forma didática, 
pedagógica, cultural e científica 
como a visita foi guiada por uma 
técnica da respetiva Fundação.  

E como balanço final, desta 
visita, deixamos as quadras feitas 
pela professora, Fátima Duarte:

Visita Cultural a Évora 

Agradecemos à Teodora
Pelo passeio Cultural!
Fomos visitar Évora
Com riqueza sem igual!

Évora cidade nobre
De património reconhecido!
Diz quem a vai visitar
Que se sente enriquecido!

Da igreja ao Museu
Da capela ao Palácio!
Ainda no templo Diana
Ficou o nosso “abraço”!

Não chegámos, como partimos
Neste passeio cultural!
Pois fomos “bafejados”
Com a história de Portugal!

O seu saber partilhou
Num sábado de verão!
Muito informação ficou 
Pra Teodora… um “abração”!
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A Associação de Maçãs de Caminho 
organizou uma visita cultural a Braga, 
para os seus sócios e amigos, que se 
concretizou no dia 21 de julho, com 
o apoio da Câmara Municipal de Al-
vaiázere, que gentilmente cedeu o seu 
autocarro. 

Um grupo de mais de quarenta par-
ticipantes, muito heterogéneo a nível 
de idades e com algumas dificuldades 
motoras, assim como um itinerário 
demasiado arrojado, dificultou o cum-
primento na totalidade do programado. 
Não foi possível visitar o Museu dos 
Biscainhos, Casa do Raio e passar no 
Sameiro e Bom Jesus, o que muitos 
lamentaram, pelo que, ficará como 
programa para uma próxima visita. No 
entanto, mesmo com os problemas re-
feridos anteriormente, muito se visitou.

De manhã centraram-se as atenções 
no Mosteiro de São Martinho de Tibães, 
fundado quando o Condado Portuca-
lense começava a afirmar-se, em finais 
do século XI, foi um dos mais ricos e 
poderosos mosteiros do norte de Por-
tugal e no século XVI torna-se a Casa 
Mãe de todos os mosteiros beneditinos, 
em 1834 com a extinção das ordens 
religiosas em Portugal é encerrado e 
os seus bens vendidos, só em 1986 é 
comprada a maior parte da proprieda-
de privada pelo Estado Português. Na 
visita pôde observar-se, através de re-
gistos fotográficos, a degradação a que 
chegou o mosteiro e como ficou após 
anos de restauro, tendo o projeto de 
recuperação obtido a medalha de ouro 

na Bienal “Miami Beach 2009”. Após 
uma breve introdução sobre a história 
do mosteiro iniciou-se a visita pelos 
aposentos do Abade Geral, galeria dos 
Abades Gerais, hospedaria monástica, 
barbearia e botica, secretas (retretes) 
e sala do capítulo. Da cerca do mos-
teiro alguns mais destemidos e com 
maior agilidade ainda fizeram parte do 
percurso I, fonte de S. Bento, hortas e 
pomares, escadório e capelinha de S. 
Bento. Voltou-se novamente ao interior 
do mosteiro para visitar a adega, a co-
zinha, o coro alto, portaria das gentes, 
claustro do cemitério, sacristia e igreja. 

Após o almoço em Braga, bem ser-
vido, com ementas à moda do Minho, 
regadas com bom vinho verde, pelo 
restaurante Confraria, rumou-se até 

ao centro da cidade de Braga, com a 
1ª paragem no bonito e ímpar jardim 
de S. Bárbara. Na concentração para 
continuar a visita constatou-se que 
faltavam três elementos, o que obri-
gou a responsável, Teodora Cardo, 
por conhecer melhor a cidade, a voltar 
ao lugar da paragem do autocarro, o 
que originou um grande atraso que 
também contribuiu para o não cum-
primento de todo o programa. Após a 
resolução desta situação problemática, 
a visita continuou pelo centro da cida-
de, passando na Casa dos Crivos, do 
século XVII e XVIII que se destaca pela 
cobertura total da fachada por gelosias, 
“(…) a partir do século XVII, quando o 
ambiente de excessiva religiosidade 
fez cobrir as janelas de gelosias que 

dariam a Braga o aspeto de uma cidade 
muçulmana”. Esta casa é a única que 
restou desse tempo. De seguida visua-
lizaram-se as fachadas: da Casa dos 
Coimbras, quinhentista, com as suas 
janelas manuelinas e o seu belíssimo 
portal; e do Paço Arquiepiscopal, com 
o seu elegante chafariz dos Castelos, 
que se situa ao centro do pátio. 

A visita terminou no grande símbolo 
da cidade, a Sé de Braga, construída 
várias décadas antes de Portugal ser 
uma nação e que mostra as diversas 
intervenções ao longo dos seus mais 
de nove séculos de história. Além da 
Catedral de Santa Maria de Braga, e do 
Tesouro Museu da Sé, visitou-se ainda, 
do conjunto monumental da Sé, com 
visita guiada, o belíssimo Coro Alto, 
de talha dourada, e as Capelas, desta-
cando-se a que guarda os túmulos do 
arcebispo e dos condes D. Henrique e 
D. Teresa, pais do primeiro rei de Portu-
gal. De regresso ao autocarro, no largo 
da Câmara Municipal de Braga, atuavam 
ranchos minhotos, que pudemos acom-
panhar até à concentração do grupo. 

Desta forma cumpriram-se os ob-
jetivos propostos possibilitando aos 
que participaram na visita reconhecer 
através dos monumentos visitados as-
petos significativos da construção da 
identidade nacional e ficar a conhecer 
parcelas do património Histórico Et-
nográfico Cultural, Religioso e Natural 
de Portugal, assim como desenvolver 
a sensibilidade estética, e promover o 
convívio e partilha de saberes.

Na cerca do Mosteiro de Tibães

atualidade

Sócios e amigos da Associação de Maçãs de Caminho 
visitaram Mosteiro de Tibães e Sé de Braga
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Nos passados dias 29 e 30 de junho, a 
Associação de Maçãs de Caminho iniciou 
a comemoração do seu 30º aniversário 
(25-07-1989), sendo que a mesma se irá 
prolongar até ao dia 20 de outubro, data 
da realização do I RAID BTT do concelho.

No sábado, ao final da tarde, iniciou-se 
o arraial de São Pedro, com a quermesse 
e as tasquinhas onde se serviu sardinha 
assada, caldo verde, canja, frango assado 
e outros petiscos e doces tradicionais. A 
animação musical esteve presente com a 
atuação da Marcha Popular da Santa Casa 
da Misericórdia de Alvaiázere e depois o 
bailarico com a atuação do Duo Musical 
Star de Paula Margarida e António Gonçal-
ves, que se prolongou pela madrugada.

Já no domingo, pelas 11:30 horas, 
a Missa foi celebrada pelo Padre André 
Sequeira, por intenção de todos os só-
cios da Associação, que na sua homilia 
fez uma referência especial ao trabalho 
desenvolvido pela Associação e felicitou 
esta pelo seu 30º aniversário. O Coro Alva 
Canto acompanhou musicalmente toda a 
Missa dignificando esta e dando-lhe um 
brilho peculiar.

Seguiu-se o almoço-convívio, na sede 
da Associação, salientando-se os convi-
dados presentes, presidente da Câmara e 
representantes da Junta de Freguesia de 
Alvaiázere, entre outros.

Antes dos parabéns e do partir do bolo 
de aniversário, procedeu-se à homenagem 
aos fundadores e direções anteriores da 
Associação. Abriu a sessão o presidente 
da Assembleia Geral, Acúrsio Santos, que 
após cumprimentar todos os presentes, 
explicou as razões da homenagem e os 
critérios inerentes a esta, referenciando, 
“homenagear os primeiros 20 sócios e 
os presidentes das direções e através 
destes homenagear todos os elementos 
dos respetivos órgãos sociais”. Salientou 
a importância daquela Associação, “como 
elemento identitário de todos os habitan-
tes de Maçãs de Caminho”, no contexto 
atual da agregação desta ex-freguesia 
com a de Alvaiázere.

De seguida tomou a palavra a presi-
dente da Direção, Maria Teodora Cardo, 
que após cumprimentar as entidades ofi-
cias, homenageados, convidados, sócios 
e amigos da Associação, agradeceu a 
presença de todos no 30º aniversário da 
Associação. Afirmou, “30 anos de histó-
ria, a manter viva a Associação. E, como 
manda a tradição, nos aniversários, e em 
especial neste, é impossível não relembrar 
os sócios fundadores da associação e to-
dos os que ao longo destas três décadas 
trabalharam nesta associação em prol 
do seu bom funcionamento e desenvol-
vimento”.

Continuou, “em 1989, manter esta As-
sociação aberta e a funcionar não deveria 
ser fácil, porém os apoios eram maiores. 
Hoje, os dias que correm são difíceis para 
todos, e o associativismo não foge à re-
gra e atravessa dias complicados”, mas, 
contrapôs, “no entanto persiste a vontade 
de trabalhar e continuar a manter esta 
Associação aberta e ligada à comunidade 
onde está inserida”, concluindo, “e en-
quanto houver pessoas com esta vontade, 
a Associação continuará”. 

De seguida, historiando, justificou a 
importância deste tipo de Associações 
pelo papel nos meios rurais distantes 
dos grandes centros, “são o polo agluti-
nador das comunidades, do manter das 
tradições, do preservar das memórias… e 
o que seria de uma sociedade sem memó-
rias? sem identidade? Maçãs de Caminho 
tem um passado muito rico de que nos 
devemos orgulhar e que devemos não 
deixar esquecer”. 

E do atual panorama, exemplificou, 
“temos tentado preservar essas tradições, 
participando nos concursos organizados 
pela CMA como, presépios, cantar dos 
reis, carnaval, dinamizando o arraial de 
S. Pedro, equipas de futsal e sessão de 
BTT”. Continuando, focou os problemas 
que “não deixaram avançar com os pro-
jetos sonhados, de ter um centro de con-
vívio ou mesmo um centro de dia, devido 
às instalações da Associação estarem re-
gistadas em nome da Junta de Freguesia 
de Alvaiázere”, pelo que solicitou a ajuda 
de todos os presentes, “esperamos que 
com a ajuda de todos se consigam ultra-
passar estes problemas, permitindo que 
se faça mais e melhor em prol da nossa 
associação e dos seus associados”. 

Rematou fazendo os agradecimentos 
gerais, “a todas as pessoas que connosco 
colaboram direta ou indiretamente para 
manter as atividades em funcionamento 
da associação, serviço de apoio social com 
a carrinha, abertura do bar aos domin-
gos, realização dos almoços convívios, no 
Natal, Páscoa, Anual-aniversário (Arraial 
de S. Pedro), visitas culturais e atividades 
desportivas”. Aproveitou a oportunidade 
para, agradecendo o trabalho já desenvol-
vido, publicitar, “à nossa secção de BTT, da 

equipa DABAT, que este ano para inserir 
nas comemorações do 30º aniversário está 
a organizar o I RAID BTT do concelho, com 
participações a nível nacional e talvez até 
estrangeiro, com dois percursos no conce-
lho, de 30 e de 45 Kms, já afixado na agen-
da BTT nacional, que se realizará no dia 20 
de outubro, complementado também nesse 
dia com um passeio pedestre em Maçãs de 
Caminho para as famílias dos ciclistas, e 
para todos os que queiram participar, e 
fica desde já o convite, esperamos pela 
vossa participação”.

