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À semelhança do resto do país, 
também o nosso Concelho foi palco 
de alguns incêndios durante o mês de 
agosto, todos eles prontamente ataca-
dos pelos bombeiros, não causando 
danos de maior, nem pondo a vida e 
habitações das pessoas em perigo.

Um incêndio, no dia 14, na localida-
de de Carvalhal de Pussos, com início 
às 15h04, em povoamento agrícola, 
chegou a ser combatido por 50 ho-
mens, 10 veículos e dois meios aéreos. 
Prontamente atacado pelos bombeiros, 
não causou danos de maior, tendo 
ardido alguma área com árvores, no-
meadamente oliveiras. 

Dois dias depois, a 16 de agosto, 
um outro incêndio, que começou na 
localidade de Vale Morto, freguesia de 
Abiúl, Pombal, às 16 horas sobressaltou 
a população de Almoster, pois esteve 
muito perto de passar a fronteira para o 
concelho de Alvaiázere. Apesar do sus-
to provocado e segundo o CDOS, este 
grande incêndio não chegou a colocar 
povoações em perigo, tendo sido com-
batido por cerca de 3 centenas de bom-
beiros e mais de cinco meios aéreos.

No domingo seguinte, dia 18 de 
agosto, uma outra ignição pelas 12h07 
em povoamento florestal, desta vez na 
localidade de Vale da Couda, freguesia 
de Almoster, causou algum pânico 
em plena hora de missa e festa anual, 
mas graças aos 43 meios humanos 
envolvidos, aos sete veículos e dois aé-
reos, este acabou por não se propagar 

muito e foi prontamente controlado e 
extinto. 

Também a freguesia de Maçãs de 
D. Maria foi afetada e no dia 21 um in-
cêndio em povoamento agrícola, pelas 
12h58, foi combatido por 28 meios hu-
manos, cinco veículos e um meio aéreo.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

atualidade

Em Maçãs de D. Maria
Jovem vítima de 
agressão sexual

As primeiras notícias foram avan-
çadas pela “radioHertz” no dia 26 de 
agosto e davam conta de “suspeitas 
de violação” de uma jovem de 19 
anos, em Maçãs de D. Maria. 

“O Alvaiazerense” entrou em con-
tacto com a Guarda Nacional Republi-
cana que nos confirmou que a “vítima 
foi encontrada inconsciente e com 
muitos hematomas, na madrugada 
de domingo dia 25, junto ao recinto 
da festa de Maçãs de D. Maria, tendo 
os primeiros socorros sido prestados 
pelos BVA. O seu estado de saúde era 
de tal forma delicado que foi trans-
portada para a urgência do Hospital 
da Universidade de Coimbra.

O Capitão Rafael Ribeiro, oficial 
de relações públicas, do Comando 
Territorial de Leiria da GNR adiantou 
ainda que, até ao momento, “não 
se confirma a suspeita de violação, 
pois a vítima ainda não apresentou 
queixa”. Por não existir uma queixa 
apresentada, não consideram existir 
crime de violação e, por isso, não 
suspeitam de ninguém. 

De referir que, até ao fecho desta 
edição, a vítima ainda se encontrava 
internada.

Incêndios

Concelho foi palco de várias ignições 
durante o mês de agosto

Análises Clínicas:
  Segunda a sexta-feira, das 08h00 às 10h30
  Laboratório Fernanda Galo, Lda. 

Acordos: 

SNS; ADSE; CGD; PT/CTT; GNR; PSP; IASFA (ADM); MULTICARE; SAMS; 

TRANQUILIDADE; AXA; MEDIS; OCIDENTAL; FIDELIDADE 

HOSPITAL SANTA CECÍLIA

Aceitam-se marcações:  Telef. 236 650 050

CONSULTAS E EXAMES 
DE 

GASTROENTEROLOGIA
ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS 

COM E SEM SEDAÇÃO
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A 31 de Agosto de 1998, António Simões contava-
nos uma história curiosa de caçadores, que se intitulava 
COELHO MANSO:  «Desde tempos imemoriais que a caça 
exerce um fascínio sobre os homens de todos os tem-
pos e lugares. Hoje há imensos caçadores, todos eles 
descontentes com as diversas leis e 
regulamentos que constantemente 
são publicados, causando grandes 
divergências nos seus pontos de 
vista de justiça e igualdade...

 Nos meus tempos de miúdo 
havia poucos caçadores na nossa 
terra. Não abundavam as pessoas 
que pudessem dispor de dinheiro 
para adquirir uma arma e comprar os 
respectivos materiais para caçar... E 
se havia caça, nesse tempo e nessa 
zona! Nos dias autorizados a esse 
desporto, havia perdizes a vender 
de porta a porta pela módica quantia 
de 5$00 cada uma e coelhos a 7$50. 
Morava lá um caçador, por sinal 
manco e pobre, que atirava maravi-
lhosamente. Era uso oferecerem-se 
umas perdizitas de presente, por 
gratidão ou favor que tivesse sido 
prestado. Quando isso acontecia, 
lá iam os não caçadores a casa do Serrinha encomendar 
as peçazinhas que precisavam para oferecer. Dava-se ao 
luxo de comprar tantos cartuchos quantas as peças que 
pretendia abater, e lá ia com um ou dois amigos habituais. 
Não atirava precipitadamente como hoje se faz. Escolhia as 
que lhe saiam a jeito, pois era seu lema, tiro e queda. Pois 
foi precisamente nessa mesma terra, mas uns anos mais 

tarde, quando a caça já rareava por quase todo o País, que 
um grupo de novos caçadores combinou uma caçada de 
fim-de-semana. A penalização para quem nada matasse, 
seria o pagamento de almoço em determinado restaurante 
que ficava no itinerário do giro a percorrer. O meu amigo 

Jacinto não era por sistema um 
homem de mãos largas. E naquela 
altura, diz ele, nada lhe convinha ser 
“entalado” no número dos pagantes. 
Vai daí, dirige-se sorrateiramente à 
capoeira que tinha no quintal, pega 
um coelhote a que dá um soco na 
nuca e mete-o na mochila que have-
ria de levar. Na caçada em linha, por 
várias vezes tentou afastar-se dos 
companheiros. O espertalhão do 
lado apercebeu-se de que ali haveria 
marosca. Dá-lhe um pouco de pano 
para mangas e deixa-o mais à vonta-
de, mas sob vigilância. Ao julgar-se 
mais só, dispara um tiro para o ar, dá 
uma corridinha de suposta alegria, 
pega no coelho que trazia e brada: 
Ena pá! Este já cá canta! Agarra-o 
pelas pernas de cabeça para baixo, 
passa-lhe a mão pelo lombo e guar-
da-o cuidadosamente… não notou 

que estava a ser observado. Só que, na hora do almoço, 
toda a verdade vem ao de cima. O meu amigo, não só teve 
de “arrotar” com a despesa no restaurante, como confessar  
que a esposa se havia zangado, por ele lhe matar “o pobre 
coelho manso” que ela tinha escolhido para a criação.

Contando histórias de caçadores, pescadores e ou-
tros… assim se escrevia há vinte anos!
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Se tivesse de aconselhar férias em Alvaiázere, que sugestões faria?

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

Teodora Cardo

Diretora

Ana Faria
Alvaiázere

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

atualidade

Paulo Pombo
Alvaiázere 

Lucinda Simões
Almoster

Tânia Miguel
Pussos S. Pedro

Para mim, a vila é linda e sosse-
gada. Adoro ir à serra, ver as grutas 
com os morcegos, a vista lá de 
cima é linda. Recomendo também a 
nascente do Olho do Tordo, é espe-
tacular quando rebenta a nascente. 
Além disso, a Mata do Carrascal, os 
percursos pedestres, a piscina no 
verão e, claro está, o nosso Grupo 
Desportivo de Alvaiázere.

A quem gostasse de vir passar 
férias a Alvaiázere aconselharia ca-
minhadas pela Natureza nas várias 
freguesias do Concelho, as Piscinas 
Municipais e para quem apreciar 
uma visita às Praias Fluviais mais 
próximas (Foz de Alge, Dornes, Fra-
gas de São Simão). E claro, sugeriria 
uma visita à Serra de Alvaiázere bem 
como um bom “pic nic” na Mata do 
Carrascal.

Na minha opinião acho que 
Alvaiázere é uma excelente opção 
para quem procure descansar e 
contacto com a natureza. Temos 
os nossos percursos pedestres que 
são muito bonitos, e com vários 
níveis de dificuldade. A Serra de 
Alvaiázere também tem uma pai-
sagem muito bonita. Para dormir 
aconselhava a ficar na Quinta da 
Cortiça. 

A quem escolhe a capital do 
Chícharo para desfrutar de férias 
recomendo sobretudo uma visita ao 
Museu Municipal por forma a conhe-
cer as raízes do maior povoado da 
Idade do Bronze da Península Ibéri-
ca, situado na Serra de Alvaiázere. 
Sugiro ainda as Antas do Ramalhal, 
a Capela de Nossa Senhora dos Co-
vões e Santiago de Ariques, com uma 
passagem pelos Lápias de Alvaiázere.

Férias
Foi neste mês de agosto que a maioria da população 

gozou as suas merecidas férias, de extrema importân-
cia na reposição de energias, com a recuperação psí-
quica e física, após uma atividade constante, trabalho 
ou aulas. 

Hoje é um direito inabdicável do trabalhador, o 
direito a férias, com uma dimensão e normas interna-
cionais, conquistado ao longo dos tempos. O direito 
a férias surgiu com a revolução industrial no Reino 
Unido, após diversas lutas, pelos direitos no trabalho 
nas unidades fabris, apoiadas pelos sindicatos. Após 
a 2ª guerra mundial com a declaração universal dos 
direitos do homem  aprovada em 1948 no dia 10 de 
dezembro este direito teve novo impulso pelo conteú-
do do seu artigo 24º “Toda a pessoa tem direito ao 
repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação 
razoável da duração do trabalho e a férias periódicas 
pagas”. O direito a férias pagas tinha sido alcançado 
anteriormente pelos franceses, e também abraçado por 
Portugal, no entanto é um direito que existe ainda em 
poucos países do mundo.  

Em Portugal só a partir da revolução do 25 de abril 
é que este direito é alcançado por todos os trabalha-
dores, embora legislado muito anteriormente, assim 
como a terem férias renumeradas.

Após estas conquistas a massificação das férias 
começa a ser uma realidade, no entanto muitos conti-
nuam a não ter possibilidades para passar férias fora de 
casa e até aproveitam estas para ganharem um dinheiro 
extra, que permita dar melhores condições à familia 
ou no caso dos estudantes pagarem os seus estudos. 

Já muito se alcançou, porém ainda é preciso percor-
rer um longo caminho de luta para que todos possam 
usufruir deste direito universal.

Temos de procurar uma alternativa sermos criativos 
e não vivermos angustiados,  usufruir de momentos de 
relaxamento e laser, na companhia de um bom livro, 
fazendo passeios, em contacto estreito com a natureza, 
de aventura e descoberta, como por exemplo é o caso 
da nossa serra de Alvaiázere, de vista deslumbrante, 
ou visitando monumentos, casas, museus. Enfim, fa-
zendo um roteiro como se fossemos para uma terra 
desconhecida, explorando turisticamente o local onde 
vivemos, com um olhar novo e atento, que só as  férias 
podem proporcionar. Usufruirmos, com entusiasmo, as 
muitas festas e romarias que ainda guardam tradições 
seculares. As surpresas encontradas serão muitas e 
revitalizantes para voltarmos de novo ao trabalho, com 
mais energia. 

Para os que ainda não gozaram férias desejo-lhes 
as melhores e para os que as terminaram um bom re-
gresso a suas casas, não esquecendo os emigrantes e 
lusodescendentes que, felizmente, continuam a visitar, 
nesta época, os seus familiares e as suas terras. 
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O Alvaiazerense (O Alv.): Qual a 
data prevista para a abertura do CAO 
e Lar Residencial? 

Sandra Simões (S.S.): As obras do 
Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) 
e Lar Residencial estão em fase de con-
clusão, encontrando-se o edifício a ser 
mobilado de acordo com as normas e 
legislação em vigor, para além de que se 
está a finalizar a instalação de equipa-
mentos e utensílios que dão ao espaço, 
cada vez mais, um aspeto familiar.

Neste sentido, a direção e as várias 
entidades envolvidas estão a desenvolver 
todos os esforços de forma a garantir a 
abertura das duas valências durante a 
segunda quinzena de setembro.

O Alv.: Qual será a capacidade de 
utentes de cada valência? 

S.S.: O lar tem capacidade para 24 
utentes e o CAO para 30 utentes, encon-
trando-se tudo preparado para poder 
começar a funcionar de acordo com essa 
lotação. Ainda assim, como qualquer 
serviço que inicie o seu funcionamento, 
não prevemos arrancar com a lotação 
máxima preenchida, sendo previsível que 
o número de utentes venha a aumentar 
gradualmente.

O Alv.: Já estão abertas as inscri-
ções? Quem pode candidatar-se e como 
pode fazê-lo?

S.S.: A Associação da Casa do Povo de 
Alvaiázere encontra-se a receber pré-ins-
crições. No início de setembro, todas elas 
serão contactadas para validar a pré ins-
crição e iniciarem a fase de candidatura, 
com a entrega de toda a documentação 
indispensável para a integração e a se-
leção dos candidatos, uma vez que nem 
todos reunirão os requisitos e/ou perfil 
para a mesma.

A admissão em CAO e/ou Lar resi-
dencial, segundo a legislação em vigor, 
destina-se a pessoas com idade igual 
ou superior a 16 anos, com deficiência 

mental grave ou profunda e incapacidade. 
Para integração no CAO devem residir, de 
preferência, na área geográfica do Centro 
de Atividades Ocupacionais.

A admissão em Lar residencial pres-
supõe ainda que os clientes não possuam 
familiares que os possam acolher, ou que 
se encontrem em situação de isolamento 
e sem retaguarda familiar e/ou cuja famí-
lia necessite de apoio, designadamente 
em caso de doença ou necessidade de 
descanso.

Todas estas situações encontram-se 
definidas em regulamento próprio, a va-
lidar pelo Instituto da Segurança Social.

O Alv.: Em relação aos postos de tra-
balho, quantos estão previstos criar? 
Em que áreas? 

S.S.: O funcionamento do CAO e Lar 
Residencial vai permitir criar cerca de 
30 postos de trabalho quando estiver a 
funcionar em pleno, nomeadamente Mo-
nitores de CAO, Ajudantes de Ação Direta, 
Auxiliares de Serviços Gerais, Cozinheiro, 
Ajudante de Cozinha, Animador Socio-
cultural e Técnicos Superiores de Serviço 
Social, Psicologia e Reabilitação Psicomo-
tora/ Terapia Ocupacional, entre outros. 
No início do funcionamento das valências, 
contudo, não serão contratualizados a 
totalidade dos recursos humanos, o que 
acontecerá, também de forma gradual, de 
acordo com as necessidades sentidas. A 
direção tenciona, ainda, estabelecer par-

cerias com outras entidades do Concelho 
por forma a rentabilizar recursos, sobre-
tudo de áreas em que não se justifica a 
contratualização a tempo inteiro, também 
por forma a criar melhores condições a 
esses trabalhadores.

O Alv.: Já estão preenchidas todas 
as vagas ou ainda vão realizar mais 
entrevistas? Como podem as pessoas 
candidatar-se?

S.S.: A Associação da Casa do Povo 
de Alvaiázere encontra-se em fase de 
seleção dos candidatos que entregaram 
o processo no período aberto de recruta-
mento, finalizado a 19 de julho, tendo já 
realizado as entrevistas. Gostaríamos de 
salientar que, delegámos a condução do 
processo de seleção a entidades externas 
por forma a tornar o mesmo o mais im-
parcial possível, permitindo a avaliação 
das competências de cada um por técnico 
especializado. 

Neste momento continuamos a rece-
ber candidaturas, na nossa sede ou atra-
vés de email, com preenchimento de uma 
ficha, anexando o CV, para reserva de 
recrutamento, que serão alvo de contacto 
caso os postos de trabalho em aberto não 
fiquem, entretanto, preenchidos.

O Alv.: Qual foi o valor total de in-
vestimento desta obra? 

S.S.: A obra representa um investi-
mento de cerca de 1.500.000 de euros. 

No entanto, o valor elegível para com-
participação é de 1.315.280,00 €, finan-
ciada em 1.052.224,00 € pela Segurança 
Social, sendo a restante verba a suportar 
pela Associação.

Neste sentido, tem sido dinamizados 
diversos eventos para angariação de algu-
ma receita, que se pautaram por grande 
sucesso. Aproveitamos para registar e 
agradecer reconhecidamente o apoio e ca-
rinho que sempre sentimos por parte dos 
nossos associados e restante comunidade. 

