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A tarde do dia 4 de setembro foi 
considerada uma das piores deste ano 
no que diz respeito ao número de in-
cêndios que deflagraram em território 
português. Alvaiázere fez parte deste 
cenário dantesco, tendo sido palco de 
dois fogos, um na localidade de Bar-
queiro e que rapidamente foi combati-
do e resolvido, e outro na localidade de 
Bemposta, em Almoster, que deu muito 
trabalho aos bombeiros alvaiazerenses 
e a muitos outros que se deslocaram ao 
nosso Concelho para ajudar.

No que respeita ao incêndio de 
Bemposta, este teve início, de for-
ma muito violenta, pelas 16:18h em 
povoamento florestal e rapidamente 
progrediu, entrou numa das zonas 
mais sensíveis da freguesia, que havia 
ardido pela última vez há cerca de 25 
anos, e chegou à localidade de Aldeia-
Nova. O vento, a orografia complicada 
e a existência de muita vegetação, 
foram grandes aliados deste fogo, que 
chegou a ser combatido por mais de 
300 bombeiros, cerca de 100 veículos 
e 12 aeronaves. 

Nunca houve casas em perigo, con-
tudo as chamas obrigaram à evacuação 
momentânea de algumas povoações. 
À Radio Renascença, o Comandante 

Carlos Guerra, do Comando Distrital 
Operacional de Socorro (CDOS) de 
Leiria, referiu que “houve algumas 
casas em que, devido à aproximação 
do fumo e também por segurança das 
populações, foi aconselhada a retirada 
momentânea daquelas zonas. Depois, 
as pessoas voltaram às suas casas. 
Não tivemos de fazer nenhuma eva-
cuação para fora do perímetro habitual 
das aldeias, foi apenas um recato de 
alguns momentos”.

O incêndio entrou em fase de reso-
lução perto das 21h, estando por essa 
hora no terreno a fazer operações de 

rescaldo e vigilância 333 operacionais, 
103 veículos e um meio aéreo, segun-
do a página da Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil. 

De referir que ainda nesta tarde já 
tinham ocorrido outros dois incêndios 
nas proximidades da freguesia, mas 
concelho de Pombal, também preocu-
pantes, mas que foram rapidamente 
resolvidos e que permitiram uma 
célere deslocação dos meios para o 
incêndio de Bemposta, evitando assim 
males maiores.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

atualidade

Almoster

Incêndio em Bemposta foi o pior 
do ano no Concelho de Alvaiázere

Empresa adquiriu 
6 lotes de terreno 
no Rego da Murta

A empresa José Bicho Unipes-
soal, com sede em Alvaiázere, de 
“fabrico de produtos forjados, es-
tampados e laminados, atividades 
de serralharia geral, tratamento e 
revestimento de metais, adquiriu 
6 lotes – 14 a 20 – da área empre-
sarial de Rego da Murta, num total 
de 12.912 metros quadrados.

Esta empresa foi a única parti-
cipante na hasta pública lançada 
pela Câmara Municipal de Alvaiá-
zere e apresentou uma proposta 
de compra dos 6 lotes pelo valor 
de 10 cêntimos o metro quadrado, 
totalizando assim 1.291,23 euros.

 O valor apresentado foi “supe-
rior ao artigo 63º do Regulamento 
do Ecossistema Empresarial e Em-
preendedor de Alvaiázere”, referiu 
a autarquia, adiantando ainda que 
a comissão que dirigiu a hasta 
pública considerou, por unani-
midade, que “o empreendimento 
em causa é de relevante interesse 
público”. 

Na mesma hasta não foram 
apresentadas propostas para os 
lotes 10 a 13 da mesma área em-
presarial.
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Acha que a abertura do CAO e Lar Residencial vão trazer benefícios para Alvaiázere?

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

Teodora Cardo

Diretora

Ana Gerardo
Alvaiázere

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

atualidade

Luís Simão
Alvaiázere 

Padre André Sequeira 

Alvaiázere

Rodrigo Joaquim
Alvaiázere

Esta é uma obra que já devia 
existir no nosso Concelho há mui-
tos anos. Temos muitas crianças 
em Alvaiázere com necessidades 
e a precisar de um centro destes. 
A única coisa que lamento é só ter 
sido possível neste século conse-
guir uma obra destas. Dou os meus 
parabéns às pessoas que tornam o 
“difícil em fácil”.

É minha convição de que a 
abertura do CAO e Lar Residencial 
é uma boa aposta para o Concelho 
e os seus habitantes, gerador de 
mais postos de trabalho, algo em 
que o Concelho está muito carente. 
Além disso ajudará à fixação de 
pessoas e, em certa medida, pen-
so que ajudará a potenciar outros 
tipos de negócios em Alvaiázere.

Ambas as respostas sociais vão 
permitir proporcionar uma significa-
tiva melhoria na qualidade de vida 
dos seus clientes, colaboradores e 
sociedade em geral. Como tal, o plano 
socio-económico do concelho, mas 
também, pela resposta abrangente 
que vão conseguir dar, da nossa re-
gião sairá extremamente beneficiado! 
Parabéns à ACPA e seus colaboradores 
pela coragem em avançar e colocar 
Alvaiázere como referência nesta área.

É uma mais valia para o nosso 
Concelho, uma necessidade para 
tantas pessoas que muitas vezes 
tinham de se deslocar para longe 
e por vezes não tinham condições 
para os receber. Estamos a agir e 
a sermos solidários com aqueles 
que tanto necessitam. Vamos ser 
solidários com essa obra e construir 
um mundo melhor, mais humano e 
mais justo.