De seguida foram entregues lembran-
ças às entidades convidadas e presentes, 
Câmara Municipal, Junta de Freguesia 
de Alvaiázere, associações Alva Canto, 
Rancho Folclórico de Pussos, Al-Baiäz, 
Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere 
e Agrupamento de Escolas, e prestada ho-
menagem aos fundadores, alguns a título 
póstumo, e direções anteriores.

Após esta singela homenagem, houve 
também lugar a um reconhecimento aos 
corpos sociais vigentes, Assembleia Geral, 
Conselho Fiscal e Direção e a todos os 
elementos que possibilitam as atividades 
da Associação.

Ainda em agradecimentos, foram 
expressos os especiais, “à pastelaria 
“Sorte em Vir Aqui” pela oferta do bolo de 
aniversário, ao Mini Preço de Alvaiázere 
pela oferta do Champanhe, à Pastelaria 
Martinhos pela oferta de todas as sobre-
mesas para este almoço como para todos 
os que se tem realizado nos últimos dois 
anos, e ao Coro Alva Canto e Misericórdia 
de Alvaiázere pela prestimosa colabora-
ção, e ainda à Junta de freguesia pela 
colocação do novo gradeamento à frente 
da Associação e à Câmara Municipal pelo 

apoio logístico e monetário que tem con-
cedido à Associação”.

Em momento diferenciado, o sócio 
fundador Manuel Patrício, relembrou, 
em leitura, a carta de julho de 1989 de 
convite dirigido aos maçaniquenses para 
estarem presentes na inauguração da As-
sociação, e cujo conteúdo “humorístico” 
despertou alguns momentos de animadas 
gargalhadas.

Depois da partilha do bolo de aniver-
sário e do champanhe, a presidente da 
Direção desejou “a continuação de uma 
boa tarde com a partilha das recordações 
entre amigos”, salientando que “o mais 
importante desta Associação são as recor-
dações das pessoas, e por isso desejo que 
esta continue a proporcionar momentos 
que fiquem nas nossas memórias”. 

As artes tiveram de seguia mais um 
momento alto, com as atuações do Coro 
Alva Canto e das Danças Medievais do 
Clube de História da Escola Básica e Se-
cundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira de 
Alvaiázere, também com declamação de 
poesia, que a todos encantou. No final da 
tarde e durante a noite funcionaram as 
tasquinhas e a quermesse, e a animação 
musical ficou a cargo do teclista Nuno 
Pereira, encerrando esta primeira parte da 
comemoração do 30º aniversário.

________________
Carlos Simões

destaque

30º aniversário da Associação de Maçãs de Caminho 

Fundadores
(por ordem do número de sócio): 
Arlindo Gomes de Carvalho; António Mar-
ques dos Santos; António Mendes Freire; 
Fernando Marques dos Santos; António 
Luciano Ribeiro; Fernando Silva Lopes; 
Manuel de Jesus Silva; Fernando Lopes 
Simões Miguel; Agostinho dos Santos 
Ramos Júnior; Agostinho da Silva Santos; 
Manuel da Silva Patrício; João Rosa Santo; 
António Mendes dos Santos; Rui da Silva 
Miguel; António de Moura e Silva; António 
Neves dos Santos; Joaquim Santos Casi-
miro; António dos Santos Silva; Augusto 
Dias Ventura; António dos Santos Ferreira 
(e Elvira Conceição Simões).

Presidentes de Direção (anteriores): 
Fernando Marques dos Santos; Rui da 
Silva Miguel; António Ribeiro e Fernando 
Neves Marques

Agradecimento
aos elementos que possibilitam as ativi-
dades da Associação - Serviços:
- de transporte aos domingos e dias san-
tos: António Ribeiro; Márcio Lopes; Vitali-
no Godinho; Ricardo Rodrigues; José Rosa.
- de bar aos domingos: Paulo Xavier; Fer-
nando Rodrigues; Gonçalo Rosa; António 
Fernandes; Vanessa Alves; Ricardo Lopes; 
André Rosa.
- de cozinha: Sílvia Reigoto; Maria Ivone 
Silveiro; Catarina Rodrigues; Cláudia 
Rodrigues; Fernando Rodrigues; Paulo 
Xavier; Elisabete Reis.
- Secção de BTT: Hugo Capela e toda a 
equipa.
- Secção de limpeza: Daniela Luís e Filo-
mena Luís.
- Colaboradores extras neste aniversário: 
Fernanda Rosa; Cláudia Grilo; Gonçalo 
Santos; Diana; Sara Oliveira.
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“O Alvaiazerense” (O Alv.): 
Passados 40 anos sobre a funda-
ção do GDA, que avaliação faz da 
evolução do grupo?

Carlos Pinto Trindade (CPT): O 
Grupo desportivo de Alvaiázere ao lon-
go destes 40 anos conseguiu manter 
vivo o desporto no nosso Concelho. 
Começou no início da sua existência 
com o futebol sénior, mas ao longo 
dos anos o clube passou a apostar, 
e muito bem, nas equipas de forma-
ção a nível do futebol. Atualmente o 
clube desenvolve várias modalidades, 
proporcionando aos seus atletas uma 
vasta escolha a nível desportivo. 

Tem sido uma evolução muito sig-
nificativa, ocupando o clube no nosso 
entender, um papel importante no 
Concelho, uma vez que permite com 
que centenas de atletas participem 
nas nossas modalidades.

O Alv.: Atualmente, quantas mo-
dalidades tem o GDA e quantas pes-
soas estão inscritas nas mesmas? 

CPT: Atualmente o clube conta 
com várias modalidades. Na época 
passada tivemos a modalidade de 
futebol, que contou com a equipa 
sénior e as diversas equipas de for-
mação, que compreenderam desde as 
equipas de 1º passo até aos juvenis, 
num total de 9 equipas. 

Contamos também com a moda-
lidade de natação, onde tivemos 9 
turmas nos diversos níveis de apren-
dizagem. Disponibilizamos ainda as 
modalidades de ballet, yoga, karaté, 
gap, hidroginástica e atletismo. Nestas 
modalidades contamos com cerca de 
380 atletas. O clube dinamiza também 
o Ginásio - Estádio Saudável que tem, 
neste momento, 180 atletas inscritos.

O Alv.: Financeiramente, de que 
vive o clube? Têm apoios? 

CPT: O clube financeiramente vive 
do apoio do Município de Alvaiázere, 
através de um contrato programa 
e de alguns apoios pontuais, dos 

apoios das juntas de freguesia, do 
apoio de patrocinadores e amigos 
do clube, das quotas dos sócios e de 
diversos eventos que o GDA organiza 
ao longo do ano.

O Alv.: É fácil gerir todas moda-
lidades com essas verbas? Ou, por 
vezes, é preciso “apertar o cinto” e 
dizer não a certas ideias, por falta 
de financiamento?

CPT: Não é fácil gerir as modalida-
des com estas verbas, principalmente 
a modalidades de futebol, uma vez 
que é necessário o pagamento da 
inscrição das equipas e dos atletas 
na Associação de Futebol de Leiria, 
pagar taxas de jogo e policiamento 
dos diversos jogos. Para além destas 
despesas ainda temos despesas com 
a participação de seguros, nos casos 
de acidentes ou lesões dos atletas 
no decorrer da sua atividade, fisiote-
rapeutas, material médico, gasóleo 
e o diverso equipamento inerente às 
modalidades.  Todas estas despesas 
têm condicionado os investimentos 
noutras ideias que a direção do clube 
tenciona desenvolver. Temos vários 
projetos que ainda não conseguimos 
pôr em prática, uma vez que nos 
falta o recurso financeiro, mas com o 
empenho de todos iremos conseguir.

O Alv: A curto prazo, quais são 
os planos do Grupo Desportivo de 
Alvaiázere? Há alguma novidade 
que queiram desvendar?

CPT: Os planos do Grupo Des-
portivo de Alvaiázere passam por 
continuar a desenvolver todas as 
modalidades já existentes no clube, 
tentando melhorar cada uma delas 
nos pontos menos conseguidos. 

Gostaríamos também de dar mais 
importância à modalidade de atletis-
mo, uma vez que começámos com a 
modalidade, mas ainda não atingiu a 
atividade que pretendemos. 

Um dos grandes objetivos do clu-
be será também aproximar cada vez 

mais os sócios à nossa associação de 
forma a que eles sejam parte ativa da 
vida do clube.

O Alv.: Que esperam que seja o 
GDA, daqui a 40 anos?

CPT: Esperamos que o GDA con-
tinue a ser um marco no desporto 
do concelho de Alvaiázere, permi-
tindo que atletas de todas as idades 
possam praticar desporto no nosso 
clube, quer no contexto competitivo, 
quer no contexto meramente lúdico, 
de forma a manter um bem-estar físi-
co. Esperamos ainda que o clube seja 
uma maior referência a nível distrital 
e nacional, nas diversas modalidades 
que desenvolve.

O Alv.: Deixe uma mensagem 
aos sócios, simpatizantes e amigos 
do GDA.

CPT: Gostaria de agradecer a 
todos aqueles que nos têm apoiado 
de qualquer forma o nosso clube e 
ao projeto desta direção. Apelava 
também aos sócios, amigos e simpa-
tizantes a apoiarem o Grupo Despor-
tivo de Alvaiázere e a participarem 
nas diversas atividades que o clube 
desenvolve, apoiar os nossos atletas 
e as nossas equipas, afinal com o  
vosso apoio tudo será mais fácil e 
terá outro sentido.

Entrevista a Carlos Pinto Trindade, Presidente do GDA
“Um dos grandes objetivos será aproximar cada 
vez mais os sócios à associação, de forma a que 
eles sejam parte ativa da vida do clube”

Novos Órgãos Sociais 
eleitos para 2019-2021
ASSEMBLEIA GERAL:
Presidente: Rui Manuel Esteves Oliveira 
Vice-Presidente: Luís Miguel Carvalho Guerreiro 
Secretário: Paulo Jorge Freire Caetano da Silva

CONSELHO FISCAL:
Presidente: João Paulo Carvalho Guerreiro 
Secretários: Rui Jorge Leiria e Melissa Lyne Valente 

DIREÇÃO:
Presidente: Carlos Manuel N. Pinto Morais Trindade 
Vice-Presidentes: João Carlos Gomes Reis Silva; 
Ricardo Rodrigues Freire Mendes; Paulo Alexandre 
Anjos Gomes Pombo e Paulo Jorge Santos Costa 
Secretário: Maria Armanda Neves Freitas Marques 
Tesoureiro: Ana Filipa Lopes de Carvalho Duque 
Vogais: André Filipe Martins Ramos; João Pedro Frei-
tas Marques; Maria de Fátima Simões Antunes; Rui 
Miguel Vicente Jesus; Luís Manuel Ferreira Simão; 
Ana Catarina Gomes de Oliveira 
Suplente: Félix Gonçalves Marques 

Grupo Desportivo de Alvaiázere
Toni continua no comando 
da Equipa Sénior

António Gonçalves volta a merecer toda a con-
fiança do Grupo Desportivo de Alvaiázere (GDA), 
mantendo-se assim no comando da equipa sénior 
por mais uma época. Como adjuntos contará com 
o apoio de Luís Simão, à semelhança da época 
passada, e João Carvalho, ex-atleta e ex-capitão da 
equipa sénior do Grupo Desportivo de Alvaiázere.  