Ainda assim, há que considerar custos 
adicionais que se tornam imprescindíveis 
para o arranque das estruturas, tais como 
aquisição de mobiliário, equipamento in-
formático, material necessário para o bom 
funcionamento e acolhimento dos utentes 
(atoalhados, lençóis, copos, pratos, talhe-
res, entre outros) e ainda todos os bens 
perecíveis que serão adquiridos diaria-
mente. Tratando-se de custos avultados, 
a Associação vai continuar a necessitar de 
apoio da comunidade, sendo sua intenção 
continuar a organizar outros eventos para 
angariação de fundos e, simultaneamen-
te, divulgar esta estrutura.

O Alv.: O que representa esta obra 
para o Concelho?

S.S.: Em Alvaiázere, até ao momento, 
não existia este tipo de resposta social, 
pelo que algumas das pessoas com 
deficiência e/ou incapacidade com origem 
no Concelho se encontram inseridas em 
estruturas da região percorrendo um gran-
de número de quilómetros diariamente. No 
entanto, é de referir que existem pessoas 
que se encontram em casa diariamente, 
não estando ocupadas nem inseridas em 
nenhum tipo de resposta social. Assim, 
através do funcionamento destas valên-
cias, acreditamos que podemos contribuir 
para a sua integração social e para a respe-
tiva valorização humana, promovendo um 
futuro com sentido acrescido, tornando-se 
uma mais-valia não só para o Concelho, 
mas para toda a região envolvente.

Entrevista a Sandra Simões, presidente da Associação da Casa do Povo de Alvaiázere
“A admissão em CAO e/ou Lar residencial (…) destina-se a 
pessoas com idade igual ou superior a 16 anos, com defi-
ciência mental grave ou profunda e incapacidade”.
__________________________________________________________________________________________ ________________________________
No mês que antecede a inauguração do CAO e Lar Residencial e com data prevista de abertura 
pensada para a última quinzena de setembro, “O Alvaiazerense” conversou com a presidente 
da direção da Associação Casa do Povo de Alvaiázere, Sandra Simões, para saber quais as 
necessidades que esta instituição irá colmatar, o seu significado para o Concelho, nomeadamente 
na criação de emprego e procurou saber quem poderá usufruir deste novo serviço.

Ana Catarina de Oliveira_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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O mês de julho terminou da 
melhor maneira para os utentes 
da Santa Casa da Misericórdia de 
Alvaiázere (SCMA), com a visita dos 
“Carraças”. 

No dia 25 de julho, a SCMA 
acolheu um grupo de 60 crianças 
que estiveram a realizar um cam-
po de férias católico, na Cortiça. 
Foram divididos em 2 grupos e 
acolhidos no Lar Francisco Cae-
tano da Silva e no Hospital Santa 
Cecília onde passaram a tarde 
com os utentes em grande conví-
vio e animação. Foi um momento 
muito especial e que os utentes 
gostaram muito. 

Para celebrar o Dia dos Avós, os 
idosos tiveram uma manhã de con-
vívio e almoço partilhado, com as 

crianças da Creche Santa Cecília, 
na Mata do Carrascal e aquando da 
passagem da Volta a Portugal em 
bicicleta por Alvaiázere os utentes 
puderam assistir bem de perto a 
esse momento. 

Para celebrar o Dia Interna-

cional da Juventude, a Instituição 
convidou os filhos dos colabora-
dores a virem passar uma tarde 
diferente com os utentes. Houve 
espaço e tempo para atividades 
intergeracionais e o dia terminou 
com um lanche convívio.

Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere 

Promoveu diversas atividadesCertifico para efeitos de publicação, que por escritura desta 

data, lavrada de folhas 26 a folhas 28 do livro de escrituras di-

versas 169-A, Eduardo Laranjeira Craveiro, casado, natural de 

Angola, de nacionalidade portuguesa, residente na Rua Senhora 

dos Aflitos nº 20, no lugar de Cumeada, freguesia de Maçãs de 

Dona Maria, concelho de Alvaiázere, que intervém na qualidade 

de PRESIDENTE da JUNTA DE FREGUESIA DE MAÇÃS DE DONA 

MARIA, com sede na Rua Pimentéis nº 8, no lugar e sede da dita 

freguesia de Maçãs de Dona Maria declarou:

Que a JUNTA DE FREGUESIA DE MAÇÃS DE DONA MARIA, que 

representa, é dona e legítima possuidora há mais de vinte anos, 

com exclusão de outrem, de um prédio urbano destinado a servi-

ços, composto por edifício de rés-do-chão e primeiro andar com a 

área coberta de cento e quatro metros quadrados e setenta decí-

metros e descoberta de duzentos e vinte e sete metros quadrados 

e trinta decímetros, situado na Praça Dona Maria Pais Ribeiro nº 1, 

na sede da dita freguesia de Maçãs de Dona Maria, a confrontar do 

Norte e do Nascente com a Praça Maria Pais Ribeiro, do Sul com 

a Rua Professora Maria José Sousa Pinto e do Poente com a Rua 

Dom Sancho Manuel, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 

2715, com o valor patrimonial e atribuído de TRINTA E SEIS MIL 

NOVECENTOS E SESSENTA EUROS, omisso na Conservatória do 

Registo Predial de Alvaiázere.

Que o mencionado imóvel veio à posse da Junta de Freguesia 

de Maçãs de Dona Maria por compra meramente verbal que dele 

fez no dia um de Fevereiro de mil novecentos e dois a António 

José de Faria e mulher Rosa Maria, residentes que foram em Maçãs 

de Dona Maria, acto este que nunca chegou a ser formalizado.

Que desde então aquela JUNTA DE FREGUESIA tem possuído 

o mencionado imóvel em nome próprio e sobre ele tem exercido 

todos os actos materiais que caracterizam a posse, nomeadamente 

a defesa e a conservação da propriedade, nele tendo inicialmente 

funcionado a escola primária feminina, tendo posteriormente ali 

instalado a sede da Junta de Freguesia e permitindo actualmente 

que a Paróquia de Maçãs de Dona Maria ali desenvolva as activida-

des de catequese, promovendo e realizando reuniões e convívios 

de catequistas, crianças e respectivas famílias, nele realizando 

obras de manutenção e beneficiação, limpando as caleiras e substi-

tuindo as telhas e os vidros partidos, conservando-o, dele retirando 

todos os proveitos inerentes à sua natureza, 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, em 

nome da Junta de Freguesia de Maçãs de Dona Maria, invoca na 

impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse pelos 

meios extrajudiciais normais.

Conferido. Está conforme.

Ansião, vinte e seis de Agosto de dois mil e dezanove.

A Notária,

Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 446 de 31/08/2019

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

Rua Conselheiro Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

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

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

COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS
AGENTE TV CABO

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

PINTO TRINDADE & DIAS, Lda.

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

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

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

Alvaiázere 
Inauguração das obras 
na fonte do Pé da Serra

A fonte do lugar do Pé da Serra foi alvo de obras 
de melhoramento. Devido a este trabalho, foi possível 
fazer uma inauguração à fonte principal com um bo-
nito arco e sardinha assada, bom pão caseiro e bom 
vinho. Também o parque infantil foi feito de novo, 
tendo agora as devidas condições para as crianças 
brincarem. 

Os moradores do Pé-da-Serra agradecem assim 
ao presidente da Junta de Freguesia de Alvaiázere 
pelo “brilhante trabalho que tem feito ao restaurar 
as fontes”. 

Manuela Carvalho
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“Aprender com a Biblioteca Escolar” 
– uma oportunidade, um desafio

Com o aproximar de mais um 
ano letivo, a Biblioteca Escolar do 
Agrupamento de Escolas de Alvaiá-
zere prepara-se para enfrentar novos 
desafios, desta vez relacionados 
com a nova política educativa onde 
se cruzam os conceitos de escola 
inclusiva, autonomia e flexibilidade 
curricular, aprendizagens essenciais 
e desenvolvimento de competências 
com o perfil dos alunos à saída da 
escolaridade obrigatória, onde cons-
tam os princípios, valores e áreas de 
competências que se pretende que 
os jovens alcancem no final da sua 
escolaridade.

Tendo em conta estas orienta-
ções, a Biblioteca Escolar propõe-se, 
neste ano que vai começar, através 
de novos projetos e trabalho cola-
borativo com docentes de várias 

disciplinas, promover a inovação pe-
dagógica e a flexibilidade curricular, 
desenvolver atividades no âmbito 
da educação para a cidadania e edu-
cação para a saúde, proporcionar 
o contacto estreito com o livro e a 
prática da leitura e, assim, aumentar 
o número de leitores e de obras lidas.

Para desenvolver estas linhas de 
atuação a Biblioteca Escolar conta 
com o referencial “Aprender com a 
Biblioteca Escolar”, um documento 
emanado da Rede de Bibliotecas 
Escolares com o propósito de intro-
duzir novas metodologias de trabalho 
articulado com a sala de aula e incen-
tivar uma aprendizagem mais ativa 
e inovadora com acesso múltiplos 
recursos, incluindo os recursos digi-
tais que tanto agradam aos alunos. 

A equipa da Biblioteca Escolar 

pretende ainda, a partir de setembro, 
continuar e melhorar alguns dos 
projetos com sucesso anteriormente, 
como “Almoço com Histórias” (proje-
to premiado a nível nacional), com os 
alunos do 1º ciclo, “Cientificamente 
Provável” que tem a parceria da Uni-
versidade de Coimbra,  “Leitura dos 8 
aos 80”, com a colaboração dos alu-
nos da Universidade Sénior de Alvaiá-
zere, “Concurso Nacional de Leitura”, 
“Biblioteca Digital – Saber, conhecer, 
aprender…mais”, entre outros.

 Deste modo, a Biblioteca Escolar 
pretende contribuir para uma inter-
venção pedagógica determinante no 
percurso curricular dos alunos e na 
sua formação para as literacias da 
leitura, digital e da informação, com 
impacto nas aprendizagens e no su-
cesso educativo.

Agrupamento de Escolas
Ano letivo 2019-2020
Início das atividades

O início das atividades letivas no Agrupamento 
terá lugar a partir do dia 13 de setembro, no se-
guinte formato:

Receção aos alunos, pais e encarregados de 
educação:

09h00 – 6º, 7º, 8º, 9º ano
10h00 – 10º, 11, 12º ano
11h00 – 5º ano
14h30 – Pré – escolar de Maçãs de D. Maria
              1º e 2º ano de Alvaiázere
15h30 – 3º e 4º ano de Alvaiázere
16h30 – Pré – escolar de Alvaiázere
             1º CEB de Maçãs de D. Maria

Início das aulas: 

Dia 16 de setembro – em todos os estabeleci-
mentos de ensino do Agrupamento.

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Classificações de excelência na 
prova do exame de Matemática A

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

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 &

ANABELA
cabeleireira

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

    3250 - 103 Alvaiázere

Duas alunas do 12º ano do Agrupamento de 
Escolas de Alvaiázere obtiveram classificações de 
excelência na prova do exame de Matemática A 2019. 

As alunas Catarina Alexandra Gameiro Carvalho e 
Catarina Maria Ferreira Simões apresentam na pauta 
20 (vinte) e 19 (dezanove) valores, respetivamente.

A classificação máxima, ou perto da máxima, nas 
disciplinas sujeitas a exame nacional já apresenta 
alguma tradição no percurso dos alunos do Agrupa-
mento de Escolas de Alvaiázere, facto que mais uma 
vez é comprovado por estes resultados.

De salientar o mérito, esforço e dedicação destas 
alunas que, além dos estudos, se dedicam a outras 
atividades, nomeadamente na Orquestra e Filarmóni-
ca Alvaiazerense de Santa Cecília. Catarina Carvalho 
iniciou este ano a sua carreira como Bombeira, en-
quanto que Catarina Simões participa ainda no Coro 
Paroquial de Alvaiazere, onde toca órgão. 

Catarina Simões e Catarina Carvalho são exemplos 
de motivação para outros alunos.

A Direção do Agrupamento congratula-se e felicita 
os alunos, professores e família.   

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

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
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QUO VADIS?

Começo a sentir cada vez maior dificuldade em 
abordar assuntos que valham a pena quanto a expe-
tativas para as comunidades que englobam o nosso 
Concelho. Analisando a minha intervenção mensal 
em “O Alvaiazerense” desde há cerca de oito anos, 
olho para o “terreno” em que os problemas aborda-
dos continuam à espera de solução. “Fico triste e 
incomodado.

No que me foi sendo pedido que fizesse ou aju-
dasse a fazer, nunca fui daqueles que estivesse à 
espera de, num só dia, fazer “Roma e Pavia”, que, 
sempre e para tudo, é necessário dar tempo ao 
tempo. Pelo empenho que procuro pôr no que me 
é pedido, já me contentaria que se vissem luzes de 
esperança ao fundo do túnel. Mas, se nem sequer sou 
eu a acender a luz da criação, …

Ficando-me a arquitetar uma iniciativa com garan-
tia de êxito, por exemplo acabar com a corrupção, 
creio que desistiria. É que, hoje, os problemas são 
de tal vulto que atrapalham todos os caminhos de 
solução.

A folhear o “Facebook do dia 19 de Agosto últi-
mo, li o comentário de António Simões ao estudo da 
“Ratio” PORDATA - Índice de envelhecimento nestes 
termos: «Ao consultar dados do nosso concelho - 
Ansião - fico preocupado com a profunda alteração 
da relação entre jovens e idosos. Atualmente, para 
100 jovens já há mais que 250 idosos.... Que se 
passa por aqui?» 

Fiquei ainda a pensar, mas com um misto de 
preocupação e de ceticismo. O Governo consome-se 
a ver se tem alguma inspiração para resolver acerta-
damente os problemas.

Acreditemos que os munícipes se gastam nos 
mesmos objetivos. Há que louvar a vontade em dar 
ao nosso Povo boas condições de vida.

Mas, que se passa por aqui? 
O Google trouxe-me para aqui um quadro impres-

sionante da PRODATA sobre censos etários cujas 

conclusões são para todos ponderarmos. Veja-se 
este exemplo: Portugal, em 1960, tinha um índice de 
envelhecimento de 27% da população.  No censo de 
2011 o índice era de 127.8%. Quanto à Região Centro 
em que estamos inseridos o panorama não muda 
significativamente. Em 1960, 32%, em 2011, 163.4%

Num estudo que trago em mãos sobre a minha 
Pelmá, tive acesso a um mapa que me revelou esta 
situação preocupante: em 1960 éramos 2376 Pelmás. 
Em 2011, 736.

Se o panorama de desolação fosse só  em Pelmá,   
talvez ninguém desse por ela. Mas, ---

letras

Salpico
        Pico-Pico

Filipe Antunes Santos

Mário Rui Rodrigues
albaiaz@sapo.pt

Al-Baiäz - Notas de História e Património, n.º 15

Uma escrava negra em Alvaiázere, em 1585

Colhe-se num livro de registo de óbi-
tos da Paróquia de Santa Maria Madalena, 
de Alvaiázere, a notícia de, nesta vila, ter 
falecido uma escrava negra aos 11 dias do 
mês de Agosto do ano de 1585: «Brites, 
dona, molher preta e cativa». 

Tal facto poderia afigurar-se extraordi-
nário a quem desconhecesse a localização 
geográfica de Alvaiázere, e ignorasse a 
realidade económica e social portuguesa 
no estiolar da centúria de Quinhentos.

Ora, por um lado, como se afirmou 
numa sentença de 1590, por Alvaiázere 
passava a «a estrada principal deste Rei-
no»: a velha “Estrada Coimbra” que ligava 
Lisboa a Braga, quase nos mesmos trilhos 
por onde, num passado mais longínquo, 
transitara a via militar romana de Olisipo 
a Bracara Augusta; o que significava 
que, situando-se Alvaiázere «quasi no 
coração do Reyno», como fez publicar 
em 1708 o Padre António Carvalho da 
Costa, constituía esta vila não apenas 
um ponto de passagem de viandantes e 
de peregrinos, mas também um ponto de 
chegada das mais progressivas inovações 
económicas, achando-se as suas gentes a 
par dos mais recentes desenvolvimentos 
da vida nacional.

Por outro lado, Portugal, tendo sido 

pioneiro no descobrimento e exploração 
da costa ocidental africana, assumira-se 
como a primeira potência europeia no 
tráfico internacional de escravos negros, 
transportados aos milhares, todos os 
anos, de África para a Europa ou de Áfri-
ca para a América (abastecendo tanto o 
Brasil como as colónias espanholas do 
Novo Mundo).