Eleições
Em Portugal ocorrem cinco tipos de eleições, as 

presidenciais, as legislativa regionais, as legislativas, 
as autárquicas e as europeias. De todas as eleições 
referidas, só as europeias é que não são especifi-
cas do nosso país, já que se realizam, por toda a 
Europa, para eleger para o parlamento europeu os 
representantes de cada país. 

Das quatro eleições realizadas especificamente 
no nosso país, todas se realizam de quatro em qua-
tro anos à excepção das presidenciais que se reali-
zam de cinco em cinco anos e elegem o mais alto 
representante  da nação, o Presidente da República.

As eleições legislativas regionais, elegem os re-
presentantes da Assembleia Regional, assim como o 
Governo Regional das regiões autónomas da Madei-
ra e dos Açores e que se realizaram no passado 22 
de setembro. No continente as legislativas elegem 
os deputados à Assembleia da República e natural-
mente o Governo e vão realizar-se no próximo dia 
6 de outubro.

As eleições autárquicas destinam-se a eleger os 
orgãos autárquicos, a Câmara Municipal, a Assem-
bleia Municipal e a Junta de Freguesia, e são as elei-
ções que estão mais próximas das pessoas por es-
tarem mais relacionadas com a vida quotidiana dos 
cidadãos e as suas campanhas eleitorais são mais 
agitadas e envolventes, o que não se verifica com 
as legislativas onde existe um maior distanciamento 
principalmente nas zonas rurais. No entanto em 
Alvaiázere verificou-se algum movimento no dia da 
feira semanal, quarta-feira, no mercado e pela vila, 
dos partidos, PPD/PSD, Partido Social Democrata e 
do PS, Partido Socialista. Do CDS-PP, CDS/Partido 
Popular fomos informados que fará a sua campanha 
na última semana também no dia do mercado.

Numa democracia representativa, como a nossa, 
a escolha dos 230 deputados para a Assembleia da 
República é feita pelos cidadãos recenseados, por 
voto secreto e pessoal, porém estes não elegem 
diretamente os deputados, pois a votação é feita 
sobre listas plurinominais e fechadas de coligações 
ou partidos, compostas por militantes e podendo 
integrar independentes ou seja cidadãos que não 
são militantes. É utilizado o sistema de represen-
tação proporcional com a conversão em mandatos 
pelo método de Hondt. Os ciclos eleitorais corres-
pondem aos distritos, pelo que será importante 
para os alvaiazerenses conhecerem os cabeças de 
lista e respetiva equipa, dos diversos partidos, pelo 
distrito de Leiria, para em consciência, cumprirem 
o seu dever cívico. A abstenção não é solução, pois 
não revelamos se estamos contra ou a favor. Mostre 
que tem responsabilidade social e compareça no dia 
6 de outubro.

A 30 de Setembro de 1999, o título ADEUS AO DR. 
PARDAL, destacava-se na página 6: «No passado dia 
17, do corrente mês de Setembro, no Hospital dos 
Capuchos, faleceu, o nosso conterrâneo, Dr. Francis-
co Rodrigues Pardal – o Dr. Pardal - , como todos o 
conhecíamos.

Nasceu na Várzea dos Ama-
relos, na freguesia de Maças de 
D. Maria, no nosso concelho, a 
15 de Maio de 1927, filho de 
Francisco Rodrigues Pardal e 
de Herminia Rosa. Licenciou-se 
em Direito, pela Universidade 
de Coimbra, em 1951. Em 1952 
fez concurso complementar de 
Ciências Político-Económicas. 
Delegado do Procurador da Re-
pública, em 1952, é promovido 
a Juiz Conselheiro no Supremo 
Tribunal Administrativo em 
1978, jubilando-se por limite 
de idade, em Maio de 1997. 
Foi Vice-Presidente do Supremo 
Tribunal Administrativo, desde 
1989. E em comissão de servi-
ço, de 1978, até 1985, Director 
Geral das Contribuições e Impostos. Professor, de 
várias Universidades, foi membro da Comissão para 
o Desenvolvimento da Reforma Fiscal. O seu saber, 
chegou a Macau, com um projecto da Lei Tributária, 
e, Código de Direito Tributário. Editou várias obras 
da sua especialidade, colaborou em várias revistas 
de Direito, Nacionais e estrangeiras. Elaborou muitos 

pareceres, para o Direito Nacional e Internacional. 
Foi membro efectivo de várias instituições e esco-
las de Direito, de vários Países. E agora, em 13 de 
Janeiro, do ano corrente, foi nomeado, Defensor do 
Contribuinte, lugar que ocupava, quando a morte, 

trágica, o veio surpreender. Foi 
casado, em primeiras núpcias, 
com a Sra D. Maria Teresa de 
Sousa Rodrigues da Silveira, da 
qual teve 3 filhos, a Isabel, a Ce-
cília e o Nuno. Pai extremoso e 
dedicado, à sua educação se lhes 
entregou, casando em segundas 
núpcias com a Sra D. Lídia Maria 
de Jesus Oliveira. Toda a sua Bi-
blioteca, comum e jurídica, com 
todo o seu espólio, foi oferecida 
para a Biblioteca Municipal de Al-
vaiázere, pela sua ilustre família. 