A direção, na sua página oficial, deseja “muito 
sucesso e inúmeras conquistas no nosso GDA”.
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GDA 40 anos ao serviço do desporto em Alvaiázere
O Grupo Desportivo de Alvaiázere 

entrou este mês nos “entas”. Fundado 
a 6 de julho de 1979, foi reconhecido 
em Diário da República a 13 de agosto 
do mesmo ano. Contudo, o seu início 
remonta a 2 anos antes, 3 de abril de 
1977, no Campo da Mata em Ansião. 
Nesse dia o nosso GDA sofreu uma 
derrota frente ao Arcuda , por 2 bolas a 
0. Na altura a designação GDAA - Grupo 
Desportivo Assembleia de Alvaiázere 
- deveu-se à necessidade de recorrer 
aos estatutos daquela entidade para se 
inscrever a equipa na A. F. de Leiria e 
poder participar no Campeonato da II 
Divisão Distrital, aliás nesse primeiro 
campeonato apenas participaram cinco 
equipas, para além das citadas, o G.D. 
Ansianense, o G.D. Pelariga e o G.D. Ilha.

Nesta primeira fase, a equipa fun-
cionava em “auto-gestão” e as primei-
ras inscrições foram pagas por Tito 
Marques Duarte, atual sócio nº 1 do 
clube. Fruto de uma crescente e me-
lhor organização, em junho de 1979 
foram publicados os Estatutos do GDA 
e em poucos anos começou a disputar 
o Campeonato da 3ª Divisão Nacio-
nal, conseguindo-o por duas vezes, 
a primeira na época de 1982/83 e a 
segunda em 1985/86. Dia histórico foi 
o primeiro jogo disputado na 3ª Nacio-
nal, contra o vizinho União de Tomar, 
no Municipal de Alvaiázere com uma 
vitória por 1 a 0 sobre uma das equipas 
que acabaria por subir para a 2ª Divisão 
Nacional. Igualmente de realce foram as 
várias presenças na Taça de Portugal, 
tendo o primeiro jogo desta competição 
realizado no Norte do Distrito de Leiria 
(excluindo Pombal) sido disputado em 
Alvaiázere, a 11 de novembro de 1984 
contra o Guiense. Outro ponto alto do 
GDA, foi a presença numa final da Taça 
Distrital, no relvado de Leiria frente ao 
Amor, tendo perdido por 2 a 1.

Ao longo destes 40 anos, muitas 
têm sido as pessoas que têm passado 
pelo Grupo Desportivo de Alvaiázere e 
que tudo têm feito para o manter vivo, 
ao mesmo tempo que promovem o des-
porto entre os mais jovens. Atualmente 
o Grupo Desportivo de Alvaiázere é 

muito mais do que futebol e prova 
disso são as diversas modalidades que 
o clube promove, tanto para miúdos, 
como para graúdos. 

Na comemoração desta bela idade, 
de 40 anos, o Grupo Desportivo promo-
veu um fim de semana com diversas ati-
vidades. Tudo começou na sexta-feira, 
dia 12 de julho, com um espetáculo de 
ballet. “Consistiu na apresentação aos 
pais e público em geral, das técnicas 
aprendidas durante as aulas que se 
realizaram ao longo do ano”, contou a 
direção do GDA. O espetáculo aconte-
ceu na Casa Municipal da Cultura e o 
auditório estava completamente lotado. 

O espetáculo foi do agrado de todo 
o auditório e isso foi visível na quanti-
dade de palmas que, tanto as bailarinas, 
como os professores receberam no final 
da apresentação, sinal de que o trabalho 
de todos os envolvidos compensa. O 

ballet tem, cada vez mais, um importan-
te papel no clube, ocupando 16 jovens 
bailarinas, com idades compreendias 
entre os 4 e os 15 anos, em duas turmas 
diferentes. “A primeira turma é dedicada 
a bailarinas mais novas que se iniciam 
no ballet e a segunda é dedicada às bai-
larinas mais velhas e onde é lecionado o 
ballet clássico e contemporâneo”.

Ao todo estiveram envolvidas, 
nesta apresentação 40 pessoas, en-
tre bailarinas e professores da Escola 
Diogo Carvalho, parceira do GDA na 
modalidade de ballet já há nove anos. 
De realçar que algumas destas alunas 
alvaiazerenses se deslocam também a 
Leiria, local da sede Escola Diogo Car-
valho, para terem aulas de dança de 
jazz e hip-hop, e foi precisamente com 
uma demonstração de dança desses 
estilos que terminou esta agradável e 
ritmada noite.

No dia 13 de julho continuaram as 
comemorações do aniversário e desta 
vez o fado foi o ingrediente principal 
de uma noite que foi inesquecível para 
todos os presentes. Sob o tem “Fados 
ao Luar”, cerca de duas centenas de 
pessoas juntaram-se no espaço das 
piscinas municipais, que serviu de 
palco aos artistas convidados – Mónica 
Batista, Emanuel de Moura, João Viola 
e João Coelho – e onde estes cantaram, 
em ambiente alegre e intimista, o fado. 
“Pensámos em reinventar um evento 
anual e decidimos realizá-lo no exte-
rior, aproveitando as noites quentes 
de verão, e utilizar uma das infra-es-
truturas desportivas do Concelho, per-
mitindo assim a sua divulgação como 
espaço de excelência, não só para a 

prática desportiva, como também para 
momentos de lazer”.  

Ao mesmo tempo que o fado entoa-
va, ora tradicional pela voz da belíssima 
Mónica Batista, ora humorístico pelo 
divertido Emanuel Moura, todos os par-
ticipantes puderam ir petiscando e sa-
boreando um caldo verde, os enchidos, 
queijo, pão e azeitonas. A completar, o 
bom vinho da região. 

“Numa época em que o associati-
vismo está cada vez mais em vias de 
extinção é bom encontrar um clube que 
organiza um grande evento com uma 
grande dose de dedicação e bom gos-
to”, disse o fadista Emanuel Moura ao 
jornal “O Alvaiazerense”, agradecendo 
a simpatia de todos e o bem receber de 
toda a comitiva do GDA.

Foi notória a alegria de todos e nin-
guém queria que aquela noite tivesse 
fim, mas o espetáculo terminou com 
um momento simbólico, alusivo à cele-
bração do quadragésimo aniversário do 
clube. Todos cantaram os parabéns ao 
GDA, tendo-se seguido o corte do bolo 
e um brinde com champanhe ao futuro 
e sucesso do nosso clube. 

A finalizar, a “GDA Party”, no recinto 
exterior entre o Pavilhão Desportivo e as 
Piscinas Municipais, alegrou e permitiu o 
convívio entre todos até de madrugada.  

____________________________
Ana Catarina de Oliveira
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Mais de 700 pessoas, com o grande auditório do 
CAE - Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da 
Foz praticamente esgotado, assistiram, no passado 
dia 20 julho, à primeira apresentação do filme “Para 
Além da Memória”.

A presença de quase todo o elenco, que incluiu 
a atriz da Globo Gabriela Moreyra, que conseguiu 
uma licença especial da Globo para vir a Portugal 
propositadamente para o lançamento do filme, sur-
preendeu todos quantos estiveram presentes. A atriz 
encontra-se neste momento a rodar a novela “Bom Su-
cesso” sendo uma das grandes atrizes brasileiras do 
momento. Também Lídia Franco foi uma das figuras 
mais solicitadas e reconhecidas pelos presentes. Lídia 
Franco, que confessa ter ficado fã dos nossos pasteis 
de chícharo, não quis deixar de estar presente, apesar 
de estar numa fase de imenso trabalho na sua já 
internacionalmente reconhecida carreira.

A soprano, Carla Bernardino, e o produtor, António 
Cardo, alvaiazerense convicto, estiveram presentes 
tendo sido figuras centrais na receção ao conjunto 
muito interessante de convidados onde se incluiu a 
presidente da Câmara de Alvaiázere, que teve uma 
participação especial no filme. Entre os convidados 
marcaram presença vários autarcas da região, inclusive 
o presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, 
Carlos Monteiro. O presidente da ADFP, o médico Jaime 
Ramos, refere que o filme excedeu todas as suas ex-
pectativas. Também a ilustre alvaiazerense Esmeralda 
Dourado fez questão de estar presente neste dia que 
vai ficar na história do cinema português.

Alvaiázere foi a grande anfitriã tendo ainda con-
tado com a colaboração da Escola Tecnológica e 
Profissional de Sicó (Pólo de Alvaiázere) que marcou 
presença com os seus excelentes professores e alu-
nos do Curso Profissional de Restauração e Bar que 
iam servindo aos convidados e a todos os presentes 
as iguarias que o chícharo permite. Foi assim mais 
uma forma de promover o que de bom tem o nosso 
Concelho. Este foi sempre um dos objetivos de Antó-
nio Cardo, o de utilizar esta produção cinematográ-
fica para promover também, dentro e fora de portas, 
o nosso Concelho.  

O filme “Para Além da Memória” faz já parte da 
seleção oficial do Festival Internacional de Cinema 
da Figueira da Foz, o mais tradicional Festival Inter-
nacional de Cinema do país. Ao que se pode apurar 
também está já garantida a participação no Festival 

Latino Americano de Havana, em Cuba, que se reali-
zará no final do ano. Como nos refere António Cardo, 
este foi, desde o início, um dos grandes objetivos 
da equipa de produção: a participação nos maiores 
festivais internacionais de cinema.

O filme estará nas salas de cinema no início de 
2020, mas antes disso, “Para Além da Memória” será 
apresentado numa antestreia especial para todos os 
alvaiazerenses no mês de setembro. A vila de Alvaiá-
zere ficará assim associada ao cinema português e 
este filme será uma excelente oportunidade de dar 
a conhecer a nossa terra, a nossa cultura, as nossas 
tradições e uma forma de espevitar a curiosidade de 
todos quantos ainda não tiveram a oportunidade de 
visitar o concelho de Alvaiázere.

Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz lotado com 
a primeira apresentação do filme “Para Além da Memória”
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Rancho Folclórico da Freguesia de Pussos 
Celebrou a Amizade e o Folcloreparabéns 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.

Batizados

No dia 24 de julho, Gonçalo Filipe 

Mouzinho Antunes, comemorou 3 lin-

das primaveras, na companhia dos seus 

pais, mano, avós, familiares e amigos.

O menino Gonçalo 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.

Aniversários

No dia 27 de julho, 
elementos do Rancho 
Folclórico da Freguesia 
de Pussos (RFFP), foram 
visitar Donzília Gomes 
Santos, residente na 
freguesia de Pussos S. 
Pedro.

Num gesto simbólico, 
representativo de mui-
to carinho, admiração, 
respeito e amizade, tra-
duzido na oferta de uma 
flor, o grupo apresentou 
assim coletivamente os 
votos de boas e rápi-
das melhoras à mestra 
costureira, em boa hora 
com honras de destaque 
no Museu Municipal de 
Alvaiázere, na exposição 
permanente na parte do 
ofício da costureira. 