Começando a chegar a Portugal em 
pequeno número, a partir da expedição 
de Antão Gonçalves, no ano de 1441, 
em resultado de ataques perpetrados no 
litoral africano, foi crescendo nas déca-
das seguintes o contingente de negros 
trazidos de África (agora através de tratos 
mercantis realizados com os próprios in-
dígenas), alguns dos quais permaneciam 
na metrópole, enquanto outros eram 
exportados para países europeus; sen-
do grande o quantitativo dos que eram 
enviados para as ilhas atlânticas e, após 
os descobrimentos de 1492-1500, para 
a América Espanhola e para as Terras de 
Vera Cruz.

Tantos eram os africanos em Portugal, 
nos séculos XV e XVI, que os estrangeiros 
que nos visitavam pasmavam de admi-
ração. 

A confiarmos no autor quinhentista 
Cristóvão Rodrigues de Oliveira, em 1550 
viveriam na capital portuguesa cerca 
de 10.000 escravos, o que perfaria um 
décimo da sua população. Para Elvas foi 
calculado um número de escravos negros 

de cerca de 310 nos anos de 1530-1539, 
e de cerca de 620 nos anos 1550-1559. 
E em Olivença, entre 1575 e 1594, na 
Paróquia de Santa Maria do Castelo, 6,4% 
dos baptismos respeitavam a crianças 
escravas. Não espanta, portanto, que em 
Alvaiázere vivesse uma escrava negra, 
nos finais do século XVI. De resto, nesta 
centúria, até temos notícia da existência 
de dois estrangeiros na Vila: Em final de 
1532, ao passar aqui Claude de Bronseval, 
secretário de Dom Edme de Salieu, 41.º 
Aabade de Claraval, aquele e um com-
panheiro de viagem foram cordialmente 
«recebidos e alojados» numa estalagem, 
«por uma mulher cujo marido era fran-
cês, razão pela qual ela estimava muito 
os franceses»; e em 1575, quando passou 
por Alvaiázere o valenciano Bartolomé de 
Villalba y Estaña, «D.ª Joana de Gusmão, 
natural de Sevilha, vivia ali casada com 
um cavaleiro». Se houvesse motivo para 
espantar seria o de só ter existido uma 
única escrava negra em Alvaiázere nesta 
época.

Ao chegarem a Portugal, os escravos 
negros que se destinavam ao mercado 
interno eram levados por mercadores 
para as mais diversas povoações do Rei-
no. Para usufruírem da sua capacidade 
produtiva, ou com fins ostentatórios, 
além do próprio rei, eram proprietários 
de escravos os membros ou as corpora-
ções do clero, os elementos da nobreza 
e até muitas pessoas do povo, mormente 

da burguesia. Empregavam-se os seus 
braços principalmente nas tarefas domés-
ticas, mas também nos ofícios mecânicos, 
nas actividades agro-pastoris e no comér-
cio. Enquanto para o Brasil, destinados 
às plantações de açúcar e, mais tarde, 
às minas de ouro, eram levados princi-
palmente homens, na metrópole ficavam 
maioritariamente mulheres, como aconte-
ceu no caso da cativa de Alvaiázere que 
serve de pretexto a este pequeno escrito.

Da presença de diversos africanos, 
nesta região, temos, como muito provável 
vestígio, dois interessantes topónimos: 
Venda do Preto, na Freguesia da Pel-
má, e Venda do Negro, na Freguesia de 
Pousaflores. Indiciam que em cada uma 
destas duas vendas – estabelecimentos 
mercantis, situados à beira das estradas 
para assistência a viandantes – existiu um 
africano, escravo ou forro, que terá sido 
seu serviçal ou seu proprietário.

Alguns séculos depois, Alvaiázere 
haveria de tornar-se terra de “africanos”, 
de muitos e afamados cidadãos, homens 
e mulheres, que em África, labutando ar-
duamente, buscaram uma vida melhor... 
Um desses “africanos”, natural do Pé da 
Serra, Manuel Simões, asseverou que 
quando chegou a Luanda, nos Anos 40, 
metade da população desta cidade era 
natural de Alvaiázere... Como a história 
dá muitas e intrigantes voltas, a “nossa” 
escrava quinhentista bem poderá ter vin-
do de Angola...
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Al-Baiäz  
Propõe colocação de 
painel de azulejos na 
Escola Conde Ferreira

A Al-Baiäz – Associação de Defesa do Património 
solicitou à Câmara Municipal de Alvaiázere a sua cola-
boração para que, numa parede lateral do edifício da 
extinta Escola Conde Ferreira, seja colocado um painel 
de azulejos contendo uma antiga foto do adro, com 
o coreto e a igreja.

O painel, que terá cerca de 1,60 m por 1 m, con-
terá 40 azulejos de 20 cm, e será oferecido à vila de 
Alvaiázere pela Associação e por familiares do falecido 
Comendador Cesário Neves. Recorde-se que foi este 
alvaiazerense quem mandou edificar o coreto e que 
financiou grande parte da construção do adro e do 
restauro efetuado na Igreja Matriz, nas primeiras dé-
cadas do século XX. Desde então, o adro tendo vindo 
a sofrer várias transformações.

Recentemente, a 30 de maio, foram inaugurados 
dois painéis de azulejo no edifício da Junta de Freguesia 
de Ansião, oferecidos pela Al-Baiäz: um, contendo a 
pintura de Pier Maria Baldi, realizada em 1669, em cor 
sépia e o outro, contendo uma versão colorida daquela 
pintura, pelo artista leiriense Jorge Estrela.

A Associação de Defesa do Património realça ainda 
que não desistiu da ideia de oferecer a Alvaiázere um 
painel de azulejos alusivo ao Caminho de Santiago, 
a qual ainda não foi concretizada por “não ter sido 
disponibilizada uma parede para a sua colocação”.

Alvaiázere
Recebe Congresso de 
História e Património 
da Alta Estremadura e 
Terras de Sicó

O evento realiza-se na Casa da Cultura, em Alvaiá-
zere, nos dias 21 e 22 de setembro.

Consciente da importância do conhecimento da 
História e do Património para a identidade local e para 
o desenvolvimento regional, a Al-Baiäz - Associação 
de Defesa do Património, com o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Alvaiázere, decidiu organizar o Congresso 
de História e Património da Alta Estremadura e Terras 
de Sicó.

A área geográfica abrangida pelas comunicações é 
a Alta Estremadura (distrito de Leiria e o concelho de 
Ourém) e as Terras de Sicó (Alvaiázere, Ansião Con-
deixa, Penela, Pombal e Soure). Em termos temáticos, 
o Congresso comporta as seguintes secções: Arqueo-
logia, Antropologia e Etnografia, História, História da 
Arte, Património Cultural e Natural. Estão agendadas 
23 comunicações.

Para mais informações, pode consultar-se o “sítio 
Web”: http://congresso-albaiaz.pt/

A JSD Alvaiázere divulgou no 
dia 17 de agosto uma proposta 
que diz respeito à descentraliza-
ção de um polo de ensino/unida-
de de investigação do Instituto 
Politécnico de Leiria (IPL) para os 
territórios do norte do distrito de 
Leiria, considerando que Alvaiáze-
re tem condições para o receber. 

À semelhança dos outros polos 
de ensino ou investigação do IPL, 
que se encontram descentraliza-
dos em localidades como Leiria, 
Caldas da Rainha, Peniche e Ma-
rinha Grande, a JSD Alvaiázere 
considera “fundamental que estes 
se criem em regiões do interior 
do distrito de Leiria na medida 
em que muitas destas regiões 
são detentoras de um património 
diferenciador que necessita de ser 
valorizado e investigado com um 
carácter científico e técnico”. Numa 
nota de imprensa, enviada pela 
JSD Alvaiázere, estes consideram 
que “a médio/longo prazo, não só 
estas regiões sairão beneficiadas 
através do seu desenvolvimento, 
mas também o nosso distrito”. 

Para além das características 
inerentes aos concelhos do norte 

do distrito de Leiria, a realidade 
que o país enfrenta no que res-
peita a alterações climáticas que 
se fazem sentir, “a sobre-explo-
ração dos solos, a existência de 
incêndios cada vez mais difíceis 
de combater devido a tempera-
turas elevadas e a uma floresta 
desordenada, existe ainda falta 
de quadros qualificados que con-
sigam resolver e enfrentar estas 
circunstâncias”. Assim, aquilo que 
a JSD Alvaiázere defende é que 
o IPL deve “alargar a sua oferta 
formativa para áreas como a agri-
cultura, floresta, proteção civil que 
apresentam expressão reduzida 
na sua oferta atual e que permi-
tirão especializar técnicos bem 
como potenciar a região em que 
se insiram podendo esse mesmo 
território ser objeto de avaliação 
e estudo”.

Esta juventude alvaiazerense, 
“conscientes das potencialidades 
de Alvaiázere e da necessidade de 
as conservar e proteger”, conside-
ra assim que um desses polos de 
ensino/investigação deveria ser 
em Alvaiázere, uma vez que “este 
é um concelho do norte do dis-

trito de Leiria e que apresenta os 
inputs (agricultura que se assume 
como a base económica da região 
desde de sempre; considerável 
mancha de floresta grande parte 
dela a necessitar de ser rees-
truturada e ordenada), contudo 
apresenta um défice de técnicos 
especializados nestas temáticas”. 
Acrescentam ainda que o polo 
criado deveria incluir as áreas 
mencionadas anteriormente, “as 
quais se enquadram no ADN de 
Alvaiázere, fazendo com que o 
mesmo se assumisse como um 
complemento, ao desenvolver 
ações pedagógicas integradas no 
contexto curricular dos seus cur-
sos, constituindo uma referência 
no panorama do ensino superior 
distrital e nacional”. 

Concluem dizendo que “apesar 
de Alvaiázere ser um concelho 
relativamente pequeno, com 
este polo descentralizado pode 
assumir um papel importante na 
resolução de alguns problemas 
de carácter ambiental através 
de um correto ordenamento da 
sua floresta e de uma agricultura 
sustentável”.

JSD defende criação de um polo 
do IPL em Alvaiázere

Um projeto europeu, HeaLIQs-
4Cities (Healthy Lifestyle Innovation 
Quarters for Cities and Citizens), 
coordenado pelo Instituto Pedro 
Nunes, em parceria com a Univer-
sidade de Coimbra e o Centro Mé-
dico e Universitário de Groningen 
(Holanda), vai avaliar gratuitamente 
o estilo de vida de comunidades 
do interior do país com dificuldade 
no acesso à inovação e serviços 
personalizados de aconselhamento 
em saúde e bem-estar, percorrendo 
o território de Sicó entre 4 e 22 de 
setembro, passando por Alvaiázere 
dias 7 e 8.

É um projeto apoiado pela Co-
missão Europeia e pelo Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia 
(EIT) que pretende promover esti-
los de vida saudáveis, envolvendo 
cidadãos, universidades, empresas 
e governos locais da Dinamarca, 
Espanha, Holanda e Portugal. 

A carrinha Vida+ Móvel vai 
percorrer as Terras de Sicó, promo-
vendo hábitos de vida saudáveis 
em zonas isoladas e envelhecidas, 
numa ação cujo objetivo passa 
por “avaliar o estilo de vida das 
pessoas e sensibilizar para a im-
portância de um envelhecimento 
ativo e saudável”.

A Vida+ Móvel vai, pela primei-
ra vez, proporcionar um serviço 
de proximidade na promoção da 
saúde e prevenção da doença junto 
de comunidades com uma popu-
lação mais isolada e idosa. Quem 
visitar a carrinha vai começar por 
responder a um questionário de 
avaliação do estilo de vida e avaliar 
gratuitamente alguns parâmetros 
fisiológicos do corpo, como peso, 
equilíbrio, pressão arterial, função 
pulmonar, frequência cardíaca, 
tempo de reação e flexibilidade.

Para além deste relatório, que 
cada participante receberá des-
sa avaliação, será efetuado um 
acompanhamento personalizado, 
através de recomendações sobre 
hábitos saudáveis e estratégias 
para um envelhecimento mais 

ativo e saudável. A importância de 
alimentação equilibrada, exercício 
físico regular, interação social e 
saúde mental serão as vertentes 
exploradas para que o cidadão 
entenda a importância de dimi-
nuir fatores de risco associados 
a doenças cardiovasculares e 
metabólicas, como a obesidade, 
os diabetes ou a hipertensão, e 
de carácter inflamatório e dege-
nerativo, depressão e demência, 
que podem ser prevenidas, e até 
mesmo atenuadas, com a adoção 
de um bom estilo de vida. 

Espera-se, ainda, que o Vida+ 
Móvel contribua para que os ci-
dadãos identifiquem aspetos que 
gostariam de mudar nas suas lo-
calidades para terem uma melhor 
qualidade de vida.

Projeto europeu vai passar por 
Alvaiázere a 7 e 8 de setembro 
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Pussos festejou
Santo Estevão

O mês de agosto começou com a tradicional festa 
em honra de Santo Estevão, na localidade de Pussos. 

O torneio de sueca, no sábado dia 3, deu o 
impulso para o início dos festejos e, pelas 19h, o 
grupo Sonidance e Sonidance Kids atuou para os 
presentes. O baile desse dia esteve a cargo do grupo 
musical ÉD+.  

No domingo, dia 4, a Sociedade Filarmónica Al-
vaiazerense de Santa Cecília também participou na 
festa tendo acompanhado a recolha das fogaças e a 
procissão que se fez depois da missa. 

Ao início da tarde, atuou o Rancho Folclórico da 
Freguesia de Pussos e logo de seguida o grupo de 
concertinas Unidos da Concertina, de Ferreira do 
Zêzere. A artista Cátia Sofia abrilhantou a noite com 
as suas músicas e danças e durante o baile foram 
ainda sorteadas as rifas.

Ao longo da festa houve serviço de bar, restau-
ração e quermesse. 

O mês de julho encerrou com 
as festas em honra de S. Pedro, na 
localidade de S. Pedro, freguesia 
de Pussos S. Pedro. Foram três 
dias de festejos, de 26 a 28, que 
animaram todos quantos por lá 
passaram.

A festa iniciou-se na sexta-feira 
com a abertura do restaurante e 
da quermesse, pelas 20h, e com 
a atuação das Concertinas Unidos 
da Concertina de Ferreira do Zê-
zere. O grupo musical Só Ritmo 
abrilhantou e aqueceu a noite, até 
altas horas da madrugada.

No sábado, o ponto alto foi a 
tarde de jogos tradicionais challen-
ge, um evento que diferencia esta 
festa e que, ano após ano, atrai 

cada vez mais gente, seja para 
participar, seja apenas para assistir. 
Composta por cerca de 12 desafios, 
os participantes (em grupos de 2) 
tiveram de superar provas como 
saltar pneus, carregar fardos de 
palha ou rastejar no chão, tendo 

por objetivo fazer todas elas no 
menor tempo possível. Foi uma 
tarde de diversão, muito riso e, com 
certeza, muito cansaço para todos 
os participantes. Encontrados os 
vencedores e entregues os prémios 
a cada escalão, a festa seguiu com 
o baile, primeiro com a organista 
Sílvia Alcobia, e depois a cargo da 
banda Kremelin.

No domingo, a recolha de an-
dores e fogaças iniciou o último 

dia de festejos. Esta atividade foi 
acompanhada pela Sociedade Fi-
larmónica Alvaiazerense de Santa 
Cecília, seguindo-se a missa solene 
e a tradicional procissão. 

À tarde houve venda de ando-
res e fogaças e a atuação de Anji-

nho V Diana, a cantar à desgarra-
da. O Rancho Folclórico Margaridas 
da Serra subiu depois ao palco e 
animou todos os presentes. Mais 
perto da noite, o grupo musical 
Manuel Bráz encerrou em grande 
a festa, tendo sido sorteadas, du-
rante o baile, as rifas vencedoras 
dos prémios. 

Ao longo dos três dias, houve 
serviço de restaurante e bar a fun-
cionar, bem como o bar de shots.

Festa anual em honra de S. Pedro
voltou a animar a população
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Festa em Maçãs de Caminho 
animou população durante três dias

À semelhança de outros locais do Concelho, 
também a freguesia de Almoster tem a sua festa 
principal em agosto, honrando assim o Sagrado 
Coração de Jesus. 

O sábado, 17, começou com uma alvorada de 
música de som de aparelhagem anunciando assim 
o início da festa. À tarde, atuou o grupo de dança 
Abidance e, logo de seguida, aconteceu um momen-
to muito importante e que diferenciou esta festa 
das restantes, a atuação da fadista Carolina Pessoa, 
que juntou imensa gente no recinto da festa para 
ouvir cantar o fado e que foi um verdadeiro sucesso. 