…Morreu um homem, que 
poucos conheciam, porque aves-
so ao exibicionismo e propagan-
das pessoais. Sempre se soube 
esconder, por detrás, de uma, 
muito grande simplicidade e 
modéstia, apanágio dos espíritos 

fortes, inteligentes e cultos. Filho de família modesta, 
mas honrada e trabalhadora, que lhe soube colocar 
na alma, estas virtudes, viveu ignorado e esquecido 
dos seus conterrâneos, que apenas o descobriam, 
quando precisavam dele…»

Assinava Jacinto Nunes.
Assim se escrevia e homenageava, há vinte anos!
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“O Alvaiazerense” (O Alv.:): O 
que é e de onde nasceu a ideia da 
Greenery? 

“Greenery” (Gr.:) O nome da nossa 
empresa surgiu com base na ideia do 
projeto, ou seja, uma estufa de produ-
tos hortícolas, em que o predominante 
é a cor verde dos vegetais (frescura 
e a qualidade) e depois fizemos uma 
pesquisa dos nomes já existentes e 
entre uma tradução e o que seria mais 
apelativo resultou a “GREENERY”.

O Alv.: Onde está e quantos pos-
tos de trabalho gera a sua empresa?

Gr.: A Greenery Lda, é uma empresa 
sediada em Maçãs de Dona Maria, con-
celho de Alvaiázere e atualmente tem 
3 funcionários a tempo inteiro.

O Alv.: Que produtos cultivam, 
durante as várias épocas do ano?

Gr.: Produzimos e comercializamos 
produtos hortícolas cultivados em 
hidroponia, mais concretamente fo-
lhosas, entre as quais temos as várias 
espécies de alface, o agrião, a nabiça, 
o espinafre e as plantas aromáticas, 
entre outros da cultura chinesa, tais 
como, a pack choi, o cebolinho e o 
shoy sum.

O Alv.: As vossas hortícolas são 
cultivadas em hidroponia. Para 
quem não sabe, em que consiste essa 
técnica?

Gr.: A hidroponia pode ser con-
siderada uma ciência, uma técnica e 
também uma arte.

Na hidroponia o cultivo vegetal é 
realizado sem solo ou outro substrato 
como fonte de nutrientes para a plan-
ta. Os elementos minerais essenciais 
para o crescimento e o desenvolvimen-
to das plantas são fornecidos através 
de uma solução nutritiva que fornece 
na medida exata e de forma constante 
todos os nutrientes que os vegetais 
cultivados necessitam.

Existem vários sistemas hidropóni-
cos. Eles diferem entre si pela forma em 
que a solução nutritiva entra em conta-
to com as raízes. Basicamente, para um 
conjunto hidropónico é necessária uma 
estrutura para sustentação da planta, 
um reservatório para solução nutritiva, 
um meio de contato entre as raízes e a 
solução nutritiva. O nosso sistema de 
cultivo é também conhecido pela sigla 
NFT (Nutrient Film Technique), é um 
tipo de cultivo elevado do solo.

O Alv.: Quais são as vantagens e 
desvantagens deste tipo de cultivo 
em relação ao cultivo em terra?

Gr.: Entre as vantagens podemos 
referir: maior rendimento por área, 
por dispensar o uso de terra, a hidro-
ponia pode ser verticalizada; aumento 
da produtividade. por receber todo os 
nutrientes de que precisa em tempo 
integral, toda a plantação cresce sau-
dável e em condições de ser utilizada; 
melhor qualidade do produto, por ser 
cultivado em local fechado, o vegetal 
está menos suscetível a pragas e en-
fermidades (além disso, recebe todos 
os nutrientes de que precisa durante 
todo o crescimento, o que torna a 
planta mais saudável e faz diminuir 
a necessidade de fertilizantes; per-
mite colheitas durante o ano todo; 
mais eficiência e economia no uso de 
água e fertilizantes, pois a solução 
nutritiva pode ser reaproveitada para 
várias irrigações; ciclos mais curtos 
em decorrência do melhor controlo 
ambiental (a alface, por exemplo, 
leva de 60 a 65 dias para ser colhida 
no cultivo tradicional, enquanto que 
na hidroponia este tempo cai para 35 
a 40); proteção contra adversidades 
climáticas e preservação do meio 
ambiente (as técnicas de cultivo tra-

dicionais despejam agro-tóxicos que 
atingem os lençóis freáticos). 

Em relação às desvantagens há 
dependência de energia elétrica ou de 
um sistema alternativo, se houver uma 
queda de energia e o produtor não ti-
ver um gerador, por exemplo, há gran-
de risco de se perder toda a produção; 
requer conhecimento da tecnologia e 
acompanhamento permanente e uma 
maior facilidade de disseminação de 
patógenos no sistema pela própria 
solução nutritiva circulante.

O Alv.: Há quem considere a hi-
droponia o futuro da agricultura, 
pelo facto de não utilizar os solos. 
Concorda com isso? Porquê?

Gr.: Concordo com a afirmação, e 
ao contrário do que muita gente pensa 
os produtos hidropónicos são mais 
saudáveis, as culturas hidropónicas ao 
contrário das culturas no solo recebem 
apenas e só os nutrientes necessários 
para o seu bom desenvolvimento, 
sem quaisquer repelentes de pragas e 
químicos prejudicais. A solução nutri-
tiva é apenas constituída por água e 
todos os nutrientes (azoto, potássio, 
fósforo, magnésio etc., dissolvidos na 
forma de sais) que o solo deveria ter, 
assim os produtos hidropónicos são 

completamente naturais e saudáveis 
com uma qualidade superior. 

O futuro da agricultura passará por 
um sistema “amigo do ambiente” pois 
este sistema resulta numa poupança 
da ordem dos 75% no consumo de 
água (nenhuma água é desperdiçada) e 
também na diminuição significativa da 
aplicação de produtos fito-sanitários, 
uma vez que a produção se faz em 
ambiente controlado e menos sujeito 
a eventuais pragas e doenças.