Desde 1995, que a 
D. Donzília, atualmente 
com 87 anos de idade, 
tem vindo a confecionar 
trajos e roupas interiores 
dos elementos femininos 
do rancho da freguesia 
de Pussos, com o saber 
e mestria só existentes 
em quem viu e conviveu 
com feitios, modos de 
execução e acabamentos 
do trajar do início do 
século XX, com especial 
destaque para as saias e 
blusas de atilhos. 

Na simplicidade do 
seu ser cativante, sorriso 
franco e coração bondo-
so também faz parte do 
rol de informantes bene-
méritos da Associação, 
através das ofertas ge-
nerosas que fez de peças 
de adorno, aconchego e 
roupas interiores, origi-
nais preciosos que per-
tenceram à sua saudosa 
mãe, D. Palmira Gomes 
e sua madrinha, D. Emí-
lia Gomes. Esta mestra 
costureira e amiga, Dona 
Donzília, tal como todas 
as pessoas que têm fei-
to e fazem doações de 
bens materiais ao RFFP, 
contribui assim, não só 
para o enriquecimento 
do espólio da Associa-

ção mas também para a 
preservação das peças, 
por forma a poderem 
servir de estudo e serem 
replicadas no futuro por 
quantos se interessem 
pela cultura popular e 
tradicional deste Con-
celho e região. Votos 
de rápidas melhoras à 
Dona Donzília e muita 
gratidão.

De seguida, o grupo 
dirigiu-se no autocarro, 
gentilmente cedido pelo 
Município de Alvaiázere 
e conduzido pelo pro-
fissional competente e 
amigo motorista Paulo 
Mendes, para o 39.º 
Festival de Carregueiros 
de Tomar. 

O grupo anfitrião 
acolheu todos os grupos 
convidados na junta de 
freguesia para a sessão 
solene de boas vindas e 
entrega de lembranças, 
seguindo-se a visita a 
uma rua a evocar a bo-
nita ornamentação da 
Festa dos Tabuleiros. 

Depois de servido 
o jantar, que a todos 
agradou pela qualidade, 
quantidade e comodida-
de, foi tempo do rancho 
anfitrião, do G.F. de 
Aveleda, Braga, do G. 
Típico de Talhadas, Se-
ver de Vouga e do RFFP, 
de Alvaiázere, darem 
corpo à tão esperada 
e concorrida noite de 
Folclore, marcada pela 

diversidade de trajes, 
danças e cantares bem 
representativos das vá-
rias regiões e concelhos 
ali presentes. O Rancho 
da Freguesia de Pussos 
com os seus elemen-
tos, presentes em cada 
ensaio e atuação orgu-
lha-se, brioso, de assim 
ajudar a divulgar o nome 
de Alvaiázere através da 
cultura popular e tradi-
cional, de forma despre-
tensiosa e altruísta.

Desde já convida to-
dos os amigos, sócios, 
simpatizantes e alvaiaze-
rense para assistirem às 
suas próximas atuações, 
conforme indica: domin-
go, dia 4 de agosto na 
festa religiosa de Pussos, 
18h30; domingo, dia 
18 de agosto na festa 
Religiosa do Besteiro, 
17h30; terça-feira, dia 
20 de agosto na Feira 
das Cebolas – Coimbra, 
21h00; sábado, dia 7 de 
setembro em Cabaços, 
21h30, no seu 23º Fes-
tival e 24º Aniversário, 
com a participação dos 
seguintes grupos, RF-
FPussos; Rancho Folcló-
rico da Casa do Minho 
– Lisboa; Rancho Folcló-
rico Camponeses Vila 
Nova, Cernache - Coim-
bra; Rancho Folclórico 
São Miguel Carregueiros 
- Tomar.

________________________
A Direção do Rancho

No dia 21 de julho, na Igreja Matriz 
de Pombal, recebeu o Batismo, a me-
nina Matilde Rosa Martins, filha de 
Ana Cristina Mateus Rosa, natural de 
Carvalhal de Pussos e de Rafael Oliveira 
Martins, residentes em Pombal. 

Foram padrinhos da pequena Ma-
tilde, Carolina Martins e Ricardo Rosa.

Depois dos pais e padrinhos assina-
rem o livro dos batismos e das tradicio-
nais fotografias, seguiu-se um almoço, 
onde todos os familiares e amigos 
puderam festejar este dia tão especial.

Parabéns à Matilde, assim como aos 
seus pais, avós e padrinhos. 

No passado dia 11 de julho, Idalina 
Rosa Ferreira, residente no Rego da 
Murta, freguesia de Pussos de S. Pedro, 
festejou a bonita idade de 90 anos. 

A sua família e amigos desejam-
lhe muitas felicidades e muitos bons 
momentos recheados de muita saúde. 

Que continuemos a juntar a família 
para celebrar momentos bonitos como 
este!

Lara, com os seus dois anitos, ini-
ciou a sua vida cristã a 27 de julho de 
2019 com a celebração do Batismo, sa-
cramento realizado na Igreja Paroquial 
de Nossa Senhora da Esperança em 
Quinta do Conde.

Filha de Lídia Dinis da Silva e de 
Edgar Mateus, residentes em Cruz de 
Pau, Amora, Seixal, a Lara é bisneta do 
colaborador do “Alvaiazerense”, o poeta 
“José Riseufa”, residente em Maçãs Dª 
Maria, neta da assinante Otilina Dinis 
e é sobrinha-neta, agora também afi-
lhada, de Carlos Simões, ex-diretor do 
jornal “O Alvaiazerense”.

Toda a família lhe deseja Felicida-
des… Parabéns!
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DESASSOSSEGO Apontamentos
José Baptista 

Concordâncias e Discordâncias
António Gonçalves

O astronauta Neil Armstrong ficou 
mundialmente famoso pois foi a pri-
meira pessoa a pisar a Lua. 

Ao pisar solo lunar, no Mar da 
Tranquilidade, a 20 de julho de 1969, 
durante a missão Apolo 11, terá dito a 
frase que entrou nos anais da História 
“Um pequeno passo para o homem, um 
salto gigante para a humanidade”.

Este feito deixou para trás as viagens 
de ficção científica (lembram-se de Tin-
tim “Rumo à Lua”, publicado em 1953?) 
e os vários mitos da cultura popular 
como, por exemplo, a transformação 
dos lobisomens na fase de Lua Cheia.

Ao imaginário popular, aliam-se as 
incontáveis histórias de amor que a 
têm como musa inspiradora. Poemas, 
músicas, filmes são formas de exer-
citar o fascínio que a Lua tem sobre a 
humanidade.

O grande poeta Fernando Pessoa, 

no dia 4 de março de 1934, escreveu o 
seguinte poema:

PÁLIDA, A LUA PERMANECE

Pálida, a Lua permanece
No céu que o Sol vai invadir.
Ah, nada interessante esquece.
Saber, pensar – tudo é existir.

Mas pudesse o meu coração
Saber à tona do que eu sou
Que existe sempre a sensação
Ainda quando ela acabou...

Apesar dos detratores que afirmam 
que tudo não passou de uma grande e 
elaborada farsa, historicamente, doze 
pessoas pisaram solo lunar e o último 
foi Gene Cernan, comandante da Apolo 
17, quando alunou no dia 13 de dezem-
bro de 1972. 

Passados tantos anos, é pertinente 
questionar: Quando e quem será o 13º?

Começou o flagelo dos fogos e os 
que nada fazem para os combater ou 
tentar evitar, chegam-se à frente com 
críticas, invenções, falsidades, tudo 
o que têm à mão para tentarem de-
negrir os que alguma coisa têm feito 
para melhorar a vida do País e dos 
portugueses, inclusivamente dos que 
raivosamente o não reconhecem embo-
ra beneficiem, tal como os outros, de 
tudo o que de bom se tem feito.

Depois lá vêm os autarcas incompe-
tentes e paus mandados queixarem-se 
de que nada se fez, que continua tudo 
na mesma, que a culpa é de todos os 
outros menos deles próprios.

Queiram os portugueses ver o que 
se passa por todas as estradas deste 
País e verão o que os autarcas têm fei-
to em obediência às leis que deveriam 
cumprir e fazer cumprir. As estradas 
que mais utilizo são as dos conce-
lhos norte do distrito de Leiria e em 
particular do concelho de Alvaiázere 
e Ourém. Quais as câmaras que têm 
cumprido ou feito cumprir a lei contra 
os incêndios? Praticamente nenhuma. 
Há dias passei junto à vedação da 
Mata do Carrascal, dentro da zona 
urbana de Alvaiázere e fiquei chocado 
com o que vi. Toda por limpar e com 
mato denso e com mais de 1 metro de 
altura. Passei por várias estradas de 
freguesias de Alvaiázere e verifiquei 
que continuam os pinheiros e os euca-
liptos a tocarem-se por cima das vias 
de comunicação. Também dentro de 

lugares (aldeias) terrenos encostados a 
casas de habitação que não são limpos 
há mais de 15 ou 20 anos. Em muitos 
outros concelhos se passa o mesmo. 
De quem é a culpa? Não será dos seus 
autarcas incompetentes e que se preo-
cupam apenas com os seus interesses 
e dos seus apaniguados? Para quando 
o acordar de um povo adormecido 
e que se deixa drogar em tempo de 
eleições com promessas de um em-
pregozito, de arranjos de caminhos 
e serventias e vêm que isso não são 
favores mas direitos a que têm direito 
e devem reivindicar? Eu sei que alguns 
de vós que me possam ler pergunta-
rão: que te vale a pena reivindicar se 
és da oposição e te não atendem. Por-
que razão te estragam coisas, não te 
levam benefícios à porta, como levam 
aos teus vizinhos? Só te repõem os 
estragos e os benefícios quando quase 
“obrigados» porque precisam algo de 
ti ou dos teus haveres. 

Sei que assim é e que continuarei a 
ser prejudicado. No entanto sou livre, 
não me vendo nem me corrompem ou 
subjugam. Não invento, não maltra-
to, não desrespeito, não falseio, não 
usufruo de bens indevidos ou que 
dizem respeito a outrem. Sou livre de 
pensamento, de palavras e de obras, 
sem que o meu limite entre na esfera 
de vida privada dos outros. A liberdade 
de uns deve terminar quando começa 
a liberdade dos outros.

  É assim que gosto de viver...

ECONOMIA E JUSTIÇA
No ano de 2013 – Janeiro - escrevia assim a propósito da A-13: 
Nasceu a A-13, obra tão reclamada por todos! …
Veio muito tarde, com custos acrescidos, fruto do esquecimento, que, politica-

mente, ao longo do tempo fomos sendo vítimas. 
Porém,  
Pese embora muita luta, de todos os intervenientes autárquicos dos últimos 

quinze anos, é bom não esquecer, quem foi o decisor político de tal obra.
Não gostamos de dizer nomes, nem queremos defender bandeiras nesta hora 

difícil,... Mas que houve um governo que decidiu finalmente a execução daquela obra, 
houve... E houve um governo central que aprovou o seu projecto, o penúltimo, o do 
Sr. Engenheiro, e o outro, o actual, que afinal o restringiu...