O duo Musical Star, artistas do Concelho, ale-
grou com as suas músicas as pessoas até ao cantar 
do galo. 

A missa solene com procissão, no domingo, na 
qual tomaram parte os andores, fogaças e todas 
as associações religiosas da freguesia, foi um dos 
pontos altos deste dia. A Orquestra Sinfónica de 
Abiúl – Osga e as Concertinas Sons da Sicó atuaram 
da parte da tarde para dezenas de pessoas que 
aguardaram até ao início da noite para também ver 
atuar o duo musical Renascer.

Ao longo dos dois dias de festa houve serviço 
de restauração com o tradicional frango assado, 
chanfana, carne de porco à portuguesa e bom vi-
nho da região. Para além disso, houve também um 
stand com comidas e bebidas, bolos tradicionais 
tipo ferradura, rifas, tiro ao alvo e jogo do prego.

Almoster festejou
Sagrado Coração de Jesus

Durante três dias, 2, 3 e 4 de agosto, a paróquia 
de Maçãs de Caminho esteve animada com a sua festa 
anual em honra do Sagrado Coração de Jesus e de 
Nossa Senhora da Graça.

A marcar o início, na sexta-feira à noite, realizou-
se uma procissão das velas a que se seguiu animação 
noturna com baile abrilhantado pelo grupo musical 
PA3.

As atividades religiosas continuaram no sábado à 
tarde com a recitação do terço, e a animação recrea-
tiva realizou-se por entre a música de concertinista 
surpresa e os comes e bebes de um porco no espeto, 
sendo este referenciado como donativo dos emigran-
tes da terra. Pela noite dentro a animação musical 
esteve a cargo do grupo M&R.

No domingo, constituindo o ponto alto e essência 
da festa, teve lugar pelas 11:30 horas a celebração 
da missa solene seguida da procissão de oferendas, 
com acompanhamento da irmandade e das fogaceiras 
trajadas a rigor com os fatos brancos rendados que 
levavam as fogaças recheadas com os tradicionais 
bolos de ferradura, e ao som filarmónico da 
Sociedade Filarmónica Alvaiazerense de Santa 
Cecília, tendo-se registado também uma gran-
de participação de devotos e crentes. 

Ao longo dos festejos desenvolveram-se 
várias atividades lúdicas por entre a quermes-
se e o bar, e do “jogo da rata”, não faltando 
o leilão dos tradicionais bolos de ferradura e 
a cultura popular com a atuação do Rancho 
Folclórico de S. Domingos da Lagarteira.

A terminar os festejos teve lugar outro 
grandioso baile com a atuação do teclista 
Rúben Rodrigues, tendo-se realizado ainda o 
sorteio dos prémios das rifas de angariação 
de fundos.

Foram muitos os que ao longo daquele fim-
de-semana marcaram a sua presença, quer nas 
atividades religiosas querem nas de entreteni-
mento, garantido muito colorido e animação e 
bons momentos de sã confraternização.________________

Carlos Simões
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Agosto é sinónimo de festas 
e romarias, um pouco por todo o 
Concelho. Alvaiázere não é exceção 
e a sede do Concelho festejou, nos 
dias 9, 10 e 11, o Sagrado Coração 
de Jesus e Santa Maria Madalena. 

A festa abriu com o tradicional 
porco no espeto, seguindo-se a 
atuação da marcha da freguesia 
de Alvaiázere. O grupo musical FBI 
fechou a noite, convidando todos 
os presentes a dar um pézinho de 
dança.

No sábado o ponto alto foi a já 
habitual garraiada que atrai sem-
pre dezenas de pessoas, à qual se 
seguiu o terço. A missa vespertina, 
pelas 20h30, antecedeu um mo-
mento também de muito interesse, 
que foi o concerto da Filarmónica 
Alvaiazerense de Santa Cecília. A 
banda Jovisom aqueceu depois a 
noite, até altas horas da madrugada. 

O domingo começou com o 
passeio de motorizadas e com a 

arruada pela Filarmónica Alvaia-
zerense de Santa Cecília. Ao meio 
dia, a missa solene e procissão 
foram um dos pontos altos deste 
dia, que trouxe muita gente a Al-
vaiázere. Os Unidos da Concertina 
atuaram ao início da tarde e a re-
citação do terço aconteceu pelas 

18h30. Logo de seguida, o Rancho 
Folclórico de Pousaflores abriu 
as atuações da noite, à qual se 
seguiu o baile com Márcio Cabral 
e que fechou, com chave de ouro, 
os festejos deste ano, desta festa. 

Ao longo dos três dias, houve 
serviço de bar e restaurante.

Alvaiázere realizou festa anual do Sagrado 
Coração de Jesus e Santa Maria Madalena 

Nos passados dias 10 e 11 de agosto, os paroquia-
nos de Pelmá realizaram a sua festa anual em honra 
do Sagrado Coração de Jesus.

Na manhã de sábado, a comissão de festas e outros 
colaboradores deram os últimos retoques à ornamen-
tação das ruas e às 14h abriu o arraial com o funciona-
mento da quermesse, do bar e o serviço de restaurante, 
tudo acompanhado ao som de boa música transmitida 
pela aparelhagem sonora. Às 21h30 atuou o grupo 
musical PA3 que animou a festa até de madrugada.

No domingo, dia 11, deu-se continuidade à festa 
com a abertura do arraial às 9h. A missa solene reali-
zou-se às 9h30, seguida de procissão presidida pelo 
reverendo padre Jacinto Gonçalves e solenizada pelo 
grupo coral da paróquia. Pelas 12h deu-se a abertura 
da quermesse, do bar e também do restaurante onde 
se pode saborear chanfana, frango de churrasco, sopa 
de legumes e caldo verde. Mais tarde, pelas 14h houve 
o leilão dos tradicionais bolos tipo ferradura. Em palco, 
pelas 18h, esteve o Rancho Folclórico Rosas de Portugal, 
que muito animou o arraial com as suas bonitas danças 
e cantares. Às 21h30 começou a atuação do grupo mu-
sical Mikas que animou todos pela noite dentro.

Fazendo um balanço da festa, todos podem dizer 

que correu muito bem, tanto na parte religiosa como 
na parte popular. Notou-se uma grande afluência de 
visitantes, fazendo-se notar a presença dos nossos 
emigrantes, que são sempre bem-vindos pela amiza-
de à família, aos amigos e à terra que os viu nascer.

A comissão de festas e quantos deram a sua cola-
boração estão de parabéns.

_____________________
Joaquim Carvalho

Pelmá celebrou festa em honra do Sagrado
Coração de Jesus e Nossa Senhora de Fátima

A localidade de Besteiro, da freguesia de Pelmá, 
viveu dois dias de festa. 

No dia 17 de agosto, o arraial abriu com música 
ambiente e serviço de bar. O baile foi abrilhantado 
pelo grupo musical PA3. 

No dia seguinte, domingo, a missa solene acon-
teceu pelas 16h e antecedeu a atuação do Rancho 
Folclórico da Freguesia de Pussos. A noite terminou 
com o baile, a cargo do grupo musical Manuel Braz, 
e com o sorteio das rifas.

Ao longo da festa houve sempre serviço de restau-
rante e bar. 

Festejos em Ariques 
em honra de S. Tiago

Besteiro festejou o 
padroeiro S. Miguel

A localidade de S. Tiago de Ariques, em Almoster, 
honrou o seu padroeiro, S. Tiago, no passado fim de 
semana de 24 e 25 de agosto, fazendo a sua festa 
anual. 

Este ano a festa começou com a oferta de carne 
assada, pelas 20h de sábado, e todos puderam satis-
fazer o estômago para depois dançar pela noite fora 
ao som do artista Pirikito, que animou o baile.

 No domingo, pelas 8h30 fez-se a concentração 
para o tradicional passeio de motorizadas, que 
começou pelas 9h e teve o seu ponto de lanche 
junto à Igreja Paroquial de Almoster, terminando 
junto à capela de S. Tiago, onde puderam degustar 
o almoço. 

A celebração religiosa teve lugar pelas 15h30, se-
guida de procissão. Ainda durante a tarde realizou-se 
um animado leilão de ofertas de produtos regionais, 
tarde ainda abrilhantada pelo Rancho Folclórico Os 
Camponeses da Ribeira do Fárrio. Seguiu-se pelas 
20h, o baile, com a atuação do organista Nuno San-
tos que fez as delícias dos presentes até madrugada 
dentro.

De salientar ainda que este ano o padroeiro da 
festa S. Tiago, teve como mordomo um ilustre natural 
de S. Tiago.
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A festa em honra de São Paulo e 
Senhor dos Aflitos já é conhecida pelo 
seu cartaz e enchente de gente que, 
todos os anos, acorre a Maçãs de D. 
Maria durante quatro dias. Este ano 
não foi exceção tendo começado dia 
22 de agosto, com a montagem dos 
arcos tradicionais. Estes arcos são par-
te integrante desta festa e uma peça 
importante que explicam o porquê de 
ter tanto sucesso. Os arcos demoram 
meses a fazer e são feitos, cada um, por 
um ou mais lugares que se juntam e 
escolhem o seu tema. Depois de feitos, 
a sua colocação nas ruas da vila é um 
momento de grande emoção para todos 
os maçanenses. Colocados os arcos, 
pelas 22h houve espaço para uma apre-
sentação de dança, seguindo-se o baile 
com os Soritmo, que abriram a pista de 
dança para os dias que se seguiram.

 Na sexta, dia 23, os festejos 
começaram só por volta da hora do 
jantar, tendo sido realizada a procissão 

das velas, pelas 20h30 e o baile, com 
o grupo Remediu Santu começou de 
seguida. Estas festas são conhecidas 
pelos artistas que trazem à vila e para 
começar as cantorias, atuou na sexta-
feira Leonel Nunes, conhecido cantor 
de música popular portuguesa. Perante 

uma praça repleta, o artista tocou e 
cantou alguns dos seus maiores êxitos 
e arrancou muitos aplausos. Finda a 

atuação, continuou o baile até altas 
horas da madrugada. 

As atividades de sábado estiveram 
mais ligadas ao desporto, tendo o dia 
começado com a 6.ª concentração e 
passeio mototurístico e seguido com 
um workshop de seu nome Ghost 

Dance. O grupo de Gaiteiros Unidos 
do Zambujal deram o toque de início 
às atividades da tarde, que continuou 

com provas de atletismo e de ciclismo. 
Às 18h aconteceu um dos momentos 
mais esperados do cartaz, a exibição 
de freestyle de motocross, que juntou 
centenas de pessoas que não quiserem 
perder a oportunidade de ver acroba-
cias arriscadas, mas feitas por quem 

percebe. A eucaristia em honra de São 
Paulo antecedeu o baile, desta feita 
com a banda Kontrol, que intercalou 
a sua atuação com a do grupo Chave 
D’Ouro. A noite terminou ao som de 
música mais mexida, com o dj Ricky 
Simões. 

O domingo foi o último dia de feste-
jos e começou com a chegada do Grupo 
de Gaiteiros Os Unidos do Zambujal 
e das Filarmónicas Alvaiazerense de 
Santa Cecília e da Avelarense. Pelas 
10 horas recolheram-se as fogaças e 
bandeiras e, logo de seguida, fez-se a 
eucaristia solene e procissão eucarísti-
ca. À tarde, como já é habitual, houve 
concerto com as duas Filarmónicas e 
atuaram dois Ranchos: o da Casa do 
Povo de Maçãs de D. Maria e o da La-
goa do Furadouro. O grupo de Bombos 
Só Pedra, de Portunhos, Cantanhede 
animou o resto da tarde, até à atuação 
da banda de baile K-Preta. Intercalado 
com o baile e a fechar com chave de 

ouro estes quatro dias de festa, pisou 
o palco a banda Sons do Minho, artistas 
bem conhecidos de todos os que não 
quiserem perder esta oportunidade de 
os ver ao vivo. 

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

destaque

Quatro dias de festa em honra de São Paulo e Senhor 
dos Aflitos em Maçãs de D. Maria animaram população
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A Confraria alvaiazerense do Chí-
charo viajou até Porto Santo, na Madei-
ra, para participar na II mostra agro-
pecuária. O convite partiu da Direção 
Regional para a Administração Pública 
do Porto Santo (DRAPPS), da Associação 
de Produtores da Ilha do Porto Santo 
(APIPS) e da Câmara Municipal do Porto 
Santo, o qual foi prontamente aceite. 

A mostra decorreu no Campo Expe-
rimental do Farrobo nos dias 22, 23 e 
24 de agosto e os confrades alvaiaze-
renses expuseram, num stand promo-
cional, uma exposição fotográfica do 
ciclo de produção do chícharo, desde 
a sementeira até à colheita. “Também 
demos a provar aos visitantes diversos 
doces de chícharo, de vários produtores 
do nosso Concelho”, referiu Paulo Reis 
Silva, presidente da direção da Confra-
ria do Chícharo.

Ao longo dos três dias, o interesse 
demonstrado no stand alvaiazerense e 
no chícharo foi grande. “Os confrades 
presentes passaram grande parte do 
tempo a explicar a produção do chí-
charo e de todos os produtos dele de-
rivados”. A Confraria Enogastronómica 
da Madeira foi uma grande aliada nesta 
tarefa que, desde a primeira hora, “en-
carnaram o espírito do chícharo e nos 
ajudaram na nossa divulgação”. 

O ponto alto desta viagem, conta 
Paulo Reis Silva, foi o workshop sobre 
o chícharo onde “apresentámos a nossa 
leguminosa, as suas potencialidades e a 
grande panóplia de produtos à base de 
chícharo que hoje em dia já se fazem 
em Alvaiázere”. Com uma plateia muito 
interessada e que interagiu intensa-

mente com os confrades, Paulo Reis 
Silva conta que “esta foi uma grande 
ação de promoção” que terminou em 
beleza com a demonstração ao vivo da 
receita do gelado de chícharo da con-
freira Maria Nunes Rosa, que também 
viajou até à Madeira, e que “prendeu 
a atenção de todos”. Terminou com a 
degustação da sobremesa, que a todos 
deliciou, entre os quais o chef Cordeiro, 
que “provou e aprovou o nosso gelado”.

A recetividade dos madeirenses à 
“nossa” leguminosa tem sido “excecio-
nal”. A Madeira e, mais concretamente, 
o Porto Santo passam por um processo 
idêntico àquele que Alvaiázere já passou 
relativamente ao chícharo. Há décadas 
o chícharo também era cultivado e con-
sumido em abundância na Madeira, mas 
foi caindo em desuso e acabou mesmo 
por desaparecer. “A grande maioria 
dos portosantenses já ouviram falar do 
chícharo e conhecem-no relativamente 
bem”. Já o ano passado a Confraria do 
Chícharo havia participado nesta mos-
tra e o confrade Paulo Reis Silva refere 
mesmo que “para além da surpresa 
desta re-descoberta, os portosantenses 

têm-se mostrado muito agradados com 
tudo aquilo que, hoje em dia, fazemos 
com o chícharo por cá e que para eles é 
uma completa novidade”.   

A promoção e divulgação do chí-
charo, do território e da cultura do 
concelho de Alvaiázere são o principal 
objetivo da Confraria e, no caso de 
viagens como a que aconteceu, há um 
outro adicional que é precisamente 
“mostrarmos aos portosantenses como 
foi o nosso processo de recuperação 
do chícharo, as nossas experiências e 
dificuldades e o apontar de caminhos 
para que o cultivo e consumo da legu-
minosa no Porto Santo volte a ser uma 
realidade”. Neste aspeto, as duas via-
gens efetuadas “têm superado todas as 
expetativas”. O interesse demonstrado 
por toda a gente na “nossa” legumino-
sa é enorme e a vontade de aprender 
a fazer e consumir todos os produtos 
que em Alvaiázere já se fazem com o 
chícharo é mais do que muita. 

Terminada esta viagem o balanço é 
extremamente positivo. “Mais uma vez 
o chícharo e o nosso Concelho foram 
conhecidos e reconhecidos com marcas 

de excelência, cada vez mais afirmadas 
no panorama nacional, onde o interesse 
em nos visitar, essencialmente no nos-
so festival, é claramente crescente”. O 
presidente da direção deixa uma pala-
vra de agradecimento às entidades que 
os convidaram para esta mostra, “pela 
forma fantástica como nos receberam e 
acompanharam durante a nossa estadia 
no Porto Santo”. 

Neste momento, a Confraria do Chí-
charo tem 64 confrades efetivos e 6 de 
honra. Nos tempos mais próximos, irá 
continuar a participar em eventos de 
outras Confrarias ou Federações Portu-
guesas, para as quais seja convidada, 
um pouco por todo o país. “A nível local 
destaco dois pontos altos na atividade 
anual da nossa Confraria: a participação 
no Festival Alvaiázere Capital do Chícha-
ro, do qual a Confraria é co-organiza-
dora, de 11 a 13 de outubro, com a já 
tradicional tasquinha e o nosso IX Gran-
de Capítulo, no dia 20 de outubro, onde 
iremos receber as nossas congéneres e 
entronizar novos confrades”. 