No mundo atual em que as preocu-
pações ambientais e energéticas são 
uma realidade constante, procurámos 
especializar-nos numa agricultura 
moderna e sustentável, mas sobretudo 
através de uma produção ecológica 
criar produtos mais saudáveis e com 
melhor qualidade para o consumidor. 

O Alv.: A hidroponia está a ga-
nhar terreno em Portugal ou ainda é 
desconhecida?

Gr.: A hidroponia em Portugal 
ganha, a cada dia que passa, novas 
pessoas interessadas por este tipo de 
cultivo. Este tipo de cultivo, além de 
limpo, é extremamente simples e de 
baixo custo, em que qualquer água 
potável para consumo humano serve 
para hidroponia.

Somos jovens agricultores com pai-
xão pelo que estamos a desenvolver, 
com metas bem definidas não só em 
prol do desenvolvimento económico-
social da nossa região, mas também em 
tornar-nos numa empresa de confiança 
e referência no mercado nacional e 
internacional.

Tal como nós existem muitos ou-
tros, embora exista pouca informação 
sobre hidroponia em Portugal, mas 
podemos consultar na Internet mais 
sobre o assunto e aprender com as 
experiências de outros agricultores. 

O Alv.: A quem vos queira encon-
trar ou contactar, como pode fazê-lo?

Gr.: Visitando as nossas instalações, 
por telefone, e-mail e facebook.

Greenery Lda
Estrada via Lusitânia n.º 764, Car-

valhal
3250-296 Maçãs de Dona Maria
Telef.: 914778062 / 964514701 / 

966503010
geral@greenery.pt
carla.pedroso@greenery.pt 
https://www.facebook.com/gree-

nerylda

entrevista

“No mundo atual em que as preocupações ambientais e 
energéticas são uma realidade constante, procurámos             
especializar-nos numa agricultura moderna e sustentável”
__________________________________________________________________________________________ ________________________________
O jornal “O Alvaiazerense” com o objetivo de dar a conhecer uma empresa de sucesso no nosso Concelho 
e servir de incentivo a outros jovens contactou com a Greenery Lda, constituída por dois irmãos, jovens 
agricultores e sócios gerentes desta, Sónia Medeiros Lucas Afonso Garcia e Nuno Miguel Medeiros Lucas.  
Estes  procederam a uma candidatura em 28/04/2015 ao Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 
à medida “Valorização da produção agrícola” e à ação 3.1.1 – Jovens Agricultores com o projeto “Produção 
de hortícolas em hidroponia” aprovada em 11/05/2016, e  que possibilitou a construção da estufa com o 
surgimento das primeiras culturas em novembro de 2017._____________________________________________________________________________________________________ _____________________

Entrevista a ???????????????????????
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Em Bofinho - Pelmá

Festa em honra 
de Santo António

Nos passados dias 31 de agosto e 1 de setem-
bro realizou-se mais uma festa em honra de Santo 
António, padroeiro das terras e gentes do Bofinho, 
freguesia de Pelmá. 

Os festejos tiveram início ao final da tarde de 
sábado, com uma missa em honra do santo pa-
droeiro, presidida pelo padre Jacinto Gonçalves, à 
qual se seguiu uma procissão em torno do lugar, 
na qual, tal como já vem sendo hábito, desfilaram 
as imagens de Nossa Senhora, de Santo António e 
ainda os tradicionais bolos das festas. A noite foi 
depois animada pelo artista Márcio Cabral. 

No domingo à tarde o Rancho Folclórico Rosas 
de Portugal, da Charneca, animou todos os que 
ali se juntaram e depois de um bom jantar, todos 
os presentes, deram um pézinho de dança ao som 
do Duo Mikas. 

A organização agradece a todos quantos fazem 
a festa, aos que moram no Bofinho, assim como 
aos que mesmo cá não morando, continuam a 
vir todos os anos. Sem a ajuda e união de todos 
a festa não se faria. Deixam ainda uma nota de 
agradecimento à Câmara Municipal de Alvaiázere 
pela ajuda prestada.

_________________
Leonor Matias

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

Em Barqueiro - Maçãs de D. Maria
Festa em honra de Santa Teresa d’Ávila

Como é tradição o lugar de 
Barqueiro, freguesia de Maçãs de 
D. Maria esteve em festa durante 
três dias, de 6 a 8 de setembro, 
em honra de Santa Teresa d’Ávila.

O primeiro dia de festa come-
çou com o habitual passeio pedes-
tre que já conta com a VII edição, 
que atrai a população mais idosa 
assim como os mais novos para ca-
minhar por trilhos escondidos pelo 
lugar e rodeados pela natureza 
existente no local. A noite acabou 
com o baile de John Mitchell que 
animou e aqueceu a noite.

A tarde de sábado começou 
com o torneio de sueca e continuou 
com a atuação do Rancho folclórico 
e Etnográfico da Casa do Povo de 
Maçãs de D. Maria. O grupo PA3 
atuou de seguida e agitou a plateia 
toda que dançou pela noite fora.

Os dois pontos altos do do-
mingo, e último dia de festejos, 
foram o X passeio de motas, onde 
todos os amantes de duas rodas 
participam, enquanto os mais reli-
giosos assistiram à missa solene e 
participaram na procissão.     

No que diz respeito ao resto da 
tarde de domingo, esta foi de cariz 
cultural, com a atuação do Rancho 

da Lagoa Parada e o espetáculo de 
acordeão “Acordeando”. 