Mas de verdade, o seu a seu dono, se, o papel da autarquia, ou das diferentes 
autarquias, foi também importante, nunca comungaremos da visão triunfalista do 
último boletim informativo – o autárquico – porque, repudiaremos, como sempre 
repudiamos, aquela OBRA, fruto da acção de um só... e não de um Homem só, que 
de verdade não é...

Porque, afinal, aquela obra é fruto da luta de muitos, como o demonstrará o 
arquivo histórico, que a tal propósito, sempre existirá no sítio certo, para definir o 
momento e as execuções produzidas no tempo... No local e hora certa… e por cada 
um no seu tempo.

Mas a seu tempo os historiadores, descortinarão com toda a certeza esta minha 
visão, para que a atestar fique para os vindouros.

E não afirmo tudo isto, por qualquer razão entendida como menos justa da minha 
parte, ou mesmo de inveja, ou outra.

Tudo apenas por convicção, e porque de consciência pública tal se me impõe.
Sou assim… mas reconheço que não estou melhor por isso...
Mas, em Alvaiázere quero continuar escrevendo, relembrando o que sociologi-

camente merece ser apontado, por dever de consciência própria, convicto que tal 
representa uma consciência colectiva, que, lamentavelmente, nesta terra continua 
adormecida, e, se calhar jamais a verei acordada. 

Tenho dito.
       J.S. 
E, em Outubro do mesmo ano, escrevia o meu 

PENSAMENTO JUDICIAL
É tempo de penumbra!... Na vida às vezes é necessário encontrar um tempo de 

conversão e meditação. Tempos nem sempre fáceis!...
Vejo-me e revejo-me, e nem sempre se encontra caminho ideal …
O passado já não existe, e, o futuro é difícil para todos. Fica-nos a História….
Para se apelar aos “homens bons “ou de “bem”, que também os há nesta vila 

Alvaiazerense, para que surja o acontecimento necessário …
Porque, senão o caminho, e a solução é mesmo só a “fuga” …
Pelos vistos, por imposição “troikiana “aquela irá começar no próximo mês de 

Janeiro de 2014!....
É que a revolução da estrutura da justiça, irá segundo informação começar no 

próximo mês de Janeiro, uma vez que, ficaremos sem o nosso TRIBUNAL, a partir daí.
E passaremos a ter de ir para Figueiró, Ansião, Pombal, Leiria e Marinha Grande, 

e, eu sei lá mais para onde?!!
É esta para nós a originalidade da reforma, estrutura que a nosso ver nada 

reformará, - espero, porventura poder estar enganado – pois que o sucederá é a 
centralização da máquina processual, e os procedimentos que hoje demoram meses, 
passarão a demorar muito mais.

Oxalá me engane!...
Por outro lado, e por certo, Alvaiázere e outras vilas preteridas, verão o seu 

desenvolvimento social e económico, face à cessação destes e de outros serviços, a 
caminhar para o DESERTO.

E nós, será que nada poderemos ou poderíamos fazer?...
Realisticamente, julgo que estamos mesmos condenados definitivamente, por 

imposição de uma visão centralista, economicista, e alheia ao desenvolvimento social 
e económico das regiões mais desprotegidas do interior.

Até lá vamos ficar à espera...
        J.S. 
Afinal duas vertentes, uma infraestrutural, e outra de serviço público, factores 

que ao  longo do tempo melhor poderiam contribuir para o desenvolvimento eco-
nómico desta terra.

Da primeira – A13 , verdadeiramente, ainda não se mostram os efeitos – talvez, 
agora com a nova zona empresarial, apareçam os benefícios.

 Mas,
Da segunda – o tribunal – “apesar dos julgamentos crime e cíveis, processos de 

1ª instância e reduzido valor terem voltado ao tribunal”, quase não se sentiu a falta, 
pois que, não havendo pessoas, também não há processos.

Importa, pois, pensar nestes dois factores dinamizadores e tentar reverte-los 
enquanto é tempo …..quiçá com uma qualquer secção especializada, como, aliás, 
acontece noutros concelhos do interior, nomeadamente nos vizinhos!!... 

 Tenho dito.
        J.S.  
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CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE 
A CARgO DA CONsERVADORA Em subsTITuIçãO 

LEgAL Em fuNçõEs NOTARIAIs,
 mARIA mANuEL bOTELhO mARTINs DA sILVA

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: 234/19.4T8FVN        Acompanhamento de Maior       Referência:  91510056

Data: 03-07-2019

Requerente: Ministério Público - Figueiró dos Vinhos

Requerido: Alfredo Manuel Pereira Mendes

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

Acompanhamento de Maior, em que é requerido Alfredo Manuel 

Pereira Mendes, nascido em 12-02-1974, filho de César Pereira 

Mendes e de Maria Celeste Pereira, natural de: Castanheira de Pêra, 

domicílio: Cabeço, Troviscal, 3280-115 Castanheira de Pêra, com 

vista a serem definidas medidas de acompanhamento.

O Juiz de Direito,

Dr. João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Maria Manuela I. S. T. Pereira

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 445 de 31/07/2019

VENDE-SE
Casa modesta com 

3 assoalhadas e quintal
Perto dos Bombeiros - Alvaiázere

Contactar: 
Tlm. 910 378 158

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: 249/19.2T8FVN        Acompanhamento de Maior       Referência:  91605007

Data: 15-07-2019

Requerente: Ministério Público - Figueiró dos Vinhos

Requerido: Luis Manuel Henriques Luis

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

Acompanhamento de Maior em que é requerido Luis Manuel 

Henriques Luis, portador do BI n.º 8797365, filho de Manuel Luiz 

da Conceição e de Maria da Conceição Henriques, nascido em 21-

12-1958 com domicílio em Arega, 3260-070 Figueiró dos Vinhos, 

com vista à determinação de medidas adequadas.

O Juiz de Direito,

Dr(a). João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Alexandre Fernandes

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 445 de 31/07/2019

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de JUSTIFI-

CAÇÃO NOTARIAL, lavrada de hoje exarada a folhas 111 e seguintes, 

do livro de notas para escrituras diversas número 79-D, deste Cartório, 

Amândio Simões Godinho, NIF 120 809 630, divorciado, natural 

da freguesia de Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázere, onde 

reside na rua Ribeira da Várzea, nº 38, Várzea dos Amarelos, Maçãs 

de Dona Maria, declara:

Que, é dono e legítimo possuidor com exclusão de outrem dos 

seguintes prédios situado na freguesia de Maçãs de Dona Maria, 

concelho de Alvaiázere.

Nº 1 – PRÉDIO RÚSTICO, sito em Serra, composto de mato, com 

a área de trezentos e cinquenta metros quadrados, a confrontar do 

norte com Manuel Ferreira Urbano; sul com Eugénio Ferreira Godinho, 

do nascente com Américo Simões Dinis e poente com Firmino Adria-

no, inscrito na respectiva matriz, em nome do antepossuidor Maria 

Lourdes Rosa de Oliveira, sob o artigo 13574, da freguesia de Maçãs 

de Dona Maria, concelho de Alvaiázere, com o valor patrimonial e 

atribuído de três euros e setenta e nove cêntimos;

Nº 2 – PRÉDIO RÚSTICO, sito em Moinho da Ponte, composto de 

mato com oliveiras, com a área de duzentos e oitenta metros qua-

drados, a confrontar do norte e nascente com herdeiros de Joaquim 

Antunes; sul com Higino Antunes, e do poente com Maria do Carmo 

Silva, inscrito na respectiva matriz, em nome do antepossuidor João 

Carvalho, sob o artigo 3720, com o valor patrimonial e atribuído de 

noventa e seis euros e trinta e seis cêntimos;

Nº 3 - PRÉDIO RÚSTICO, sito em Ponte da Várzea, composto de 

terra de cultura com oliveiras e videiras, com a área de mil e setenta 

metros quadrados, a confrontar do norte com Preciosa Godinho Car-

valho, nascente com caminho; sul com herdeiros  Joaquim Antunes, 

e do poente com ribeiro, inscrito na respectiva matriz, em nome do 

antepossuidor Armando Rosa Pardal, sob o artigo 4395, com o valor 

patrimonial e atribuído de seiscentos e trinta e três euros e setenta 

e dois cêntimos;

Os prédios atrás identificados vieram à sua posse, já no estado de 

divorciado, por compras meramente verbais, feitas, a verba número 

um a Maria Lourdes Rosa de Oliveira e marido Armando Teixeira, re-

sidentes em Vale Senhor, Maçãs de Dona Maria, a verba número dois 

a João Carvalho, viúvo, residente lugar de Charneca, Maçãs de Dona 

Maria e a verba número três a Armando Rosa Pardal, viúvo, residente 

na Rua do Trabalhador, 44, Baixa da Banheira, Moita, todos no ano 

mil novecentos e noventa e nove; pelo que não ficou a dispor de título 

formal que lhe permita fazer o respectivo registo na Conservatória 

do Registo Predial, mas desde logo entrou na posse e fruição dos 

referidos prédios em nome próprio, posse que assim detém há mais 

de vinte anos, sem interrupção ou ocultação de quem quer que seja;

Que esta posse foi adquirida e mantida sem violência e sem 

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

nome próprio e com aproveitamento de todas as utilidades dos pré-

dios, todos os actos de posse de que os mesmos eram susceptiveis, 

nomeadamente, plantando e cortando árvores, limpando e roçando 

os referidos terrenos, avivando as estremas, colhendo os frutos, 

agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito de 

propriedade, quer usufruindo como tal os imóveis, quer suportando 

os respectivos encargos.

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

exercida desde o referido ano, conduziu à aquisição dos mencionados 

prédios por usucapião, que aqui expressamente invoca, justificando 

o seu direito de propriedade para o efeito de registo, dado que esta 

forma de aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro 

título formal extrajudicial.

Está conforme, Alvaiázere, 04 de julho 2019.

A oficial em funções notariais, Assunção Maria da Silva Dias

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 445 de 31/07/2019

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

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

ANÚNCIO
Processo: 250/19.6T8FVN        Acompanhamento de Maior       Referência:  91604702

Data: 15-07-2019

Requerente: Ministério Público - Figueiró dos Vinhos

Requerido: Fernando Manuel Henriques Luis

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

Acompanhamento de Maior, em que é requerido Fernando Ma-

nuel Henriques Luis, nascido em 22-12-1954, natural de: Arega 

[Figueiró dos Vinhos], domicílio: Arega, 3260-070 Figueiró dos 

Vinhos, 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 445 de 31/07/2019

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

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

ANÚNCIO
Processo: 255/19.7T8FVN        Acompanhamento de Maior       Referência:  91633618

Data: 18-07-2019

Requerente: Ministério Público - Figueiró dos Vinhos

Requerido: Irene da Conceição Godinho

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

panhamento de Maior, em que é requerida Irene da Conceição 

Godinho, nascida em 19-03-1929, filho(a) de Leandro Godinho 

e de Maurícia da Conceição, natural de: Paio Mendes [Ferreira do 

Zêzere], com domicílio: Santa Casa da Misericórdia Alvaiázere, 

Hospital Santa Cecília, 3250-000 Alvaiázere, com vista a serem 

definidas medidas de acompanhamento (de representação geral).