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

Foram centenas as pessoas que no 
dia 1 de agosto pararam tudo aquilo 
que tinham para fazer e viram passar, 
nas ruas de Alvaiázere, a 81º Volta a 
Portugal em Bicicleta, a prova rainha do 
ciclismo em Portugal. Dispersos ao lon-
go de todo o percurso, concentraram-se 
em maior número junto à rotunda da 
GNR, em frente ao cineteatro e à Câma-
ra Municipal de Alvaiázere, onde estava 
instalada uma meta-volante. 

Provindos da Arega, os ciclistas en-
traram na vila por volta das 16 horas, 
passaram em frente ao cineteatro, ao 
antigo centro de saúde, passando a me-
ta-volante instalada em frente à Câmara 
e seguiram rumo a Ansião, passando 
por Almoster.

A primeira etapa desta prova, con-
siderada de média dificuldade nos 
174,4km que a compõem, acabou na 
cidade de Leiria, pelas 18 horas. Co-

meçou em Miranda do Corvo, seguindo 
pela serra da Lousã e entraram no dis-
trito de Leiria a partir de Castanheira 
de Pera. Atravessaram depois dos con-

celhos mais afetados pelos incêndios 
de 2017 – Pedrogão Grande, Figueiró 
dos Vinhos, Alvaiázere e Ansião. Parti-
ciparam na prova 131 ciclistas, de 19 

equipas diferentes.
Como “O Alvaiazerense” já havia 

noticiado, entre os dias 1 e 2 de agos-
to, os dez concelhos que compõem a 
Comunidade Intermunicipal da Região 
de Leiria (CIMRL) receberam a passa-
gem do pelotão da Volta a Portugal, 
um evento que custou aos cofres da 
CIMRL e dos municípios associados, 
cerca de 100 mil euros mas, dado que 
é um “evento de relevância internacio-
nal”, “por si só dá visibilidade, divulga 
e promove a região”.

A 81º Volta a Portugal terminou 
com a vitória de João Rodrigues e há 
vários anos que a Volta não tinha um 
vencedor tão jovem. Além disso há uma 
outra curiosidade: pela primeira vez, 
desde que a Volta a Portugal faz parte 
do calendário internacional (1991), os 
vencedores de todas as classificações 
foram portugueses.

destaque

Alvaiázere parou para ver passar a Volta a Portugal

Confraria do Chícharo marcou presença na 
II mostra de Agropecuária de Porto Santo
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Universidade Sénior de Alvaiázere
Abriu inscrições para 
o próximo ano letivo

O Município de Alvaiázere abriu as inscrições 
para a Universidade Sénior para o ano letivo 
2019/2020. 

Podem inscrever-se todos os alvaiazerenses 
com idade igual ou superior a 50 anos e com 
interesse em experimentar ou reviver diferentes 
disciplinas, como o português, francês, inglês, 
saúde, história local, informática, educação física, 
hidroginástica, psicologia, artes plásticas, medita-
ção da religião, direito e o teatro.

Com aulas a decorrer no Museu Municipal 
de Alvaiázere, a Universidade Sénior tem como  
finalidade promover a valorização pessoal e 
social do público sénior através da aquisição de 
conhecimentos e novas aprendizagens. Estas 
aulas concedem-lhes a oportunidade de trocar 
experiências, vivenciar e partilhar a vida, pro-
porcionando ainda atividades sociais, culturais, 
educacionais e de convívio.

Para mais informações ou inscrições, os inte-
ressados devem contactar os Serviços de Atendi-
mento do Museu Municipal de Alvaiázere presen-
cialmente, através do e-mail universidade.senior@
cm-alvaiazere.pt ou pelo telefone 236 650 710.

O Centro de Formação Pro-
fissional para o Artesanato e Pa-
trimónio (CEARTE) associou-se no 
apoio aos Bombeiros Voluntários 
de Alvaiázere (BVA), tendo as for-
mandas dos cursos de “Artes do 
Têxtil – Vestuário e Acessórios” 
e “Modelista de vestuário”, que 
decorrem no polo de Cabaços, 
executado a bainha dos lençóis 
para o quartel dos BVA. 

Esta iniciativa decorre no 
seguimento dos princípios de 
responsabilidade social que ca-
racterizam a atividade do centro 
de formação, em conjunto com a 
prática de trabalho realizada em 
parceria com as entidades das 
regiões onde está integrado. 

“Foi com muito entusiasmo 
e motivação que as formandas 
abraçaram este projeto, uma 
oportunidade para solidificarem 

os seus conhecimentos técnicos 
no âmbito da formação e apoia-
rem uma causa nobre”, referiu o 
CEARTE em comunicado.

Mário Bruno, Comandante dos 
Bombeiros Voluntários de Alvaiá-

zere, esteve presente na entrega 
do produto final e, para além de 
elogiar a qualidade do trabalho, 
ficou surpreendido com os equi-
pamentos e infra-estruturas do 
CEARTE.

A Associação de Desenvolvi-
mento Integrado do Concelho de 
Alvaiázere (ADECA) dinamizou no 
passado dia 26 de julho, na Mata 
do Carrascal, em Alvaiázere, um 
Sunset Empresarial dedicado aos 
associados e parceiros da Asso-
ciação. 

O encontro teve como principal 
objetivo potenciar o convívio entre 
todos de forma descontraída num 
final de tarde agradável, com ani-
mação musical e um lanche com 
produtos locais.

Estiveram presentes associados 
de vários ramos de atividade e 
colaboraram com a organização 
do evento empresas como: Café 
“O Ferrador”, Lopes Medeiros & 
Filhos, Lda, Simões & Ramos, Lda, 
Sicóbom - Comércio e Indústria de 
Carnes, Doce Tradição, Vicente & 
Filhos, Lda, Comércio de Carnes 
Maçanense, José Alves Gabriel, 

Doce Felicidade, TZG Talhos, Puro 
e Elementar, Vale da Brenha, Stu-

diospro, Município e Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere.

ADECA

Promoveu Sunset Empresarial 

CEARTE

Colaborou com os Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere

Município de Alvaiázere

Assegura ocupação 
das crianças até ao 
início das aulas

Entre o dia 2 de setembro e o início das 
aulas, o Município de Alvaiázere vai assegurar 
atividades de animação e apoio à família, para 
as crianças que frequentam o ensino pré-escolar 
do Concelho.

Uma nota da autarquia refere que esta iniciativa 
“pretende facilitar às famílias do Concelho a com-
patibilização das suas responsabilidades laborais 
com a parentalidade, tendo em conta que não 
existe resposta social que garanta a ocupação das 
crianças no período de férias escolares”. 

As atividades programadas destinam-se a to-
das as crianças que frequentem ou vão frequentar 
os jardins-de-infância em Alvaiázere, mas também 
irá abranger todas as crianças que ingressem no 
1.º ano do ensino básico. A autarquia irá ainda 
assegurar o respetivo transporte às 9h00 e às 
17h00.

A mesma nota refere ainda que esta medida 
vem no seguimento de outras implementadas 
pelo Município com vista a “reforçar as políticas 
de apoio à família e de melhoria da qualidade de 
vida das nossas crianças”.
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Piscinas Municipais Descobertas encerram 
no início de setembro para obras

As piscinas municipais descobertas 
de Alvaiázere vão encerrar ao público 
a partir do próximo dia 2 de setembro, 
de forma a dar início às obras de requa-
lificação e modernização dos respetivos 
tanques e demais espaços exteriores, 
informou o Município, recordando que 
“este equipamento municipal foi inau-
gurado no início dos anos 90 e assume-
se como uma das infra-estruturas com 
maior taxa de utilização do Concelho, 
usufruída por milhares de pessoas du-
rante a época balnear”.

A empreitada vai assim permitir 
fazer face a um conjunto de deficiên-
cias diagnosticadas há vários anos, 
anualmente minimizadas, mas que 
agora, “com esta intervenção de carác-
ter estrutural, poderão ser definitiva-
mente resolvidas”, explica a autarquia. 

Adiantou ainda que “as obras incidirão 
fundamentalmente sobre a renovação 
de canalizações e equipamentos rela-
cionados com a circulação e tratamento 
das águas, incluindo a reformulação 
das características dos tanques e das 
zonas de estadia”.

Esta intervenção terá uma duração 
previsível de quatro meses e está or-
çada em 331.584,39 euros, sendo que 
o Município de Alvaiázere conseguiu 
que o projeto fosse financiado a fundo 
perdido num montante que ascende 
a 179.129,90 euros, no âmbito do 

denominado Programa BEM. De forma 
a dar cumprimento às obrigações do 
respetivo contrato de financiamento, 
que estipula que as obras tenham que 
estar concluídas até ao final do corrente 
ano, o Município moveu esforços junto 
da tutela para viabilizar a abertura das 
piscinas municipais durante o período 
de maior afluência, ou seja, nos meses 
de julho e de agosto, acautelando, des-
ta forma, um eventual prolongamento 
da empreitada, pelo facto de ir decorrer 
em meses de maior probabilidade de 
chuva.

Numa segunda fase, a autarquia 
pretende requalificar os edifícios das 
Piscinas Municipais, estando neste 
momento a decorrer o procedimento 
de contratação de projetista para este 
efeito.

Já abriram as inscrições para o certame
“Alvaiázere Capital do Chícharo”

Estão a decorrer, até ao próximo dia 
13 de setembro, as inscrições para o 
“Alvaiázere Capital do Chícharo – 17.º 
Festival Gastronómico do Chícharo/ 
39.ª FAFIPA”. O certame já tem data 
marcada e vai realizar-se entre os 
dias 11 e 13 de outubro, no Parque 
Multiusos, contemplando uma mostra 
económica, bem como várias zonas 
dedicadas à venda de produtos, arte-
sanato, alimentos e bebidas.

Assim, no segundo fim-de-semana 
de outubro, “Alvaiázere volta a ser pal-
co de fúria cultural em que as exposi-
ções, espetáculos, tasquinhas, mercado 
de produtos endógenos, artesanato e 
velharias, oficinas, o tecido empresarial 
e a animação de rua surgem entrete-
cidos pelos sabores da gastronomia 
local em que o chícharo é rei”, realça 
a autarquia.

Durante os três dias do certame, 
atividades não vão faltar naquele que é 
considerado o evento mais importante 
do Concelho e pelo qual todos os al-
vaiazerenses, e não só, aguardam todo 
o ano. O certame “Alvaiázere Capital do 
Chícharo”, que resulta da agregação do 
Festival Gastronómico do Chícharo e da 
FAFIPA (Feira Agrícola, Florestal, Indus-

trial, Pecuária e Artesanato), pretende 
“a promoção do Concelho de Alvaiázere 
e da leguminosa ‘chícharo’ nas suas 
variadíssimas vertentes, bem como a 
divulgação do património e da atividade 
económica local”, explica o Município.

“Nesta edição serão disponibiliza-
dos três tipos de expositores”, refere 
a autarquia, adiantando que a primeira 
tipologia corresponde às atividades 
de “venda ou produção na área do 
mel, queijo, vinho, licores, azeite, pão, 
doçaria, chícharo, frutos secos, grão, 

feijão, enchidos, ervas aromáticas, 
cerveja artesanal, produtos hortícolas, 
entre outros”. Já a segunda tipologia 
inclui as atividades económicas de 
construção civil, limpezas, climatiza-
ção, recauchutagem, móveis, produtos 
têxteis e artigos em pele, serviços de 
formação educacional e profissional, 
entre outros. Por fim, a terceira tipolo-
gia abrange as atividades relacionadas 
com manufatura e com matéria-prima 
existente numa determinada região, em 
pequena oficina ou em habitação pró-

pria, entre outros. “Todos expositores 
que participem no evento ficam auto-
maticamente inscritos num concurso 
que visa premiar aqueles cujo espaço 
se revele mais atrativo”, salienta a au-
tarquia, referindo que será atribuído 
um prémio no valor de 75 euros para 
o melhor expositor de cada tipologia.

O regulamento e a ficha de inscrição 
estão disponíveis no portal do Municí-
pio de Alvaiázere e as inscrições de-
vem ser efetuadas até 13 de setembro 
através do preenchimento e entrega 
de formulário próprio no Serviço de 
Atendimento da Câmara Municipal 
ou na ADECA, ou o seu envio para 
turismo@cm-alvaiazere.pt ou carla.
pinheiro@adeca.pt. A confirmação da 
participação no evento será dada até 
20 de setembro. 

De referir que este certame 
é organizado pelo Município de 
Alvaiázere em parceria com a ADECA 
(Associação de Desenvolvimento 
Integrado do Concelho de Alvaiázere) 
e a Confraria do Chícharo e estará de 
portas abertas na sexta-feira (11 de 
outubro) das 19h à 01h, no sábado (12) 
das 10h à 01h e no domingo (13) das 
10h às 00h.



16  | 31 AGOSTO 2019 atualidade

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

No dia 3 de agosto, na Igreja Paro-
quial de Almoster, pelas 11h realizou-se 
o enlace matrimonial de Daniela Rita 
Simões e Francisco Lagoa Correia, 
o qual foi celebrado pelo padre André 
Sequeira.

A noiva, natural de Quinta dos Ci-
prestes, freguesia de Almoster, é filha 
de Isaurinda Carmo e Manuel Jorge 
Nunes. 

O noivo, natural de Cabaços, fregue-
sia de Pussos S. Pedro, é filho de Maria 
de Fátima e Francisco Correia.

Após a celebração religiosa teve 
lugar a receção aos convidados que 
decorreu na Quinta da Padeira, em 
Santiago da Guarda, Ansião.

Seus familiares e amigos desejam-
lhes muitas felicidades, saúde e amor 
pela vida fora.

Bodas de Ouro

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

MAIS ALTO

Eis-me aqui, escrevendo prá posteridade
sonho alimentado, pela paixão
da poesia, que está no meu coração
onde ponho toda a minha lealdade.

Nesta minha já avançada idade
me proporciona boa e benéfica consolação
e como está ao alcance da minha mão
a todos desejo, longa vida, com felicidade.

Quem me dera ser mais novo, e saber o que sei
seria um exemplo de paz, amor e honradez
e que deveria constar, em tudo o que é lei.

José Riseufa

Mãe

Mãe, palavra bonita de dizer.
Pequena, mas envolve o mundo.
Como um alegre amanhecer,
É um mistério profundo.

Ponto de partida e de chegada.
Um raio de sol na escuridão.
Alma sofrida, numa mão fechada.
O ritmo perfeito de toda a canção.

Mãe, é o meu porto de abrigo,
É o refúgio do coração,
O olhar que trago comigo.

A alma que cuida, acarinha.
Mãe, é vida, é amor, é perdão,
É a luz que comigo caminha.

Cidália Godinho

 No dia 29 de Dezembro de 1968, 
António Gonçalves Simões, com 27 
anos de idade e Maria emília Alves, 
com 23 anos de idade, ambos naturais 
do lugar de Barreiros, freguesia de 
Pelmá, celebraram o seu enlace matri-
monial, na Igreja Paroquial de Pelmá.

Passados 50 anos, este casal, agora 
rodeado por quatro filhos, respectivos 
cônjuges e por nove netos, quiseram 
comemorar esta tão longa união, na 
mesma igreja onde se ligaram pelo 
matrimónio.

As suas Bodas de Ouro foram ale-
gremente celebradas na quinta-feira, 
dia 15 de Agosto, na Eucaristia de 
Nossa Senhora da Assunção.

À cerimónia religiosa seguiu-se o 
almoço convívio em bom ambiente 
familiar.

Para o simpático casal votos de uma  
vida longa, vivida com muita saúde e 
alegria, ao lado da família e amigos.

Fernanda Freire

Casamento

A Associação Casa do Povo de Ma-
çãs de D. Maria (ACPMDD) avançou para 
a instalação de um sistema de painéis 
solares fotovoltaicos para autoconsumo 
no Lar de Idosos II. 

Ainda este verão prometem “avançar 
para a remoção da cobertura em fibroci-
mento e amianto”, do Lar de Idosos I e 
Sede, substituindo-o por uma cobertura 

em painéis sandwich. Adicionalmente 
procederão também à instalação de 
um sistema fotovoltaico, que já está 
contratualizado.

Com esta medida, a Instituição 
maçanense pretende “reduzir consi-
deravelmente os encargos anuais em 
consumo de energia elétrica, ao mesmo 
tempo que cuida do ambiente”.