O grupo de dança MDM mos-
trou o seu talento ao público 
presente no recinto feira e por 
fim este pôde dar um pezinho de 
dança pela noite fora com o grupo 
Manuel Bráz.

__________________
Mónica Teixeira

Em Relvas - Maçãs de Caminho
Festa em honra do padroeiro S. Miguel 

No fim-de-semana de 28 e 29 de setembro, de-
correu no lugar de Relvas, em Maçãs de Caminho, a 
tradicional festa em honra de São Miguel, padroeiro 
da igreja católica, arcanjo supremo defensor dos 
crentes, da fé em Deus, contra os demónios e o mal.

Os festejos decorreram com a animação habitual, 
sendo o ponto alto no domingo com a celebração 
da Missa Solene, pelas 11:30 horas, na pequena 
capela de S. Miguel, seguida da procissão de ofe-
rendas, acompanhada musicalmente pela Sociedade 
Filarmónica Santa Cecília de Alvaiazerense, que 
percorreu a rua principal do lugar, com muitos fiéis 
e devotos a marcarem a sua presença.

Intervalada pelo leilão de oferendas, a tarde de 
domingo esteve reservada para a cultura popular 
portuguesa, em música com a atuação “Tuna e Can-
tares da Misericórdia de Alvaiázere”. À noite houve 
arraial a cargo do grupo musical “Márcio Cabral”.

No dia anterior, sábado, antecipado por um “Pernil 
no Espeto”, o programa anunciava mais uma edição, a 

sétima, da garraiada, que decorreu dentro da norma-
lidade e proporcionou alguns momentos de diversão 
à muita assistência que acorreu ao evento, entre a 
população local e muitos visitantes. Depois, o arraial 
noturno esteve a cargo de “Luís Simões”.

Durante os festejos, sempre com o “jogo da rata”, 
não faltou também a gastronomia do peixe do rio fri-
to, do frango de churrasco e dos bolos de ferradura. 

Mais uma festa com bons momentos de fé, de-
voção e de alegre confraternização religiosa e pagã. 

________________
Carlos Simões
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No dia 13 de setembro, as 
Bibliotecas Escolares do Agrupa-
mento de Escolas de Alvaiázere 
receberam os alunos do 1º e 5º 
anos, acompanhados pelos pais e 
encarregados de educação, para 
mais um início de ano letivo, pleno 
de novas dinâmicas, centradas no 
aluno e nas suas aprendizagens 
que se pretendem de qualidade e 
adequadas às suas necessidades, 
potencialidades e interesses.

Nesta visita à Biblioteca, de-
pois do encontro com o diretor 
de turma e integrada na apresen-
tação da escola, os novos alunos 
de 5º ano e famílias foram acom-
panhados pelos seus “padrinhos”, 
os alunos do Clube de Mediação, 
que guiaram os mais novos, es-
clarecendo o funcionamento dos 
diversos espaços e serviços. Foi 
ainda lançado o convite às famí-
lias para a frequência e utilização 
da BE, nomeadamente através do 
empréstimo domiciliário e da par-
ticipação em atividades de leitura 

a desenvolver ao longo do ano.
Para lembrar que a Biblioteca 

Escolar é o espaço privilegiado 
da leitura e possui um fundo 
documental considerável, onde 
se destacam algumas novidades 
editoriais, os alunos receberam 
um marcador de livro para usar na 
primeira requisição do ano, a qual 
foram incentivados a realizar nos 
primeiros dias de aulas.

Refere-se ainda que as Biblio-
tecas Escolares, no âmbito do 

seu plano de atividades anual, se 
propõem dinamizar ou cooperar 
em articulação com outras estru-
turas pedagógicas, iniciativas ou 
projetos de leitura, de educação 
para a cidadania, ambiente e sus-
tentabilidade, artes e tecnologias, 
respeitando os objetivos do Proje-
to Educativo do Agrupamento e as 
linhas de atuação definidas pela 
Rede de Bibliotecas Escolares, 
numa perspetiva de flexibilidade 
curricular e trabalho colaborativo.

escolar

Regresso às aulas com a Biblioteca EscolarAgrupamento de Escolas
Alunos de Alvaiázere 
viajam para Roma

Um grupo de nove alunos do Agrupamento de 

Escolas de Alvaiázere vai participar num encontro 

organizado pela escola “Liceo Classico statale Pilo 

Albertelli”, em Roma. Este é o segundo encontro 

internacional do projeto Erasmus+ “Everybody 

matters” com a participação de alunos dos quatro 

países integrados no projeto:  Finlândia, Croácia, 

Portugal e Itália.

O encontro vai decorrer de 9 a 13 de outubro, 

com atividades de caráter pedagógico, linguístico 

e cultural. À semelhança de encontros anteriores, 

os alunos são acolhidos em casas de família onde 

terão o acompanhamento permanente do seu “ami-

go” italiano e poderão desfrutar de uma experiência 

de imersão no quotidiano das famílias, na língua e 

cultura italianas. 

Os alunos vão ter um programa diário muito 

preenchido, com atividades na escola para concre-

tização dos objetivos do projeto, nomeadamente a 

interação com todos os participantes, observação 

e participação em algumas aulas e atividades de 

caráter lúdico. 

O trabalho realizado no âmbito destes projetos 

visa o desenvolvimento de competências sociais e 

culturais, da capacidade de comunicação, autono-

mia e uma atitude positiva perante os desafios, daí 

a importância dos “encontros” para o pleno cum-

primento dos projetos. E, estando em Roma, todos 

esperam ter oportunidade de visitar alguns dos 

locais mais populares e emblemáticos da cidade. 