O Juiz de Direito,

Dr. Jorge Ferreira da Costa

O Oficial de Justiça,

Maria Manuela I. S. T. Pereira

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 445 de 31/07/2019

VENDEM-SE
2 casas em ruinas com 

10.000 m2 de terreno com 
oliveiras e 3 poços de água
em Trás-do-Monte (a 1 minuto de Alvaiázere)

Contactar: 
Tlms. 913 204 843 / 910 907 678

3 lotes urbanos (terrenos para construção) 
contíguos, com áreas de 724m2, 599m2 e 

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

Santos, entre a GNR e a Escola Básica.

Contacto:  Tlm. 914 742 781

VENDE-SE

TRESPASSA-SE
Papelaria, totalmente equipada, 
com boa carteira de clientes

Localizada em Alvaiázere 
(em frente ao mercado)

Contactar: Tlms. 963 485 557

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

VENDE-SE
Casa de habitação 

em Sobralchão - Alvaiázere em 

bom estado com quinta e terrenos 

na freguesia de Alvaiázere e Pelmá 

Contactar: Tlm. 936 271 714

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



31 JULHO 2019  |  19necrologia

José Francisco
(86 anos)

N. 30/05/1933
F. 17/07/2019

Sua esposa, filhos, genro, neta e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

AF Cinco Vilas

aGraDEciMEnTo

PoMBaria
aLVaiÁZErE

iDaLina Da concEição 
MarquEs siMõEs siLVa

(92 anos)
N. 19/10/1926
F. 29/06/2019

Seu filho, 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.

aGraDEciMEnTo

cuMEaDa
Maçãs DE D. Maria

AF Cinco Vilas

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:

Sua esposa e restante família, na impossibilidade de 

o fazerem pessoalmente, como era seu desejo, vêm por 

este meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

AF Cinco Vilas

aGraDEciMEnTo
FErnanDo Dos sanTos 

riBEiro (90 anos)
N. 15/06/1929
F. 21/07/2019

PoMBaria
aLVaiÁZErE

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

Eira Da PEDra
CARREGAL - MAÇÃS DE CAMINHO

Maria EMiLia Dias 
siMõEs GasPar (85 anos)

N. 04/04/1934
F. 29/06/2019

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

José nunEs MorGaDo
(93 anos)

N. 04/01/1926 - F. 09/07/2019
NATURAL: FONTE FRIA - FREIXIANDA

RESIDENTE: SÃO JORGE - FREIXIANDA

Faz 6 anos que nos deixaste.
O tempo passa, mas as lembranças ficaram e a 

saudade continua viva nos nossos corações.
Sua esposa, filhos, noras e netos recordam-no com 

grande amor e muita saudade.
Que a sua alma descanse em paz.

sEis anos DE sauDaDE

aLVaiÁZErE

ABÍLIO CARVALHO

N. 07/04/1938
F. 30/07/2013

Sua esposa, filhas, genros, netos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

AF Cinco Vilas

aGraDEciMEnTo
MANUEL CARVALHO 
MarquEs (85 anos)

N. 05/11/1933
F. 21/07/2019

rEsiDEnTE: ToMar
naTuraL: Maçãs DE D. Maria

Seus familiares assinalando o 1º aniversário do seu 

falecimento, cuja memória não se apagará dos seus 

corações, rogam a Deus pelo seu eterno descanso.

O tempo passa, mas a saudade fica.

Que a sua alma descanse em paz.

uM ano DE sauDaDE

CHARNECA
Maçãs DE D. Maria

irEnE Dias

N. 28/10/1920
F. 27/07/2018

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta 

data, lavrada de folhas 52 a folhas 53 do livro de escrituras diversas 

169-A RICARDO SIMÕES MARQUES e cônjuge MARIA CELESTE 

LOPES DA SILVA casados sob o regime da comunhão de adquiridos, 

naturais da freguesia de Almoster, concelho de Alvaiázere onde re-

sidem no lugar de Aldeia Nova, na Estrada Real nº 191, declararam:

Que são donos e legítimos possuidores há mais de vinte 

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

por pinhal e mato com a área de novecentos e quarenta metros 

quadrados sito na Cova da Velha, dita freguesia de Almoster, con-

celho de Alvaiázere, a confrontar do Norte e do Poente com Manuel 

Freire Marques, do Sul com Ribeiro, do Nascente com Jaulino da 

Silva, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 10074, com o valor 

patrimonial e atribuído de DUZENTOS E TRINTA E NOVE EUROS E 

QUARENTA E QUATRO CÊNTIMOS, omisso na Conservatória do 

Registo Predial de Alvaiázere.

Que o mencionado imóvel veio à sua posse por volta do ano 

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

compra que dele fizeram a Maria das Neves Nunes, viúva, residente 

que foi na Rua Dr. Abel Salazar nº 58, em Gondomar, acto este que 

nunca chegou a ser formalizado.

Que desde então, porém, têm possuído a referido imóvel em 

nome próprio e sobre ele têm exercido todos os actos materiais 

que caracterizam a posse, nomeadamente a defesa e a conservação 

da propriedade, plantando e cortando os pinheiros, roçando o 

mato, avivando as estremas, dele retirando todos os rendimentos 

inerentes à sua natureza, conservando-o e pagando pontualmente 

as contribuições e impostos por ele devidos, sempre à vista e com 

o conhecimento de toda a gente, de uma forma contínua, pacífica, 

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

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO, que 

invocam na impossibilidade de comprovar o referido domínio e 

posse pelos meios extrajudiciais normais.

Está conforme.

Ansião, 22 de Julho de dois mil e dezanove

A Notária, Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 445 de 31/07/2019

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

Medicina Dentária

Branqueamento 
Dentário Susana Rosa

Médica Dentista

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 &

Mário Lourenço
Médico

saúde

A Dieta e o Cancro 
da Próstata

Atualmente a estética tem cada vez 
mais importância na nossa sociedade e 
a área da Medicina Dentária não é exce-
ção. Quantas vezes não olhamos para 
os nossos dentes e achamos que estão 
muito amarelos? A solução para resolver 
esta situação passa pela realização de 
um Branqueamento Dentário.

O Branqueamento Dentário é um 
procedimento médico que nos permite 
tornar os dentes mais brancos. A sua rea-
lização requer uma adequada avaliação 
do estado de saúde oral, por um médico 
dentista, de modo a fazer o seu correto 
planeamento. Se existirem lesões de cá-
ries as mesmas devem ser tratadas antes 
e no caso de termos coroas ou outras 
restaurações, pode ser necessária a sua 
substituição após o tratamento uma vez 
que não vão branquear.

O branqueamento pode ser realizado 
em ambulatório (em casa) ou no consul-
tório. O primeiro consiste na confeção 
de duas goteiras onde é aplicado um 
produto que fica em contacto com a 
superfície dos dentes durante toda a 
noite. O procedimento é repetido duran-

te um determinado período de tempo. 
O segundo consiste na aplicação de um 
produto na superfície dos dentes que 
pode ser acelerado através da aplicação 
de uma luz fazendo com que no próprio 
dia os dentes fiquem brancos.

Uma pergunta bastante frequente é: 
quanto tempo dura um branqueamento? 
Pode durar até vários anos, mas claro 
que depende dos nossos hábitos, como 
por exemplo, higiene oral, tipos de 
alimentos ingeridos (vinho tinto, café, 
chá entre outros provocam regressão 
do branqueamento), tabagismo entre 
outros. Outra pergunta muito comum 
é se os produtos usados danificam os 
dentes. A resposta é simples: não. Estes 
produtos estão amplamente testados e 
seguem todas as normas. Aquilo que é 
bastante comum é o aparecimento ou 
aumento da sensibilidade dentária. No 
entanto, também existe tratamento para 
este efeito secundário.

Em resumo, se estiver a pensar fazer 
um Branqueamento Dentário contacte 
o seu Médico Dentista para esclarecer 
todas as suas dúvidas.

O cancro da próstata é o segundo 

cancro mais comum no homem, corres-

pondendo a 15% de todos os cancros 

diagnosticados. 

Provavelmente, todos os leitores 

conhecem alguém próximo que já foi 

diagnosticado com cancro da próstata. 

Os principais fatores de risco para esta 

doença são a idade, a história familiar 

e a obesidade. Alguns fatores dietéti-

cos também foram associados com a 

incidência do cancro prostático, sendo 

esse o tema central deste texto.

O consumo elevado de álcool asso-

cia-se a maior risco e maior mortalidade 

relacionada com cancro da próstata. 

Curiosamente, a abstinência total de 

consumo de álcool também se associa 

a maior risco de cancro da próstata, 

concluindo-se que o consumo mode-

rado de álcool tem um efeito benéfico. 

O consumo elevado de proteínas 

animais também se associa a um maior 

risco de cancro da próstata, embora 

este efeito não seja muito significativo. 

Por outro lado, não existe associação 

entre o consumo de gorduras e a in-

cidência deste cancro. O défice ou o 

excesso de Vitamina D também se asso-

ciam a maior risco de cancro prostático. 

Já a suplementação com vitamina E não 

é eficaz na prevenção deste cancro. 

Alguns alimentos têm um efeito 

protetor provado, nomeadamente o 

consumo de tomate (principalmente co-

zinhado), a soja e outros vegetais ricos 

em fitoestrogénios (couve-roxa, couve 

galega, couve-flôr). Uma alimentação 

variada, a prática de exercício físico 

e a manutenção de um peso corporal 

normal são as medidas preventivas 

mais eficazes.

Numa época em que os meios de in-

formação são inundados de informação 

sensacionalista e falsa sobre o efeito de 

pseudoterapias na prevenção e trata-

mento do cancro, importa o leitor estar 

atento e bem informado sobre o que a 

ciência provou ser eficaz na prevenção 

da doença e na promoção da saúde.

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.

Situada em Casalinhos, Freguesia de Pussos São Pedro: artigo 734, 
com 80 m2 e logradouros + Terreno envolvente: artigo 2516, com a 

área de 3890 m2. Terra de cultura com 48 oliveiras e fruteiras.