Associação Casa do Povo de Maçãs de D. Maria
Aposta nas energias renováveis
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DESASSOSSEGO

Apontamentos
José Baptista 

O Sol deve andar a fazer mal 
a esta gente!!!

Mário Bruno Gomes

Não está certo
Alberto Jesus Ferreira

Caros leitores, desta vez vou-me debru-
çar sobre um tema que de facto tem certo 
valor e que ronda, ou melhor, se resume 
em três palavras: ONTEM… HOJE… e AMA-
NHÃ? No meu entender a palavra “ONTEM” 
deve considerar-se o já passado; HOJE, a 
vida presente e a atual situação; AMANHÃ 
significa o que ainda está para acontecer, 
o nosso futuro. Mas vamos mais adiante…

Portanto, não sei se os senhores leitores 
sabem, o primeiro Presidente da República 
Portuguesa foi o Dr. Manuel de Arriaga, se 
não estou em erro licenciado em Direito. 
Foi eleito em 1911. E, logo de seguida em 
24 de junho pede autorização para alugar 
o anexo do Palácio de Belém. Dizendo que 
estava no cargo para servir o País e não 
para se servir dele, fez questão de pagar 
do seu bolso o aluguer da residência oficial.

Portanto, tenho em meu poder uma 
fotocópia do recibo comprovativo da re-
ferida renda, que diz o seguinte: 

“Pagou sua Excelência o Sr. Presidente 
da República Portuguesa, Dr. Manuel de 
Arriaga a quantia de cem escudos, pela 
renda do anexo do Palácio Nacional de 
Belém, da propriedade pertencente ao 
Estado, sita na Praça Afonso de Albuquer-
que --- Nº --- freguesia de Santa Maria de 

Belém e relativa ao mês de Janeiro de mil 
novecentos e quatorze. 

… 2 de Dezembro de 1913
Reis – 100$00” 
Segue-se uma assinatura quase ilegível, 

querendo parecer-me Augusto Covões de 
Almeida. Sobre esta assinatura parece-me 
existir um “selo branco”. Isto significa que 
antigamente trabalhava-se assim.

Agora no estado atual, seria assim? 
Duvido muito, cada um safa-se como pode.

E amanhã? Será melhor, será pior? 
Duvido muito que seja melhor, porque a 
honestidade tende a desaparecer dos di-
cionários. As cadeias estão a abarrotar de 
gente, tanto da alta como da baixa socie-
dade: os desvios do dinheiro são cada vez 
maiores, como se alcança nos noticiários 
dos telejornais diários.

Saibam senhores leitores que: Em 5 de 
julho de 1443 faleceu o Infante Santo; Em 
8 de julho de 1840 nasceu o acima referi-
do, Dr. Manuel de Arriaga; Em 18 de julho 
de 1967 faleceu o padre António Vieira 
(pregador nos sertões do Brasil); Em 20 de 
julho de 1955 faleceu Calouste Gulbenkian. 

Para terminar, e a continuar como tem 
acontecido, parece-me bem que “NÃO 
ESTÁ CERTO”. 

Começo a não ter palavras para descre-
ver a mediocridade dos políticos que nos 
(des)governam hoje em dia.

E não falo exclusivamente do governo. 
Falo também dos políticos que chefiam os 
partidos da oposição.

No arco do governo, Costa manhoso 
e habilidoso como sempre (sabe mais de 
politiquice a dormir que os outros todos 
acordados), vai bailando a seu gosto e 
com um ”rebuçado” para aqui e outro para 
ali vai passando os dias sem se chatear à 
espera que a maioria absoluta de Outubro 
o torne no mais convencido e arrogante 
primeiro ministro da história de Portugal.

Costa, para desespero da esquerda 
silenciosa (onde estão os sindicalistas 
afetos à CGTP?), torna uma greve (a dos 
motoristas) num ato ditatorial e põe polí-
cias a trabalhar para os patrões, sindicatos 
alinhados com o PCP mudos e calados, PCP 
e os seus camaradas reféns do PS (e com 
o esvaziamento do descontentamento nas 
ruas através das manifestações a senten-
ciar o seu atestado de óbito), fantoches do 
Bloco de Esquerda a aplaudir (não sabem 
fazer mais nada) e a dizer que é mais uma 
vitória sua, Rui Rio (que ainda não se aper-
cebeu que é o presidente do maior partido 
da oposição) a ir de férias e deixar o PSD à 
beira de uma derrota histórica, Assunção 
Cristas a viver ainda do bom resultado 
das autárquicas em Lisboa há 2 anos e a 
pensar que vai ser primeira ministra, PAN 
a delirar e a querer um SNS para animais 

(tomáramos nós ter um SNS…) e  já não 
falo dos outros partidos porque não tenho 
tempo para isso…

Para piorar a situação temos mais uma 
vez um Presidente da República a dar en-
trevistas em tronco nu e a não ter o menor 
sentido de estado e a nada dizer sobre o 
que se passa no País. Aliás, Marcelo o das 
selfies e não dos afetos, corre o risco que 
mediocrizar o cargo de Presidente da Re-
pública com efeitos que só o futuro poderá 
dizer mais que não se afiguram nada bons.

Um reparo. Segundo as sondagens a 
esquerda pode ter um resultado histórico 
nas eleições legislativas de Outubro e 
alcançar mais de 66% dos votos o que lhe 
daria a poderosa arma da maioria qualifi-
cada de 2/3 no parlamento, podendo entre 
outras coisas alterar a constituição a seu 
belo prazer.

Se isso acontecer temo pelo futuro de 
Portugal dando como exemplo a Grécia, a 
Venezuela, Cuba, entre outros países onde 
a esquerda impera. Portugal não pode pas-
sar por isso, para nosso bem e para bem 
das gerações futuras.

Para terminar, um reconhecimento 
pela integração nas listas do PSD pelo 
círculo de Leiria do João Rosa. Médico e 
Alvaiazerense convicto é um sinal de que 
Alvaiázere ainda existe a nível Distrital. 
Parabéns João.

Quanto aos outros partidos, até ver, 
Alvaiázere não existe…

Um Abraço.

Agosto está a terminar! Começamos 
já a sentir saudades do verão, da praia, 
do mar, das férias, do reencontro de 
amigos e das novas e, por vezes, fugazes 
amizades.

Sobre a amizade, reproduzo um dos 
mais famosos apócrifos de Fernando Pes-
soa, “O amigo aprendiz”. 

Este poema, é identificado como tendo 
sido, pelo menos em parte, escrito por 
José Fernandes de Oliveira, conhecido 
como Padre Zezinho, um católico da 
Congregação dos Sacerdotes do Sagrado 
Coração de Jesus, que o intitulou de “Sau-
dação do amigo.”

Quero ser o teu amigo.
Nem demais e nem de menos.
Nem tão longe e nem tão perto.
Na medida mais precisa que eu puder.
Mas amar-te sem medida e ficar na 

tua vida,

Da maneira mais discreta que eu 
souber.

Sem tirar-te a liberdade, sem jamais 
te sufocar.

Sem forçar tua vontade.
Sem falar, quando for hora de calar.
E sem calar, quando for hora de falar.
Nem ausente, nem presente por de-

mais.
Simplesmente, calmamente, ser-te paz.
É bonito ser amigo, mas confesso: é 

tão difícil aprender!
E por isso eu te suplico paciência.
Vou encher este teu rosto de lembran-

ças,
Dá-me tempo de acertar nossas dis-

tâncias.

Quem puder e quiser poderá ouvir 
este poema “Amigo aprendiz”, musicado 
por Tiago Bettencourt e interpretado por 
Rodrigo Costa Félix.

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.

CONCELHO INDEPENDENTE
Vamos entrar em tempo eleitoral….

Neste tempo gostaria de, aos cidadãos Alvaiazerenses, suscitar uma verdadeira questão...

Será que vale a pena, prosseguir o mesmo caminho, assim se fazendo a história desta 

terra?... Vivemos há quase quarenta anos em unicidade, ou, melhor dizendo, respeitando 

maioritariamente o mesmo quadro partidário. De verdade, no pós 25 de ABRIL, não é 

caso único… mas, por certo, não haverá muitos casos iguais!

Poder-se-á perguntar se tem valido a pena, e as respostas serão diversas e diferentes.

Sob ponto de vista de uma análise sociológica, e considerando o dinamismo que 

sempre adviria de uma desejável alternância de poder democrático face ao  quadro sócio 

demográfico actual do concelho, urge dizer que QUE NÃO VALEU A PENA!....

ALVAIÁZERE, na sua história, foi terra de grandes senhores e de grandes proprietários 

rurais quando a actividade agrícola por aqui dominava.

 Mas segundo sei, foi também terra de grandes democratas e republicanos que ao 

longo do tempo e em diferentes papéis, marcaram a vida desta terra e do seu tempo, 

fazendo a HISTÓRIA.

Ora, 

É tempo de perceber a razão de ser de tudo isto…

No próximo mês, afigura-se-me que, lamentavelmente e mais uma vez, nada de im-

portante por aqui se passará…

Uns não pensarão sequer vir cá, porque estão certos de que o melhor apoio se manterá, 

outros por aqui não passarão, pois bem sabem não valer a pena perder tempo com esta terra 

de nome ALVAIÁZERE, e,  precisamente, com os seus cada vez mais escassos cidadãos…

 Ou seja neste quadro eleitoral, nem HISTÓRIA , nem a sua discussão poderemos vir a ter…

 É por isso, que julgo ter chegado a hora deste concelho, com a união de todos, criar 

a sua própria autonomia e a sua independência…

O TEMPO exige... e o CONCELHO... também…

                     TODOS INDEPENDENTES por um concelho independente…

      Tenho dito…   

                                                                                                                                  J.S.
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LEIA, ASSINE 

E DIVULGUE

O JORNAL

ALVAIAZERENSE

VENDE-SE
Casa de habitação com 70 m2

com 2 quartos, cozinha, sala, 
cave e terreno com 1.000 m2

em Relvas - Maçãs de D. Maria

Contactar: Tel. 0033 607275328

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

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

lavrada de folhas 9 a folhas 10 verso do livro de escrituras diversas 

170-A MARIA ELISA DO ROSÁRIO FARIA SARNADAS e cônjuge 

ANTÓNIO JOAQUIM PIRES SARNADAS, casados sob o regime da 

comunhão de adquiridos, naturais ela da freguesia de Nossa Senhora 

da Arrábida, Lobito, Angola, de nacionalidade portuguesa e ele da 

freguesia de São Salvador de Aramenha, concelho de Marvão, resi-

dentes na Rua Poeta José Marques da Cruz, lote 116-A, 4º direito, em 

Leiria, declararam:

Que são donos e legítimos possuidores há mais de vinte anos, com 

exclusão de outrem, de TRÊS/DÉCIMAS PARTES de um prédio rústico 

composto por terreno de pastagem com laranjeiras, fruteiras e cultura 

com laranjeiras, oliveiras e videiras em corrimão com a área de cinco 

mil trezentos e cinquenta metros quadrados sito na Calçada, fregue-

sia de Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázere, a confrontar do 

Norte com Manuel Ferreira Urbano e Caminho, do Sul com Herdeiros 

de João Simões Dinis, do Nascente com José Rodrigues Ferreira e do 

Poente com Urbano de Herdeiros de Lino Ferreira e Elvira da Conceição 

Faria, inscrito na matriz sob o artigo 15881 com o valor patrimonial 

e atribuído, correspondente à fracção de SETECENTOS E TRINTA E UM 

EUROS E SESSENTA E NOVE CÊNTIMOS, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Alvaiázere seis mil novecentos e quarenta e nove 

da freguesia de Maçãs de D. Maria, não tendo esta fracção inscrição 

de aquisição.

Que deste imóvel são comproprietários António da Graça Inácio e 

mulher Maria Josefina Faria Ferreira, residentes na Rua Major Neutel de 

Abreu, 2º bloco, 1º esquerdo, na Vila de Figueiró dos Vinhos e Manuel 

Nicolas Fernando Urbano, solteiro, maior, residente em 126 – Rue de 

La Convention Hall 6 75015 Paris, França.

Que a referida fracção tem sido possuída dentro de um espírito de 

compropriedade, participando das vantagens e dos encargos do pré-

dio na proporção da sua quota, respeitando em relação aos restantes 

comproprietários o uso a que os consortes têm direito, verificando-se 

assim uma situação de composse.

Que aquela fracção do mencionado imóvel veio à sua posse no 

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

por lhes ter sido doada por seus Pais e Sogros José Ferreira de Faria e 

mulher Deolinda do Rosário de Faria, residentes que foram na sede da 

dita freguesia de Maçãs de Dona Maria, acto este que nunca chegou 

a ser formalizado.

Que desde então, porém, têm possuído aquela referida fracção 

do mencionado imóvel em nome próprio e sobre ela têm exercido 

todos os actos materiais que caracterizam a posse, nomeadamente a 

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

plantando e cortando as oliveiras, as laranjeiras, as videiras e as fru-

teiras, colhendo a azeitona e a fruta, apascentando gado, avivando 

as estremas, dela retirando todos os rendimentos inerentes à sua 

natureza, conservando-a e pagando pontualmente as contribuições e 

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

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

sem oposição de quem quer que seja.

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO que invocam 

na impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse pelos 

meios extrajudiciais normais.

Está conforme. Ansião, 22 de Agosto de dois mil e dezanove

A Notária, Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 446 de 31/08/2019

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

PRECISA-SE
Senhora disponível para: 

Serviço doméstico 
(limpezas, tratamento de roupa 

e preparação de refeições)

Trabalhos Agrícolas
Contactar: Tlm. 912 104 912

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

lavrada de folhas 15 a folhas 16 verso do livro de escrituras diversas 

170-A FERNANDA MARQUES DE ABREU RODRIGUES e cônjuge 

FERNANDO RODRIGUES, casados sob o regime da comunhão de 

adquiridos, naturais da freguesia de Almoster, concelho de Alvaiázere, 

residentes em 24 Rue Paul Sangnier, 94500 Champigny-Sur-Marne 

França, declararam:

Que são donos e legítimos possuidores há mais de vinte anos com 

exclusão de outrem, de um prédio rústico composto por terreno de 

cultura e vinha, oliveiras, pinhal e mato com a área de mil novecentos 

e trinta metros quadrados sito no Outeiro da Mouta, dita freguesia de 

Almoster, concelho de Alvaiázere, a confrontar do Norte com Manuel 

Nunes e outros, do Sul com Joaquim Abreu, do Nascente com António 

Alves e do Poente com Estrada, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 

7405, com o valor patrimonial e atribuído de SEISCENTOS E VINTE E 

NOVE EUROS E CINQUENTA E DOIS CÊNTIMOS, omisso na Conservatória 

do Registo Predial de Alvaiázere.

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

tos e noventa e oito, já no estado de casados, por compra que dele fize-

ram a António de Jesus, viúvo, residente que foi no lugar de Mouta, dita 

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

Que desde então, porém, têm possuído o mencionado imóvel em 

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

caracterizam a posse, nomeadamente a defesa e a conservação da pro-

priedade, semeando-o, amanhando-o, plantando e cortando as videiras, 

as oliveiras e os pinheiros, colhendo a uva e a azeitona, 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 Agosto de dois mil e dezanove

A Notária, Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 446 de 31/08/2019

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

Vale da Couda - Moradia
Vende-se:

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

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

JOAQUIM DOS SANTOS 
ANTUNES (93 anos)

N. 05/07/1926 - F. 24/08/2019
MOSQUEIRO

PUSSOS S. PEDRO

EXTRACTO

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

cação de 13/08/2019, exarada a folhas 108, do Livro de Notas nº 122, 

do Cartório Notarial sito em Tomar, da notária Paula Cristina Viegas 

Rodrigues Ferreira, compareceu como outorgante: Padre JACINTO 

GONÇALVES, solteiro, maior, natural da freguesia de Pelmá concelho 

de Alvaiázere, residente na Rua do Prazo, nº 79, Casal da Ribeira, Pelmá, 

Alvaiázere, que outorga em representação da: 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE PUSSOS, NIPC 

504.496.077, pessoa colectiva dotada de personalidade jurídica no foro 

canónico e civil, com a sua sede em Pussos, Alvaiázere.

Declara que, com exclusão de outrem a sua representada é dona e 

legítima possuidora, do prédio urbano, sito em Pussos, na freguesia de 

Pussos São Pedro, concelho de Alvaiázere, composto de casa terrea, com 

a área de 56 m2, a confrontar do norte, sul e poente com a Fábrica da 

Igreja Paroquial de Pussos e do nascente com estrada distrital, inscrito 

na matriz sob o artigo 387 (o qual proveio do artigo 244, da extinta 

freguesia de Pussos, do mesmo concelho), com o valor patrimonial tri-

butário de €8.556,45, igual ao atribuído, não descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Alvaiázere.