Haverá muitas fotos para registar momentos únicos 

de uma experiência que desejamos inesquecível, 

para partilhar com a família e amigos.

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

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

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

O Município de Alvaiázere 
assegurou, pela primeira vez, 
atividades de animação e apoio 
à família no mês de setembro, 
“concretizando, assim, o compro-
misso do executivo municipal em 
apoiar os agregados familiares do 
concelho, promovendo uma maior 
compatibilização entre a atividade 
profissional dos pais e encarre-
gados de educação e a ocupação 
das crianças em período de férias 
letivas”, referiu a autarquia.  

No que respeita às crianças que 
frequentaram o ensino pré-escolar 
no ano letivo transato, foram rece-
cionadas 29 inscrições e os alunos 
desenvolveram atividades nos es-
paços desportivos e na Biblioteca 
Municipal, no período da manhã, 
devidamente acompanhados por 

colaboradoras do Município, como 
forma de diversificar a sua ocupa-
ção e para promover hábitos de 
vida saudáveis. Este serviço incluiu 
ainda serviço de fornecimento de 
refeições e de transporte, para 
aqueles que o requereram.

Para os alunos que frequenta-
ram o primeiro, segundo e terceiro 
ciclo do ensino básico, a autarquia 

ofereceu, também, um conjunto de 
atividades lúdicas e pedagógicas, 
integradas na iniciativa “Alvaiázere 
Camps”. 

Nas duas primeiras semanas de 
setembro, participaram 22 crian-
ças e jovens, mas no cômputo da 
interrupção letiva de verão, parti-
ciparam 70 alunos do concelho 
neste programa ocupacional.

Município garante ocupação a crianças e jovens 
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ESCOLA ONTEM E HOJE

Uma reflexão sobre a escola merece 
bem mais que um modesto salpico, mas, 
na falta de mais profunda capacidade, 
pensei matricular e mandar à escola o 
salpico que fui capaz de engendrar. Por 
outras palavras: abriu agora a escola e eu 
quero pensar sobre ela.

Há quem garanta que o saber está 
nos livros e está mesmo, mas não todo. 
A verdadeira sabedoria sai quase toda 
dos grandes livros da vida que nos coube 
viver. 

Começo por lembrar a escola do meu 
tempo de criança. Até aos anos sessenta/
setenta do século passado, na também 

minha Pelmá, cumpria-se o decreto an-
gustiante da escola única: uma única sala 
de aulas para ensinar a ler, a escrever e a 

contar a todas as crianças da Freguesia, 
nessa época creio que a terceira mais 
populosa. Era uma sala única na sede da 
Freguesia e uma professora (quase sem-
pre regente escolar), distribuindo pelas 
carteiras os cerca de sessenta alunos, 
meninos e meninas.

Para trás da construção desta “escola 
única” na Pelmá, quem queria aprender 
a ler, escrever e contar só tinha uma 
solução: saber onde havia uma escola 
que o aceitasse ou então chegar-se a um 
vizinho ou vizinha que de boa vontade se 
dispusesse a ensinar. O meu pai foi dos 
felizardos aceites na escola dos Abades 
da freguesia da Freixianda, mais felizardo 
ainda porque foi dos poucos que fizeram 
o exame da quarta classe.

Encontrei-me há dias na Freixianda 
com António Ferraz, nascido no Lumiar 
em 1929. Contou-me que, para fazer 
a quarta classe, teve de ser aceite pelo 
“Senhor Afonso dos Abades” como hoje 
é recordado. O António Ferraz fez depois 
algum esforço para se recordar dos com-
panheiros Pelmás e enumerou alguns que 
eu não conheci.

Na escola única que frequentei, os 
livros, os cadernos, os mapas, a peda-
gogia e a didática também eram únicos, 
pouca conversa explicativa, mas muita 
memorização cantada de olhos fechados, 
de perto a palmatória, a régua e a cana 
da índia. 

Veio depois o tempo da fartura e, 
em 1976, só na freguesia da Pelmá fun-

cionavam em pleno nove salas de aula 
distribuídas por cinco edifícios escolares. 
Mas, ainda assim, quando Presidente da 
Câmara, deparei-me com uma situação 

deprimente: no lugar da Banhosa funcio-
nava uma espécie de escola numa depen-
dência de um galinheiro. Logo a Câmara 
diligenciou a construção de uma escola. 
Mas nasceu em má hora que, no ano em 
que estava pronta para servir, ordens do 
Ministério da Educação fecharam algumas 
escolas transportando os alunos para a 
sede de Freguesia, e a escola nova da 
Banhosa não chegou a funcionar. O que 
deixo dito sobre a freguesia da Pelmá, 
creio que serve para todas as freguesias 
do Concelho. 

Dos oito passou-se aos oitenta em 
poucas décadas. Mas, num ápice, voltou-
se quase à estaca zero. Outras mentalida-
des a rondar a da globalização, criaram os 
agrupamentos. Supondo que nem tudo foi 
bom, mas, do mal o menos que, percor-
rendo há pouco uma parte do Concelho 
fiquei a saber que se fizeram bons apro-
veitamentos dos espaços deixados vagos.

O salpico vem agora. Tanta escola, e 

o mundo tão mau! Não seria assim se o 
espírito tivesse voz para reivindicar “pão” 
para se alimentar. Se os alunos que saem 
da escola trazem só o saber, é pouco. Se 
não vêm preparados para serem homens 
e mulheres, pouca sorte!