Contactar: 962 961 746 / 919 432 234

Vende-se:  Casa antiga em ruínas
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Dias 2, 3 e 4
Aniversário ACREDEM
Local: Maçãs de D. Maria
Org.: ACREDEM

Dias 3 e 4
Festa em honra de 
Santo Estêvão
Local: Pussos

Dias 2, 3 e 4
Festa em honra do 
Sagrado Coração de 
Jesus e N. Sra da Graça
Local: Maçãs de Caminho

Dias 3, 4 e 5
Festas GOFOA
Local: Avanteira - Pelmá
Org.: GOFOA

Dias 9, 10 e 11
Festa em honra do 
Sagrado Coração de 
Jesus e Santa Maria 
Madalena
Local: Alvaiázere

Dias 10 e 11
Festa do Sagrado 
Coração de Jesus e 
Nossa S.ra de Fátima
Local: Pelmá

Dia 12 | 10h00 - 20h00
Dia Internacional da 
Juventude
Entrada livre para jovens com 
idade igual ou inferior a 30 anos
Local: Piscinas Municipais
Org.: Município de Alvaiázere

Dia 15
Peregrinação a Nossa 
Senhora do Pranto 
Local: Dornes - Ferreira do Zêzere
Org.: Associação de Apoio Social, 
Cultural e Desportiva de S. Pedro

Dias 17 e 18
Festa do Sagrado 
Coração de Jesus
Local: Almoster

Dias 22, 23, 24 e 25
Festa em honra de S. 
Paulo e Sr. dos Aflitos
Local: Maçãs de D. Maria

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
Agosto

Ferreira da Gama
Alvaiázere - Tel. 236 651 171

Dias 11 e 25

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 4 e 18

Anubis
Maçãs D. Maria - Tel. 236 648 057

(domingos 9h30 - 12h00)

Agosto
(em serviço aos domingos)

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

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

D
if
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“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: 

“Açorda Algarvia”

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

Ingredientes:

- 2 cebolas
- 3 dentes de alho
- 700 g de mistura de marisco 
  sem casca
- Sal e pimenta q.b.
- 270 g de miolo de pão tipo caseiro
- 1 dl de azeite
- 1/2 molho de coentros
- 4 Ovos

informativo

Lave e descasque as cebolas e os dentes 
de alho. Coza os mariscos ‘’al dente’’ 
em água temperada com sal e com uma 
das cebolas cortada grosseiramente. Re-
tire depois o marisco da água e reserve. 
Passe o caldo da cozedura pelo passa-
dor de rede e reserve também. Pique 
a restante cebola e os dentes de alho. 
Retire o côdea do pão, pese 270 g de 
miolo e corte-o em pedaços pequenos.
Num tacho, aloure a cebola e os dentes 
de alho picados, no azeite, junte 8 dl 

da água de cozer os mariscos e deixe 
ferver. Adicione então o miolo de pão e 
misture bem até que fique totalmente 
desfeito. Junte depois os mariscos e 
coentros picados a gosto, envolva tudo, 
abra uma cavidade no centro e coloque 
aí os ovos. Deixe cozinhar e retire do 
lume quando a clara dos ovos começar 
a coagular.
Polvilhe com mais um pouco de coen-
tros a gosto, se preferir envolva os ovos 
com a açorda e sirva imediatamente.

Descubra as 13 diferenças

Preparação:
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Durante 4 dias, de 28 de junho 
a 1 de julho, cerca de 140 pessoas, 
entre atletas, familiares e amigos, 
realizaram a viagem de final de épo-
ca da Escola de Futebol do Benfica de 
Alvaiázere e do Grupo Desportivo de 
Alvaiázere (EFB/GDA). 

O destino escolhido foi Sevilha, 
uma cidade espanhola, onde pude-
ram visitar o estádio Ramón Sánchez 
Pizjuán do Sevilha FC, o estádio 
Benito Villamarín do Betis de Sevi-
lha e o Aquário de Sevilha. Fizeram 
ainda um passeio de cruzeiro no Rio 
Guadalquivir, passearam pela cidade 

e, claro está, passaram um dia no 
ex-libris da viagem, a Isla Mágica 
onde tiveram acesso aos 2 parques. 
Ficaram hospedados no Hotel JM 
Jardín de la Reina.

O feedback “foi do mais positivo 
que pudemos receber”, contou ao 
“Alvaiazerense” Hugo Capela, coor-
denador de comunicação da EFB. 
“Apesar de alguns percalços durante 
a viagem (faz parte das mesmas, 

senão que histórias haveria para 
contar?), as mensagens que nos 
fizeram chegar foi do mais sincero 
e incentivador para continuar com o 
nosso trabalho”. 

Como planeado inicialmente 
pela EFB/GDA, o valor da viagem foi 
angariado com a ajuda de algumas 
atividades, para que “os atletas pu-
dessem gozar esta viagem sem cus-
tos ou com o menor custo possível. 
“Conseguimos realizar essa meta, 
devido à enorme entrega que tanto 
a EFB/GDA, como os pais e familiares 
dos atletas tiveram na realização das 

atividades propostas. Entre elas, a 
realização de 2 Mega Torneios de 
Formação, o Al-Bayazira Youth CUP 
e o ZIra Kids CUP, o jantar/baile de 
Páscoa da “Família” EFB/GDA e ami-
gos e o sorteio de alguns prémios 
angariados pela EFB e pelo GDA”, 
referiu o coordenador de comunica-
ção da EFB. 

Relembrando que o lema da EFB 
é “tudo pelos atletas e tudo para os 

atletas”, o seu objetivo é que “estes 
aprendam e sobretudo se divirtam, 
criem laços de amizade que perdu-
rem no tempo e que se lembrem 
um dia mais tarde que os anos 
passados na EFB foram de sacrifício 
físico, exigência mental, respeito 
pelos adversários, mas sobretudo 
muita diversão. Tentar fazer ainda 
melhor, maior e elevar a EFB/GDA de 
Alvaiázere a referência da formação 
no panorama nacional”.

Para este ano são muitos os pla-
nos, mas a esperança é “no mínimo, 
manter o mesmo nível de exigência 

do ano transato, na esperança de 
evoluir ainda mais a escola, para 
patamares mais elevados”. De resto, 
Hugo Capela garante que o ano será 
de “muitos treinos, muito suor, mui-
tos jogos, torneios, atividades para 
todos os gostos e por fim, claro está, 
mais uma viagem de fim de época 
que esperemos que seja memorável”. 

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

EFB/GDA

Viagem de final de época a Sevilha 
juntou 140 participantes

desporto

ANÚNCIO
Hasta Pública para 
Arrendamento de 

Bem Imóvel

CÉLIA MARGARIDA GOMES MARQUES, PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ALVAIÁZERE:

FAZ SABER QUE, a Câmara Municipal deliberou, em sua reunião 

de 22 de julho de 2019, nos termos do disposto na alínea g) do n.º 

1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado 

com os artigos 86.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 

7 de agosto, arrendar em Hasta Pública o Parque de Campismo e 

Caravanismo, Centro BTT e Outdoor Welcome Center.

O Programa do Procedimento de Hasta Pública de Arren-

damento e a Minuta de Contrato de Arrendamento do Parque 

de Campismo e Caravanismo, Centro BTT e Outdoor Welcome 

Center encontra-se afixado na Unidade Orgânica Administrativa 

e Financeira – Gestão Financeira – Subunidade Orgânica de Apoio 

ao Munícipe Tesouraria, no período normal de funcionamento (de 

segunda a sexta-feira, das 08h00m às 18h00m), e disponíveis no 

sítio da internet do Município em www.cm-alvaiazere.pt.

Aceitam-se propostas apresentadas por carta fechada até às 

17h00m do dia 06 de agosto de 2019, entregues na Subunidade 

Orgânica de Apoio ao Munícipe e Tesouraria ou remetidas por cor-

reio registado para a sede do Município ou por correio eletrónico 

para geral@cm-alvaiazere.pt, a contar desde o dia seguinte ao da 

publicação do presente edital.

A praça da hasta pública realizar-se-á no dia 08 de agosto de 

2019, pelas 16h00, no Salão Nobre do edifício da Câmara Muni-

cipal de Alvaiázere.

O valor base de licitação é o seguinte: €80,00 (oitenta euros) 

de renda mensal para os meses de época alta, de abril a outubro, 

sendo que nos restantes meses a renda será fixada em €20,00 

(vinte euros). 

O arrendamento terá a duração de cinco anos, sem prejuízo 

das suas renovações.

À renda a pagar pelo arrendatário acrescerão ou serão dedu-

zidos os impostos legais em vigor.

O valor da renda será atualizado anualmente, nos termos do 

contrato de arrendamento, de acordo com o coeficiente que vier a 

ser aprovado pelo Estado para os arrendamentos não habitacionais. 

A renda será paga no Serviço da Unidade Orgânica Adminis-

trativa e Financeira – Gestão Financeira – Subunidade Orgânica de 

Apoio ao Munícipe Tesouraria. 

Pela participação na hasta pública não serão devidos quaisquer 

impostos e outros encargos, salvo os legalmente fixados.

O critério de adjudicação será o do valor da renda mensal 

mais elevada que resultar das propostas apresentadas ou das 

licitações na praça, sem prejuízo do cumprimento das demais 

condições previstas no Programa do Procedimento de Hasta Pública 

de Arrendamento.

Alvaiázere, 22/07/2019

A Presidente da Câmara Municipal

Célia Margarida Gomes Marques

Cede-se Exploração de 
Snack Bar + Restaurante 

Devido a mudança de 
instalações para o Largo da 
Saganga, junto ao posto de 

abastecimento de combustíveis, 
a Casa do Benfica cede a área 

de restauração para exploração 
a terceiros.

Os interessados devem contactar os 
Tlms.: 962 961 746 / 964 008 088 

para marcação de reunião com 
a direção.
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Como tem vindo a acontecer, 
ano após ano, o Grupo Desportivo 
de Alvaiázere (GDA) realizou o seu 
passeio de Kayak. Este ano aconte-
ceu no dia 28 de julho e o número de 
inscritos bateu record, alcançando os 
100 participantes.

O dia começou pelas 8h30 com o 
encontro de todos junto ao Estádio 
Municipal de Alvaiázere onde, depois 
de tratadas todas as formalidades, 
seguiram até ao início do percurso: 
Foz de Alge, em Figueiró dos Vinhos. 
Depois de explicadas todas as condi-
ções de segurança pelo responsável 
do Alventura - António Castelão -, to-
dos entraram nos kayaks, enchendo 
o rio Zêzere de muita cor e animação. 

O dia quente convidou ao mer-
gulho pelo que os kayaks viraram 
algumas vezes, de propósito, e 
assim os participantes conseguiram 
refrescar-se. A meio do percurso foi 
feita uma pequena paragem para 
reforçar a barriga e dar um bocado 
de descanso aos braços.

O percurso, de mais ou menos 
9 kms pelo Zêzere, terminou em 
Dornes, no concelho de Ferreira do 
Zêzere, cerca de duas horas depois. 
Seguiu-se o almoço, servido no par-
que de merendas junto à aldeia - que 
foi considerada umas das sete ma-
ravilhas de Portugal, na categoria de 
aldeias ribeirinhas-, que deliciou os 
presentes e onde a animação nunca 

faltou. A tarde continuou junto ao 
rio, onde os resistentes deste dia se 
refrescaram e passaram bons mo-
mentos de convívio. Os feedbacks, 
por parte de quem participou, foram 
os melhores em todos os aspetos, 
afirmando que para o ano estarão 
todos presentes.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

No passado dia 6 de julho os 
atletas do Grupo de Amigos dos 
Casais do Vento (GACV) participa-
ram na prova “Vieira a Marchar”, 
realizado em Vieira de Leiria, tendo 
conseguido bons resultados e al-
guns pódios.

Catarina Costa foi a vencedora 
da prova de 3000m para juvenis 
femininos e Eduardo Martins venceu 
a mesma categoria, mas para mas-
culinos. Na prova de 1000m para 
infantis masculinos, Ricardo Marques 
classificou-se em 2° lugar, Samuel 
Simões alcançou o 3° lugar, Tomás 
Nunes classificou-se em 4° lugar e 
Luís Ribeiro ficou em 6° lugar.