Que, a actualização dos artigos matriciais e da freguesia resulta da 

entrada em vigor da Lei 11-A/2013, de 28 de Janeiro.

Que, o referido prédio veio à posse da sua representada, por doação 

verbal de Maria Isabel Correia Manso, viúva de Acácio Correia Manso, 

residente que foi em Cabaços, Pussos, Alvaiázere, por volta do ano de 

1971, após o que, de facto, a sua representada, passou a possuir, através 

dos seus representantes, o aludido prédio em nome próprio, utilizando-o 

para os fins a que se destina, posse que sempre foi exercida por ela, 

através dos seus representantes, de forma a considerar tal prédio como 

seu, sem interrupção, intromissão ou oposição de quem quer que fosse, 

à vista de toda a gente do lugar e de outros circunvizinhos, sempre na 

convicção de exercer um direito próprio sobre coisa própria.

Que, desconhece os artigos dos quais provêm os referidos artigos 

matriciais, bem como os antepossuidores anteriores aos transmitentes, 

devido à distância temporal e à falta de elementos documentais que lhe 

tenham sido transmitidos.

Que, esta posse assim exercida há mais de 48 anos se deve reputar 

de pública, pacífica e contínua.

Assim, na falta de melhor título, a representada do primeiro adquiriu 

os mencionados prédios para o seu património, por usucapião, que aqui 

invoca por não lhe ser possível provar pelos meios extrajudiciais normais.
Está conforme. Tomar, 13 de Agosto de 2019
A Notária, Paula Viegas Ferreira
Jornal “O Alvaiazerense” Nº 446 de 31/08/2019

CARTÓRIO NOTARIAL DE TOMAR
PAULA VIEGAS FERREIRA
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José Dias Craveiro
(91 anos)

N. 29/07/1928
F. 06/08/2019

Sua esposa, filhos, noras, 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

CUMeaDa
Maçãs De D. Maria

LUCiNDo Da siLva 
BaTisTa (77 anos)

N. 06/11/1941
F. 01/08/2019

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

aGraDeCiMeNTo

seiCeira
aLvaiÁZere

AF Cinco Vilas

UM aNo De saUDaDe

Sua esposa, filhas, genros, netos, bisnetos e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.                              
AF Sra. do Carmo

aGraDeCiMeNTo
JaiMe CoeLHo Ferreira 

(92 anos)
N. 26/03/1927
F. 07/08/2019

FeTeiras
aLvaiÁZere

Seus filhos, noras, genro, netos e bisnetos e restante 
família, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 
a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 
sua última morada e em especial à administração e pessoal 
auxiliar do Lar da Associação da Casa do Povo de Maçãs de 
D. Maria, pela forma exemplar e carinhosa como trataram 
este seu ente querido. 

AF Cinco Vilas

aGraDeCiMeNTo
aLiCe Da siLva

(95 anos)
N. 07/02/1924
F. 08/08/2019

CaLçaDa
Maçãs De D. Maria

Suas filhas, genros, netos, bisnetos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

AF Cinco Vilas

aGraDeCiMeNTo
José Ferreira De 
CarvaLHo (75 anos)

N. 27/05/1944
F. 12/08/2019

residente: PiCAnÇOs - PUssOs s. PedrO
nAtUrAl: BÊCO - ferreirA dO ZÊZere

Querido pai,

Um ano passou desde o teu falecimento. O tempo 

passa, mas a dor e a saudade ficam para sempre.

Eterna saudade. 

A sua filha Donzília 

UM aNo De saUDaDe

CUMeaDa
Maçãs De D. Maria

aNTÓNio Dos saNTos 
LaraNJeira
N. 15/01/1932
F. 05/08/2018

iDaLiNa Da CoNCeição 
NUNes (82 anos)

N. 07/06/1937
F. 03/08/2019

Seu marido, filha, genro, neta e restante família, 
na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como 
era seu desejo, vêm por este meio agradecer, a todos 
quantos acompanharam este seu ente querido à sua última 
morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 
o seu pesar.

aGraDeCiMeNTo

MaTa Do CePo
PUssos são PeDro

AF Cinco Vilas

Senhor da vida e dono dos nossos destinos, nas Tuas 
mãos depositamos silenciosamente este ser querido que 
nos deixou. Enquanto, cá em baixo entregamos à terra 
os seus restos mortais, que a sua alma imortal repouse 
para sempre na paz eterna, em Teu coração insondável e 
amoroso, Te entregamos.

Ao Pai das Misericórdias Silêncio e Paz

aLBerTiNo Das Neves 
DaviD

N. 15/06/1946
F. 11/08/2016

NaTUraL: CasTaNHeira De PÊra
residente: CABAÇOs - PUssOs s. PedrO

TrÊs aNos De saUDaDe

UM aNo De saUDaDe

Suas filhas, genro, netos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.                              
AF Sra. do Carmo

aGraDeCiMeNTo
Maria rosa LUZ 

mArqUes (79 anos)
N. 27/06/1940
F. 15/08/2019

CasaL Do MoUCo
aLMosTer

UM aNo De saUDaDe

Seu filho, nora, netos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.                              
AF Sra. do Carmo

aGraDeCiMeNTo
aNÍBaL LoPes 

dOs sAntOs (84 anos)
N. 17/04/1935
F. 21/08/2019

veNDas
aLvaiÁZere

Carlos Freitas Marques faleceu em França vítima de 

doença. As cerimónias fúnebres realizaram-se na igreja 

de Pelmá, no dia 26 de Julho, tendo os seus restos 

mortais seguido para o cemitério desta freguesia, onde 

foi sepultado. A família agradece o apoio manifestado 

por todas as pessoas neste momento marcado pela dor 

e pela saudade. Que a sua Alma descanse em Paz. 

ParTiCiPação e aGraDeCiMeNTo
CarLos FreiTas MarQUes

(61 anos)
N. 19/06/1958
F. 20/07/2019

CHeira
PeLMÁ

Dois aNos De saUDaDe
Maria rosa CoNCeição 

siMÕes

N. 07/02/1941
F. 15/08/2017

nAtUrAl: BArqUeirO - mAÇÃs de d. mAriA
resiDeNTe: FraNça

Há pessoas que passam pela nossa vida 

e levam um pouco de nós na lembrança...

Há pessoas que simplesmente ficam...

Seu marido, filhos, genro, neta e restante família 

recordam-na com grande amor e muita saudade.



20  | 31 AGOSTO 2019 informativo

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)

Mário Lourenço
Médico

saúde

Próteses do pénis

A atividade sexual é fulcral na saúde 
e bem estar de homens e mulheres. A 
manutenção de uma vida sexual ativa 
associa-se a maior capacidade física, 
melhor equilíbrio psicológico e melhor 
saúde no geral. No entanto, a disfunção 
erétil afeta cerca de 20% dos homens, 
sendo esta percentagem significativa-
mente maior com o aumento da idade. 
As causas principais para a disfunção 
erétil são orgânicas, ou seja, causam 
dano nos nervos e vasos sanguíneos 
responsáveis pela ereção. Os principais 
fatores de risco são a idade elevada, a 
obesidade, a hipertensão, a Diabetes, o 
tabagismo e a toma de medicamentos 
que tenham esse efeito secundário. Ou-
tros doentes não conseguem ter ereção 
por motivos psicológicos, com especial 
destaque para a ansiedade e depressão.

Felizmente, há cada vez menos 
vergonha por parte do homem em falar 
abertamente sobre disfunção erétil, 
seja com a esposa, com os amigos ou 
com o médico, numa tentativa de obter 
tratamento e melhorar a sua qualidade 
de vida. Todos os leitores já ouviram ou 
leram sobre o “comprimido azul”, o “Via-
gra”, o “Cialis” ou outros medicamentos 
milagrosos direcionados à disfunção 
erétil. Apesar desses medicamentos 
serem seguros para a saúde, a sua taxa 
de eficácia ronda os 70%. Contas feitas, 
ainda existem muitos homens cujo 
problema de ereção não é facilmente 
resolvido com a toma de comprimidos. 

Para esses doentes, existem outras 
soluções mais “extravagantes”, como a 
injeção de medicamentos diretamente 
no pénis (menos doloroso do que pa-
rece...) ou  a utilização de bombas de 
vácuo (é exatamente isso que está a 
pensar...). Mesmo assim, estas técnicas 
não são completamente eficazes, pro-
vocando grande frustração nos doentes 
e nos médicos. 

Há alguns anos a esta parte, existe 
uma opção “futurista” e desconhecida da 
maioria das pessoas: a prótese do pénis. 
Tal como o nome indica, a solução para 
tratar um pénis flácido pode passar pela 

colocação de uma prótese no interior do 
mesmo.  Em jeito de curiosidade, ainda 
no século XVI se tentou uma prótese de 
madeira, enquanto nos anos trinta do 
século XX se experimentaram próteses 
feitas de cartilagem óssea. No entanto, 
apenas com o desenvolvimento de ma-
teriais mais modernos, como variantes 
de plástico e silicone, se deu um avanço 
significativo na área protésica peniana. 
Imagino a curiosidade de quem lê estas 
linhas e antecipo a questão mais pre-
mente: como pode uma prótese subs-
tituir o pénis? Essa é a questão central, 
uma vez que a prótese tem que manter 
a aparência normal do pénis e permitir 
a atividade sexual de forma satisfató-
ria. No geral, a prótese mais recente 
consiste dois cilindros insufláveis que 
são colocados dentro do pénis. Quando 
o homem quer ter uma ereção, carrega 
num botão escondido dentro do escroto 
e em poucos segundos tem uma rigidez 
satisfatória. O sistema funciona de for-
ma semelhante a uma bomba hidráuli-
ca, sendo que ao carregar no botão se 
injeta água para dentro da prótese que 
fica insuflada. Quando a relação sexual 
termina, carrega-se novamente no botão 
e o pénis fica flácido (viram o filme do 
“Robocop?).

A taxa de sucesso é elevadíssima, 
assim como a taxa de satisfação. Mais 
de 90% dos homens com prótese do 
pénis  e mais de 85% das suas parceiras 
se sentem satisfeitos com as relações 
sexuais após a cirurgia.  Apesar destes 
resultados, existem algumas complica-
ções, uma vez que a prótese tem uma 
duração média de aproximadamente 10 
anos, pode necessitar de “arranjos téc-
nicos” (ou seja, cirurgias de correção) e 
pode infetar aquando da sua colocação. 

Como mensagem final, nunca de-
sista da sua vida sexual, pois existem 
soluções que podem melhorar muito 
a qualidade de vida. Discuta sempre 
com um médico os seus problemas de 
ereção e sobretudo não consuma me-
dicamentos que não sejam comprados 
em farmácias. 

fisiosaúde 

Fisioterapia na 
Incontinência Urinária Ana Costa 

Fisioterapeuta

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

A incontinência urinária (IU) traduz-
se em toda e qualquer perda involuntá-
ria de urina pela uretra. É uma condição 
clínica que pode atingir ambos os sexos 
em qualquer idade, mas é mais fre-
quente em mulheres e em idosos. Sen-
do que as mães no pós-parto também 
são um grupo de risco. Estima-se que 
em Portugal sejam afetadas 33% das 
mulheres e 16% dos homens, com mais 
de 40 anos. A IU pelo estigma social 
inerente leva á diminuição da qualidade 
de vida e ao isolamento do individuo. 

Existem diferentes t ipo de 
IU dependendo de como e quando se 
perde urina: Urgência urinária, Incon-
tinência de Esforço, Incontinência Mis-
ta; Incontinência Pós-Prostatectomia; 
Incontinência por Extravasamento; 
Incontinência Funcional e Enurese Notur-
na. Assim, para se obter um diagnóstico 
assertivo deve procurar-se um médico 
especialista. Após a avaliação realizada 
e o plano terapêutico definido tem-se 
verificado que a taxa  de sucesso do 
tratamento ronda os 90%. Este baseia-se 
em medicamentos ou técnicas de rea-
bilitação, nomeadamente a fisioterapia 
que surge como intervenção terapêutica 
de primeira linha, mas também na re-
cuperação pós - cirúrgica. Esta área de 
saúde visa essencialmente a reeducação 
e fortalecimento dos músculos do pavi-
mento pélvico (MPP) (responsáveis pelo 
encerramento da uretra) através de: 

Terapias Comportamentais - tentativa 
de modificar e/ou incutir comportamen-
tos benéficos através de aconselhamento 
(psicológico, sobre a ingestão de fluidos, 
a dieta, o dia-a-dia, a medicação e a 
saúde), pretende ainda a reeducação da 
bexiga (aumento do tempo entre as mic-

ções de forma a aumentar a capacidade 
da bexiga e a diminuir a frequência, pela 
definição de metas); Exercícios Especí-
ficos de Fortalecimento do Pavimento 
Pélvico - educar e reabilitar activamente 
com recurso a contracção e relaxamento 
voluntários destes músculos, de modo 
selectivo e repetitivo (consciencializar 
para a contracção antes de qualquer fac-
tor desencadeante de perdas como por 
exemplo tossir, espirrar, rir e levantar 
pesos), evitar a substituição dos MPP por 
outros grupos musculares; Biofeedback 
- utilização de aparelhos electromecâ-
nicos que através de sinais auditivos e/ 
ou visuais fornecem feedback ao utente 
(elemento motivador), permitindo-lhe 
uma leitura e interpretação em tempo 
real da atividade neuromuscular, capa-
citando assim o individuo a identificar 
os MPP a contrair isoladamente, a inibir 
as contrações da bexiga e a controlar as 
substituições por outros músculos; Elec-
troestimulação - estimulação dos nervos 
autónomos e somáticos pela utilização 
de elétrodos, sonda anal ou vaginal, 
promovendo o fortalecimento e coorde-
nação dos MPP, o aumento da pressão de 
encerramento da uretra e a capacidade 
da bexiga; Cones Vaginais - utilizados 
como complemento às outras técnicas 
durante actividades de pé não muito 
cansativas, são pequenos pesos em for-
ma de cilindro (variam de 10g a 100g) 
que são introduzidos na vagina de modo 
a aumentar a força e a resistência dos 
MPP; Exercícios de Tanzberger - visam o 
treino de força e de propriocepção dos 
MPP com recurso a bola terapêutica, são 
exercícios motivadores e funcionais que 
podem ser também realizados no domi-
cílio com intuito preventivo ou curativo. 
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Sextas-feiras | 21h00
(a partir do dia 6)
Reinício dos ensaios 
do coral Alva Canto
Local: Casa Municipal da Cultura
Org.: Alva Canto - Ass. de Cultura

Dias 6, 7 e 8
Festa em honra de 
Santa Teresa D´Ávila
Local: Barqueiro

Dia 7 | 19h00
Maçãs Sunset Party
Informações: 960279393 / 917889015
Uma percentagem do valor das 
entradas reverte a favor dos BVA
Local: Quinta das Maçãs 
Maçãs de D. Maria

Dia 7 | 21h00
XXIV Aniversário e 
XXIII Festival de Folclore 
do Rancho Folclórico 
da Freguesia de Pussos
Local: Cabaços - Pussos S. Pedro
Org.: Rancho Folclórico da 
Freguesia de Pussos

Dia 14 | 15h00
Dia José Mendes 
de Carvalho
Local: Cine-teatro José Mendes 
de Carvalho
Org.: Santa Casa da Misericórdia 
de Alvaiázere
Público alvo: Alunos que 
terminaram o 1º ciclo no ano 
letivo 2018/2019

Dias 20 e 21
Congresso de História 
e Património da Alta 
Estremadura e Terras 
de Sicó
Arqueologia | Antropologia e 
Etnografia | História | História 
e Arte | Património Cultural | 
Património Natural
Local: Casa Municipal da Cultura
Org.: Al-Baiäz com o apoio do 
Municipio de Alvaiázere

Dias 27, 28 e 29
Jornadas Europeias 
do Património
Artes | Património | Lazer
Org.: Museu Municipal
Para mais informações consulte o programa 
disponível em www.cm-alvaiazere.pt ou ligue 
236650710 (Museu Municipal de Alvaiázere)

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

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

Ferreira da Gama
Alvaiázere - Tel. 236 651 171

Dias 8 e 22

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 1, 15 e 29

Anubis
Maçãs D. Maria - Tel. 236 648 057

(domingos 9h30 - 12h00)

Setembro
(em serviço aos domingos)

Farmácias.......................... 

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

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

So
pa

 d
e 

Le
tr

as

“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: 

“Doce da Família”

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

Ingredientes:

- 5 Ovos

- 100 g de açúcar

- 1 dl de água

- 4 dl de natas

- 400 g de queijo creme

- 1 lata de leite condensado

- 150 g de bolacha Maria

informativo

Num tacho, deite as gemas, o 
açúcar e a água, mexa e leve depois 
ao lume, mexendo sempre, até en-
grossar. 