Também fui professor. Agora a olhar o 
mundo, não deixo de pensar, escrevendo 
estes versos:

Que raio de mundo eu meti
na sacola do aprendiz,
eu o mestre contratado?

Minha escola só deu isto?
Muito menos que o previsto
e eu me penso incriminado!

A ler o mundo mal educado,
Se esse mundo é resultado,
Se “eu professor me penso”,
Pergunto:
Que raio de mundo eu fiz!

(Respiração Poética pelo Natal, p. 21)

Durante muitos séculos, nas terras de 
Alvaiázere, centenares de homens aqui resi-
dentes, arduamente, conseguiram arrancar 
ao seu subsolo incontáveis toneladas de pe-
dra calcária que, com hercúlea força braçal 
e aguçada inteligência, transformaram em 
milhares de carradas de cal, que ora satisfa-
ziam as necessidades de consumo das suas 
próprias gentes, ora permitiam abastecer 
diversos mercados forâneos.

Um dos vários fornos de cal que 
ainda existe em Alvaiázere jaz a mon-
tante do Sobralchão, junto aos Penedos 
Altos. Quando o vislumbrei pela primeira 
vez, ao longe, da estrada, já há mais de 
trinta anos, no final da juventude, pela 
sua extraordinária arquitetura afigurou-
se-me ser um “tholos”: um monumento 
proto-histórico de falsa cúpula. Era afinal 
uma singela construção roqueira, possi-
velmente da Época Contemporânea, do 
século XIX ou XX: um forno de cal. Serve 
de pretexto a estas brevíssimas notas.

Talvez tenham sido introduzidos no 
território português pelos Romanos. E, 
com poucas modificações estruturais e 
técnicas, perduraram até final da cen-
túria de novecentos, quando o cimento 
e as tintas sintéticas, por um lado, e o 
desenvolvimento dos fornos industriais, 
de laboração contínua, por outro lado, 
puseram fim a uma tecnologia antiga, 
que o novo modo de vida, mais cómodo, 

tornou humanamente insuportável e eco-
nomicamente obsoleta.

Com uma compleição tronco-cónica, 
a estrutura em forma de torre, aberta no 
topo, que constituía a parte fundamental 
do forno, edificava-se em terreno inclina-
do que aumentava a solidez das suas pa-
redes e favorecia a conservação das altas 
temperaturas, de mais de mil graus, que 
transformavam a pedra calcária em óxido 
de cálcio: a cal. De altura, mediam entre 
4,5 e 6 metros. Na base, entre 3,7 e 4,6 
metros. Os fornos mais recentes tinham a 
parede interior do seu corpo revestida de 
tijolo burro. Não era o caso do forno dos 

Penedos Altos. Os fornos mais antigos e 
rudimentares eram apenas construídos 
de pedras, ligadas com argamassada, e, 
portanto, mais vulneráveis ao ígneo pro-
cesso de cozedura.

Dois possantes contrafortes, um de 
cada lado do paredão circular do forno, 
ampliavam a sua resistência. Entre eles, 
rasgava-se uma porta, a “ventana”, através 
da qual entrava parte da matéria-prima, 
e por onde saía a cal, após o processo de 
cozedura.

Em alguns locais, como em Pataias, 

associadas aos fornos, existiam outras 
estruturas, como “telheiros”, para abrigar 
os materiais combustíveis, e “tulhas”, para 
armazenagem e comercialização da cal.

Todo o processo produtivo era assaz 
difícil, para não dizer penoso, incluindo: o 
arranque manual da pedra nas “caboucas” 
(pedreiras); o seu transporte em carroças, 
puxadas por animais, até ao forno; a de-
posição da pedra, a “enforna”, em abóba-
da, no interior do forno, desde a base até 
um pouco acima da sua abertura superior; 
a cozedura, através da qual a rocha era 
calcinada; e, finalmente, a remoção da cal 
para fora do forno – a “desenforna”.

Como combustível, usava-se: o mato 
roçado nos baldios, bosques e florestas; 
as agulhas dos pinheiros; os vimes e as 
cepas mortas; ou, mais recentemente, os 
resíduos das serrações.

Possuía a cal variadíssimas aplica-
ções: na construção, servia para produzir 
argamassas, rebocos e estuques, para 
fortalecer adobes e para caiar paredes; na 
agricultura, para corrigir os solos ácidos 
e compor a calda bordalesa com a qual 
se curavam as vinhas; na pecuária, como 
desinfetante de superfícies imundas; na 

atividade industrial, como adjuvante de 
diversas operações transformadoras, 
designadamente no fabrico do vidro, do 
aço, do papel, das fibras têxteis ou dos 
materiais cerâmicos; e, até nas práticas 
funerárias, para ser colocada nas sepul-
turas, minorando os efeitos perniciosos 
da decomposição dos corpos.

Vítimas da sua inexorável obsolescên-
cia, em Alvaiázere, como em todo o País, 
jazem estas estruturas pré-industriais 
esquecidas, abandonadas ou mesmo em 
ruínas. Mas é tanta a relevância histórica 
e patrimonial dos fornos de cal que a 
Direcção-Geral do Património Cultural 
aprovou o projecto FORCAL, protagoni-
zado por Fernando Ricardo Silva, que tem 
como escopo a identificação, o registo, a 
inventariação e o estudo dos fornos de 
cal artesanais em Portugal, das épocas 
Moderna e Contemporânea.

Várias autarquias aderiram ao projecto 
FORCAL, como a União das Freguesias de 
Pataias e Martingança. O investigador con-
tratado por esta autarquia, Tiago Inácio, 
expôs recentemente, em Alvaiázere, no 
Congresso de História e Património da Alta 
Estremadura e Terras de Sicó, o fruto das 
investigações que ali vem desenvolvendo.