Ainda nesta prova, a atleta Filipa 
Nunes alcançou o pódio, em 2° lugar, 
nos 500m para benjamins B femini-
nos. Nos 500m para benjamins A 
femininos, Matilde Bento classificou-
se em 1° lugar, Leonor Brito alcançou 
o 2° lugar e Carolina Silva ficou em 
7° lugar.  Nos masculinos, Gustavo 

Machado subiu ao pódio em 2° lugar, 
na prova de 500 m para benjamins 
A masculinos.

Depois dos bons resultados alcan-
çados e aproveitando o bom tempo, o 
resto do dia foi passado na praia num 
saudável convívio entre todos.

Na sua página oficial, o Grupo de 
Amigos dos Casais do Ventoagra-
dece aos familiares que se disponi-
bilizaram a transportar os jovens e 
deixam ainda “um muito obrigado 
ao Nuno Brito da empresa Pulso, pela 
oferta das camisolas”.

desporto

Grupo de Amigos dos Casais do Vento

Atletas arrecadam bons resultados na 
prova “Vieira a Marchar”

fundação portuguesa 
de cardiologia
Instituição de Utilidade Pública

À semelhança do ano anterior, realizou-se o peditório 
anual a favor da Fundação Portuguesa de Cardiologia, 
tendo sido obtidos os seguintes resultados:

- Almoster ���������������������������������������������������������� 71,60 €
- Alvaiázere ������������������������������������������������������ 132,84 €
- Maçãs de Caminho ����������������������������������������� 51,67 €
- Maçãs de D� Maria ���������������������������������������� 142,28 €
- Pelmá ��������������������������������������������������������������� 43,10 €
- Pussos������������������������������������������������������������� 47,30€

- S� Pedro���������������������������������������������������������� 83,95 €
 TOTAL  ������������������������������������������������������� 572,74 €

A todos quantos contribuíram, muito obrigado� Bem Hajam!
As responsáveis pelo peditório, Sónia Inácio e Cristina “Vicente” 

PEDITÓRIO

ANÚNCIO
Hasta pública do

Quiosque do Jardim
Norte de Alvaiázere

CÉLIA MARGARIDA GOMES MARQUES, PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ALVAIÁZERE:

FAZ SABER QUE, a Câmara Municipal, deliberou, em sua reunião 

de 17 de julho de 2019, nos termos do disposto das alíneas g) do 

n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conju-

gado com os artigos 86.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 280/2007, 

de 7 de agosto, arrendar em Hasta Pública o seguinte bem imóvel: 

quiosque do jardim norte de Alvaiázere, para comércio e serviços.

O Programa do Procedimento de Hasta Pública de Arrendamen-

to e a Minuta de Contrato de Arrendamento do quiosque do jardim 

norte de Alvaiázere encontram-se afixados na Unidade Orgânica 

Administrativa e Financeira – Serviço de Gestão Financeira – Su-

bunidade Orgânica de Apoio ao Munícipe e Tesouraria da Câmara 

Municipal, no período normal de funcionamento (de segunda a 

sexta-feira, das 09h00m às 18h00m), e disponíveis no sítio da 

internet do Município em www.cm-alvaiazere.pt.

Aceitam-se propostas apresentadas por carta fechada até às 

17h00m do dia 6 de agosto de 2019, entregues na Subunidade 

Orgânica de Apoio ao Munícipe e Tesouraria da Câmara Municipal 

ou remetidas por correio registado para a sede do Município ou 

por correio eletrónico para geral@cm-alvaiazere.pt.

A praça da hasta pública realizar-se-á no dia 8 de agosto de 

2019, pelas 15h00, no Salão Nobre do edifício da Câmara Municipal 

de Alvaiázere.

O valor base de licitação é o seguinte: € 55,00 (cinquenta e 

cinco euros) de renda mensal.

O arrendamento terá a duração de cinco anos, sem prejuízo 

das suas renovações.

À renda a pagar pelo arrendatário acrescerão ou serão dedu-

zidos os impostos legais em vigor.

O valor da renda será atualizado anualmente, nos termos do 

contrato de arrendamento, de acordo com o coeficiente que vier a 

ser aprovado pelo Estado para os arrendamentos não habitacionais.

A renda será paga no Serviço da Unidade Orgânica Adminis-

trativa e Financeira – Gestão Financeira – Subunidade Orgânica de 

Tesouraria e Atendimento.

Pela participação na hasta pública não serão devidos quaisquer 

impostos e outros encargos, salvo os legalmente fixados.

O critério de adjudicação será o do valor da renda mensal mais 

elevada que resultar das propostas apresentadas ou das licitações 

na praça, sem prejuízo do cumprimento das demais condições 

previstas no Programa do Procedimento de Hasta Pública de Ar-

rendamento.

A hasta pública é dirigida por uma Comissão, com as compe-

tências delegadas e previstas no programa do Procedimento de 

Hasta Pública de Arrendamento, composta por:

Presidente: Francisco Agostinho Maria Gomes;

Vice-Presidente, que substituirá a Presidente nas suas faltas e 

impedimentos: José Luís Alves de Carvalho;

Vogal: Maria Eduarda Martins Morgado Santos; 

1.º Vogal suplente, que substituirá os membros da Comissão, 

em caso de falta ou impedimento: Luís Jorge Batista Ribeiro;

2.º Vogal suplente, que substituirá os membros da Comissão, 

em caso de falta ou impedimento: Hilário Duarte Godinho Simões. 

3 º Vogal suplente, que substituirá os membros da Comissão, 

em caso de falta ou impedimento: Patrícia Cristina Alves Pedro 

Afonso. 

Para constar, se publica o presente edital, ao qual será dada 

a maior publicidade, através da sua afixação nos locais públicos 

do costume e no sítio da internet do Município atrás referenciado.

Alvaiázere, 18/07/2019

A Presidente da Câmara Municipal

Célia Margarida Gomes Marques

Grupo Desportivo de Alvaiázere
Cerca de 50 kayaks encheram o rio Zêzere
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Alvaiázere terá meta volante junto à Câmara Municipal
Tal como já havia sido noticiado pelo jornal “O Alvaiazerense” no mês de 

junho, a primeira etapa da 81.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta vai 
passar no concelho de Alvaiázere.

Assim, no próximo dia 1 de agosto, no percurso que liga Miranda do Corvo 
a Leiria (174,7 km), os ciclistas entrarão no território alvaiazerense na zona de 
Alqueidão, deixando para trás a freguesia de Arega e dirigindo-se para a sede 
de concelho, onde estará instalada uma meta-volante junto à Câmara Municipal 
de Alvaiázere. 

Subirão depois ao lugar de Porta e terão pela frente a espetacular e difícil 
descida da serra de Alvaiázere em direção à freguesia de Almoster, com destino 
a Ansião.

No sábado, 20 de julho, entre as 
15h30 e as 16h45, decorreu, no Mu-
seu Municipal de Alvaiázere, a quarta 
sessão do “Chícharo com Património 
no Museu”, desta vez com o tema “Al-
vaiázere nos Caminhos de Santiago”.

O palestrante repartiu a sua in-
tervenção por cinco temas: S. Tiago 
(Maior), Peregrinar, Peregrinações a 
Santiago de Compostela, Caminhos de 
Santiago, e Alvaiázere nos Caminhos 
de Santiago.

O que mais se destacou nesta pa-
lestra foi o facto de Alvaiázere se situar 
num dos caminhos de Santiago; terem 
passado neste Concelho vários viajan-
tes estrangeiros, entre os séculos XV e 
XVIII, que nos legaram os seus relatos; 
terem existido aqui duas capelas em 
honra de S. Tiago (uma próximo dos 
Ariques, que ainda existe, e outra pró-
ximo dos Cabaços) e ainda existirem 
dois topónimos alusivos a este culto 
religioso.

Situando-se Alvaiázere no troço 
da Estrada Coimbrã, entre Coimbra e 
Tomar, aquela vila constituiu-se como 
ponto de passagem de um dos mais 
importantes percursos dos Caminhos 
de Santiago. 

Até meados do século XVIII, a 
principal via de ligação entre Lisboa e 
Porto atravessava Alvaiázere e Ansião. 
Por esta razão, existiram nas terras 
alvaiazerenses várias albergarias, 
estalagens, “hospitais” e vendas que 
serviam de apoio aos viandantes e 

peregrinos. Pela mesma razão, possuí-
mos vários relatos de viagem, quase 
todos de estrangeiros, que atestam a 
inserção de Alvaiázere nos Caminhos 
de Santiago, como por exemplo: de 
Leão de Rosmital e de Blatna (1466), 
de Jerónimo Münzer (1494), de Dom 
Edme de Saulieu e Claude de Bronseval 
(1532), de Segismondo Cavalli (1568), 
de Bartolomé de Villalba y Estaña 
(1575), de Erich Lassota de Steblovo 
(1581), de Vincenzo Tron e Girolamo 
Lippomani (1581), de Fabio Biondi  e 

Giovanni Battista Confalonieri (1594), 
de Cosme de Médicis (1669) e de Gian 
Lorenzo Buonafede Vanti (1717). A 
partir da segunda metade do século 
XVIII, a principal via de ligação entre 
Lisboa e Porto passou a transitar por 
Leiria e Pombal.

Ao longo da viagem, os peregrinos 
prestavam culto ao Apostolo em cape-
las e ermidas situadas junto da estrada 
e, assim, nasceram os pequenos tem-
plos dedicados a S. Tiago próximo dos 
Ariques e dos Cabaços.

A componente gastronómica des-
ta sessão foi tarte de chícharo com 
amêndoa.

No mês de agosto haverá uma inter-
rupção nas sessões e a quinta sessão 
será no quarto sábado de setembro, dia 
28. Não será no terceiro sábado como 
é habitual porque nos dias 21 e 22 de 
setembro realiza-se o Congresso de 
História e Património da Alta Estrema-
dura e Terras de Sicó.

“Alvaiázere  nos  Caminhos  de  Santiago”

Pelo terceiro ano consecu-
tivo, a Sociedade Filarmónica 
Alvaiazerense de Santa Cecília 
(SFASC) fez do espaço do Jar-
dim Municipal palco para um 
dos eventos que marca o início 
da sua época de verão. 

O Concerto de Verão acon-
teceu no dia 20 de julho, pe-
las 21h e com uma moldura 
humana superior a centena e 
meia de pessoas, apesar da 
noite fria, a Banda apresentou-
se com um bom número de 
elementos e com novidades.

Subordinado ao tema 
“Clássicos do Cinema”, o 
repertório foi constituído 
exclusivamente por temas ou 
arranjos de bandas sonoras 
de filmes famosos tais como 
“Mamma Mia”, “Pirata das Ca-
raíbas” ou “Shrek”.  

Enquanto a banda interpre-
tava estes temas eram projeta-
das, num painel de leds, cenas 
dos respetivos filmes. Música 
após música, quem assistiu 
recordou grandes filmes que 
já viu e que ficam na memória 

de todos, seja pela história, 
seja pelas grandes bandas 
sonoras que o integram e que 
foram, neste concerto, tocadas 
e recordadas.   

No final do concerto foi 
apresentado um vídeo com o 
resumo das diferentes atua-
ções da Banda e da Orquestra 
Ligeira realizadas ao longo do 
presente ano. Para além do 
habitual apoio do Município 
de Alvaiázere, esta edição do 
Concerto de Verão contou com 
o apoio da fundação INATEL.

Concerto de Verão no Jardim Municipal
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