Retire do lume, deite de imediato 
para uma tigela e deixe arrefecer, 
mexendo de vez em quando.

Numa tigela, bata as natas em 
chantilly, junte depois o queijo creme 
e o leite condensado e bata novamen-
te até ficar uma mistura homogénea. 

À parte, bata as claras em castelo e 
envolva-as no preparado.

Pique as bolachas até ficarem em 
pó, reserve um pouco, junte o resto à 
mistura anterior e envolva mais uma 
vez. Leve ao frigorífico até ficar bem 
fresco e, na hora de servir, deite o 
doce de ovos por cima, mexa ligei-
ramente com uma colher, polvilhe 
com a bolacha que reservou e sirva 
decorado a gosto.

Modo de Preparação:

o	BONÉ

o	TRAVESSEIRO

o	MANTA

o	MESA

o	CADEIRA

o	NATUREZA

o	REPELENTE

Sopa de Letras
Procure na sopa de letras as 
15 palavras relacionadas com
CAMPISMO

o CAMPISTA

o	ACAMPAR

o	CARAVANA

o	TENDA

o	LONA

o	LANTERNA

o	FOGAREIRO

o	MOCHILA
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A Associação de Desenvolvimento 
Terras de Sicó anunciou que cumpriu 
os critérios de atribuição da reserva de 
eficiência na sua gestão do Programa 
de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020 
– Abordagem LEADER, alcançando o 
reforço do montante financeiro para o 
território de intervenção.

Neste contexto e dando sequência 
à implementação da sua Estratégia de 
Desenvolvimento Local, a associação 
de desenvolvimento abriu um novo 
período de receção de candidaturas 
para quatro novos avisos, com as 
tipologias de investimento: Peque-
nos Investimentos nas Explorações 
Agrícolas; Pequenos Investimentos na 
Transformação e Comercialização de 
Produtos Agrícolas; Diversificação de 
Atividades na Exploração Agrícola; e 
Renovação de Aldeias.

Na tipologia Pequenos Investi-
mentos nas Explorações Agrícolas, 
as candidaturas devem prosseguir os 
objetivos de promover a melhoria das 
condições de vida, de trabalho e de 
produção dos agricultores e contribuir 
para o processo de modernização e de 
capacitação das empresas do sector 
agrícola. “A tipologia de intervenção 
a apoiar respeita a investimentos nas 
explorações agrícolas cujo custo total 
elegível, apurado em sede de análise, 
seja superior ou igual a 1.000 euros e 
inferior ou igual a 40.000 euros”, refere 
a associação, adiantando que a dotação 
orçamental total é de 127.689,19 euros 
e a área geográfica elegível (para todas 
as tipologias) corresponde ao território 
de intervenção do GAL TERRAS DE SICÓ 
2020: todas as freguesias dos conce-

lhos de Alvaiázere, Ansião, Condeixa, 
Penela, Pombal e Soure.

Já na tipologia Pequenos Investi-
mentos na Transformação e Comer-
cialização de Produtos Agrícolas, as 
candidaturas devem contribuir para o 
processo de modernização e capacita-
ção das empresas de transformação e 
comercialização de produtos agrícolas. 
A tipologia de intervenção a apoiar res-
peita a investimentos na transformação 
e comercialização de produtos agríco-
las cujo custo total elegível seja igual 
ou superior a 10.000 euros e inferior 
ou igual a 200.000 euros. A dotação or-
çamental total é de 226.032,44 euros.

Por sua vez, nas candidaturas à 
Diversificação de Atividades na Explo-
ração Agrícola devem prosseguir os 
objetivos de estimular o desenvolvi-
mento, nas explorações agrícolas, de 
atividades que não sejam de produção, 

transformação ou comercialização de 
produtos agrícolas, criando novas fon-
tes de rendimento e de emprego, bem 
como contribuir diretamente para a 
manutenção ou melhoria do rendimen-
to do agregado familiar, a fixação da 
população, a ocupação do território e o 
reforço da economia rural. A tipologia 
de intervenção a apoiar respeita a in-
vestimentos em atividades económicas 
não agrícolas nas explorações agrícolas 
cujo custo total elegível, apurado em 
sede de análise, seja igual ou superior 
a 10.000 euros e inferior ou igual a 
200.000 euros. 

As candidaturas à tipologia Reno-
vação de Aldeias devem prosseguir 
o objetivo de preservar, conservar e 
valorizar os elementos patrimoniais 
locais, paisagísticos e ambientais. A 
tipologia de intervenção a apoiar res-
peita a investimentos em recuperação 

e beneficiação do património local, 
paisagístico e ambiental de interesse 
coletivo e seu apetrechamento, sinalé-
tica de itinerários paisagísticos, am-
bientais e agro-turísticos e elaboração 
e divulgação de material documental 
relativo ao património alvo de interven-
ção, incluindo ações de sensibilização, 
produção e edição de publicações ou 
registos videográficos, fonográficos 
com conteúdos relativos ao patrimó-
nio imaterial e outros investimentos 
relativos ao património imaterial, 
nomeadamente aquisição de trajes, 
estudos de inventariação, património 
rural, bem como do “saber-fazer” antigo 
dos artesãos, das artes tradicionais, 
da literatura oral e de levantamento 
de expressões culturais tradicionais, 
imateriais, individuais e coletivas, cujo 
custo total elegível seja igual ou supe-
rior a 5.000 euros e inferior ou igual a 
200.000 euros. A dotação orçamental 
total é de 550.447,79 euros.

Segundo a Terras de Sicó, “a ava-
liação intermédia e os resultados 
alcançados demonstram a boa gestão 
da Associação na aplicação dos fun-
dos do PDR que lhe foram atribuídos, 
mas também revela um envolvimento 
forte com os parceiros, instituições 
públicas e dinâmicas privadas, tendo 
permitido alinhar a estratégia com as 
metas traçadas e garantir o rigor nos 
procedimentos de avaliação”.

As inscrições estão abertas até dia 
14 de outubro e se pretender mais 
informações sobre os processos de 
candidatura pode consultar o site da 
associação na internet www.terrasde-
sico.pt

atualidade

Associação Terras de Sicó dispõe de um milhão 
de euros para novas candidaturas
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Desporto

Grupo Desportivo de Alvaiázere 
começa em grande na nova época

AVISO

ALVARÁ DE LOTEAMENTO URBANO N.º 1/2019

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, torna-
se público que a Câmara Municipal de Alvaiázere, emitiu 
a 26 de julho de 2019, o ALVARÁ DE LOTEAMENTO 
URBANO N.º 1/2019, em nome do Município de Alvaiá-
zere, na sequência da deliberação exarada na Reunião de 
Câmara do dia 28 de junho de 2019, dos prédios sitos na 
freguesia de Pussos São Pedro, sob os n.ºs P2440 a P2484, 
da respetiva freguesia.

Operação de loteamento com as seguintes características:
- Área do prédio a lotear: 121.052,40 m2;
- Área total dos lotes: 82.555,30 m2;
- Área máxima de implantação: 52.335,40 m2;
- Área máxima de construção: 62.802,50 m2;
- Altura máxima de fachada: 12 m;
- Número máximo de pisos: 2;
- Número de lotes constituídos: 48, numerados de 1 a 48, 

todos destinados a indústria, comércio, serviços ou armazém;
- Área de cedência para o domínio municipal: 38.497,10 m2:
- Finalidade da cedência:
- 2.318,20 m2 de área cedida para parcela de equipamento;
- 10.669,50 m2 de área cedida para espaços verdes;
- 1.106,40 m2 de área cedida para percursos;
- 8.128,30 m2 de área cedida para arruamentos;
- 3.813,50 m2 de área cedida para estacionamento;
- 6.122,20 m2 de área cedida para passeios;
- 6.339,00 m2 de área cedida para área de reserva.

Paços do Município, 02 de agosto de 2019.

A Presidente da Câmara Municipal,
Arq., Célia Margarida Gomes Marques

Associação de Melhoramentos 
do Pé da Serra

CONVOCATÓRIA
Nos termos do n.º 1 do artigo 17.º dos Estatutos da 

Associação de Melhoramentos do Pé da Serra, convoco 
os senhores associados para uma reunião da Assembleia 
Geral, a realizar no próximo dia 15 de setembro de 2019, 
pelas 15H00, na sede da Associação sita na rua do Cas-
telo, em Pé da Serra, com a seguinte ordem de trabalhos:

- Informações;
- Eleição dos Órgãos Sociais para o triénio 2019 a 2022;
- Outros assuntos de interesse para a Associação.

Conforme preceituado no n.º 2 do artigo 15.º dos Esta-
tutos, senão comparecerem à hora marcada, pelo menos, 
metade dos associados com direito a voto, a Assembleia 
reunirá, com segunda convocatória, uma hora depois com 
qualquer número de sócios presentes.

Pé da serra, 26 de agosto de 2019

O Presidente da Assembleia Geral
Luís Miguel Carvalho Guerreiro

O Grupo Desportivo 
de Alvaiázere já começou 
a preparar a nova época, 
2019/2020, tanto no 
futebol como nas outras 
modalidades.

A equipa sénior co-
meçou os trabalhos de 
pré-epoca no dia 26 
deste mês, tendo previs-
tos para o próximo mês 
vários jogos de treino, 
com as seguintes datas: 
sábado, 31 de agosto 
contra Ferreira do Zêze-
re; 4 de setembro jogará 
contra Ansião; a 7 de 
setembro defronta o 
clube Moinhos; dia 11 
de setembro enfrentará 
novamente Ferreira do 
Zêzere; a 15 de setembro 
o adversário será o Pam-
pilhosa da Serra; depois, 
a 22 de setembro recebe 
o Castanheira de Pera e, 
a terminar o mês a 28 
de setembro, haverá um 
jogo entre o GDA senio-
res e o GDA Juniores.

Ainda em relação à 
equipa sénior, o sorteio 
para o Campeonato da 
1ª distrital da Associação 
Futebol de Leiria (AFL) 
vai realizar-se no dia 9 

de setembro. O início 
do Campeonato Distrital 
está previsto para dia 5 
de outubro.

No que respeita a jo-
gadores, o clube renovou 
com os seguintes: Alex 
santos, Carlos Paulo, Pau-
lo Coimbra, Ekas, Fabito, 
Pimenta, Rafael, Rui e 
Ricardo. No que diz res-
peito a novos reforços, 
contratou os seguintes 

jogadores: Daniel Silvei-
ra, Estudante, Daniel, 
Hingá, Kazkazé, Ricardo 
Sousa e Sandro. Estão 
ainda a treinar na pré-e-
poca da equipa sénior, 
cerca de 5 jogadores que 
poderão ainda ingressar 
na equipa

No que diz respeito 
às modalidades, o Karaté 
começa segunda-feira, 
dia 2 de setembro, às 

18 horas com a mesma 
escola, Associação Na-
cional de Artes Marciais; 
o GAP, retoma dia 3 de 
setembro, e vai ter aulas 
às terças e quintas, das 
19h às 20h com a pro-
fessora Catarina Dias; 
o Yoga, reinicia dia 10 
com a professora Cláu-
dia Silva.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira 
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XXIV ANIVERSÁRIO DO 
RANCHO FOLCLÓRICO 

DA FREGUESIA DE PUSSOS
XXIII FESTIVAL DE FOLCLORE 

- CABAÇOS-

Dia 7 de setembro (sábado)

16h30 – Receção dos grupos de fol-
clore convidados no Centro Cultural, 
Recreativo e Social da freguesia de 
Pussos - Cabaços

17h00 – Visita ao recinto do festival
(Praça 10 de Outubro - Cabaços)

17h45 – Sessão solene de boas vindas
(Centro Cultural - Cabaços)

20h45 – Organização dos grupos de 
folclore para atuação

21h00 – Inicio do XXIII Festival e 
XXIV Aniversário 
(Praça 10 de Outubro - Cabaços)

- Rancho Folclórico da Freguesia de 
Pussos (Alvaiázere - Alta Estremadura)

- Rancho Folclórico da Casa do 
Minho em Lisboa (Alto e Baixo Minho)

- Grupo Folclórico Os Camponeses 
de Vila Nova (Coimbra - Gandara, Bair-

rada e Mondego)

- Rancho Folclórico São Miguel de 
Carregueiros (Tomar - Alto Ribatejo)

24h00 – Parabéns ao RFFP

 
Depois da crise de 1966 a 1976, a Filarmónica Santa Cecília de Alvaiázere voltou a sair à 
rua para participar na festa da inauguração da primeira versão do Estádio Municipal.

Memória Viva Jornadas Europeias 
do Património em 

Alvaiázere 
Vai decorrer nos dias 21, 22, 27, 28 e 29 de 

setembro as Jornadas Europeias do Património, su-
bordinadas ao tema “Artes Património Lazer”. 

Nos dois primeiros dias terá lugar, na Casa Mu-
nicipal da Cultura de Alvaiázere, o “Congresso de 
História e Património da Alta Estremadura e Terras 
de Sicó”. 

No dia 27 será inaugurada uma exposição foto-
gráfica, intitulada “ComPassos no território”. No dia 
seguinte haverá atividades de expressão plástica, da 
parte da manhã, e uma palestra sobre o potencial 
gastronómico do chícharo, a começar pelas 15h30, 
no Museu Municipal. Já no dia 29, domingo à tarde, 
o cartaz contempla um passeio guiado pelo patrimó-
nio histórico do Concelho, que passará pelas cinco 
freguesias e que será comentado pela museóloga 
Paula Cassiano e pelo historiador Mário Rui Simões. 
Esta atividade é de inscrição gratuita, mas obrigatória 
no site da Câmara Municipal ou no atendimento do 
Museu Municipal, até dia 22 de setembro.

O Rancho Folclórico da Freguesia 
de Pussos (RFFP), como associação 
ligada à etnografia e ao folclore, 
orgulha-se de, em cada atuação, ter 
demonstrações culturais tradicionais 
e populares que estruturam as gentes 
que representa.

Assim, numa noite tão agradável 
quanto cosmopolita, destaque para 
a atuação na 34ª edição da Feira das 
Cebolas, no dia 20 de agosto, que teve 
lugar na Praça Velha em Coimbra, a 
convite do Grupo Folclórico os Cam-
poneses de Vila Nova, Condeixa, co-
-organizador do evento com a Câmara 
Municipal de Coimbra. Em tempos de 
vivência à escala global e uniformiza-
dores de tendências também culturais, 
fica a certeza, que a identidade cultural 
local, neste caso a alvaiazerense, com 
as suas particularidades nativas de que, 
repete-se, o RFFP se orgulha de exibir 
no tabuado, pode ser, como foi, fator 
de entendimento, aproximação e in-
tercâmbio entre pessoas de diferentes 
nacionalidades, pois um investigador 
italiano ali presente fez questão em 
“levar” testemunhos da cultura alvaia-
zerense para Itália.

O mês de agosto afirmou-se pois 
intenso para o RFFPussos com a ca-
dência dos ensaios semanais, melhoria 
de trajos e atuações. Apraz dizer que 

Coimbra, Pussos e Besteiro tiveram 
mais encanto com os alvaiazerenses 
e amigos que concorreram respetiva-
mente, à Praça Velha em Coimbra, à 
festa em honra de Santo Estevão de 
Pussos, Pussos São Pedro, e à festa em 
honra de S. Miguel no Besteiro, Pelmá, 
e ali aplaudiram e apoiaram o RFFP. 
Um bem haja a todos, às excelentes 
organizações dos eventos, ao motoris-
ta João Paulo, à Câmara Municipal de 
Alvaiázere pela cedência de transporte, 
aos elementos que de forma gratuita e 
despretenciosamente dão corpo e vida 
ao RFFP e aos seus familiares. 

O grupo está a trabalhar empenha-

do na organização do seu XXIII Festival 
e XXIV Aniversário que vai ter lugar dia 
7 de setembro, na Praça 10 de Outubro 
em Cabaços, pelas 21h e para participar 
no Desfile Nacional do Traje Popular 
Português, organização da Federação 
do Folclore Português, a acontecer dia 
14 de setembro no Cais de Gaia, em 
Vila Nova de Gaia, Porto.

Fica o convite para assistir às ativi-
dades mencionadas e para integrar a 
família do RFFPussos que, em espírito 
de união, companheirismo e alegria 
procura, no tabuado, oferecer a essên-
cia da identidade alvaiazerense na ver-
tente da cultura tradicional e popular.

Rancho Folclórico da Freguesia de Pussos 
a consolidar a identidade alvaiazerense
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