Num projecto global, integrado, de 
promoção turística de Alvaiázere seria 
muito útil – melhor se diga, é um impera-
tivo – a preservação e musealização, “in 
situ”, de um forno de cal, mas também de 
outras estruturas, como, por exemplo, um 
moinho, uma azenha, um lagar de azeite 
ou uma casa rural. Há quantas décadas já 
o propusemos?!...

letras

Mário Rui Rodrigues
albaiaz@sapo.pt
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A propósito do forno de cal dos Penedos Altos

Salpico
     Pico-Pico

Filipe Antunes Santos
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O Rancho Folclórico da Freguesia 
de Pussos (RFFP), a terminar a época 
de verão comemorou no passado 
dia 7 de setembro, o 24º aniversário 
e dinamizou o 23º Festival de 
Folclórico. Fica o registo do nosso 
agradecimento por esta via a sócios, 
amigos, simpatizantes, ex-elementos, 
elementos e familiares, representantes 
do Poder Autárquico, da Federação 
do Folclore Português, da Associação 
Folclórica da Região de Leiria e Alta 
Estremadura, do Jornal Alvaiazerense, 
das  associações culturais e de defesa 
do património, das Instituições 
escolares, estabelecimentos comerciais 
e industriais, particulares, Padre Jacinto 
Gonçalves, comunidade local, Junta 
de Freguesia de Carregueiros; Rancho 
Folclórico da Casa do Minho; Rancho 
Folclórico Camponeses de Vila Nova, 
Condeixa, Coimbra; Rancho Folclórico 
de São Miguel de Carregueiros, Tomar, 
ao Ceart, pela colaboração, apoio in-
condicionais e determinantes para que 
a iniciativa fosse possível e obtivesse o 
sucesso habitual.

 No dia 14 de setembro, aderindo 
ao evento dinamizado pela Federação 
de Folclore Português, o RFFP  rumou 
a Vila Nova de Gaia, em transporte 
gentilmente cedido pela câmara de 
Alvaiázere, para participar ativamente 
no desfile Nacional do Trajo Popular 
Português e assim contribuir para a 
valorização, preservação e exibição 
da cultura popular e tradicional. Pela 
passadeira vermelha, instalada no 

Cais de Gaia, desfilaram 1400 partici-
pantes, sendo nove deles elementos 
do Rancho de Pussos. Estes, em con-
junto com outros, participaram nos 
seguintes quadros a evocar memórias 
coletivas: o jogo do peão; o pastor; 
os moleiros; o trabalho das mondas 
e regas; o trabalho da eira; as festas 
e romarias, com vídeo disponível na 
página de Facebook do rancho – “Ran-
cho Folclórico da Freguesia de Pussos 

– RFFP”. (Um bem-haja, pelo bairrismo 
demonstrado e amor pela terra natal, 
ao sr. Fernando Pascoal natural da 
Loureira e residente em Matosinhos).

Em outubro dias 11, 12 e 13, no 
âmbito da 39ª edição FAFIPA e 17ª  
edição do Festival Gastronómico do 
Chícharo promovidos pela Câmara 
Municipal de Alvaiázere, o RFFP  estará 
presente, no parque multiusos, num dos 
bares e a convite da Al-Bäiaz - Associa-
ção de Defesa do Património, irá colabo-
rar na atividade “O Porco e a Matança do 
Porco na Cultura Popular”, a ter lugar dia 
19 de outubro, pelas 15:30, no Museu 
Municipal de Alvaiázere.

Fica, mais uma vez, o convite para 
apoiar o RFFP com a sua presença 
amiga e para participar, semanalmen-
te, nos ensaios e assim disfrutar de 
momentos de companheirismo, boa 
disposição e convívio, com o objetivo 
de, com orgulho, representar digna-
mente as gentes do nosso povo. 

Veja a nossa página, onde publica-
mos o plano de atividades e respetivos 
ensaios, apareça!

atualidade

CLDS 4G de Alvaiázere já se encontra em funcionamento

O Rancho de Pussos a evocar memórias coletivas

O CLDS 4G - projeto coordenado pela Associação 
da Casa do Povo de Alvaiázere - encontra-se neste 
momento em funcionamento e decorrerá pelo período 
de 36 meses, tendo o plano de ação sido elaborado 
de acordo com as vulnerabilidades do território. Este 
foi caraterizado com situação crítica de pobreza, 
particularmente infantil, território envelhecido e ainda 
território fortemente atingido por calamidades. Neste 
sentido, as atividades desenvolvidas terão como base 
os Eixos de Intervenção: 2 - Intervenção familiar e 
parental, preventiva da pobreza infantil; 3 - Promoção 
do envelhecimento ativo e apoio à população idosa e 
4 - Auxílio e intervenção emergencial às populações 
inseridas em territórios afetados por calamidades e/
ou capacitação e desenvolvimento comunitários.

No âmbito do Eixo 2 - Intervenção familiar e 
parental, preventiva da pobreza infantil, podemos 
salientar o Gabinete de Apoio à Família, que permitirá 
o atendimento e acompanhamento de famílias, arti-
culando-se com as equipas locais, com o objetivo de 
facilitar a dinâmica familiar e a criação de condições 
de melhoria de vida. É possível ainda, prestar apoio no 
preenchimento de documentação relativa à solicitação 
de benefícios. Serão também realizadas mensalmente, 
Oficinas Temáticas em horário laboral e pós-laboral, 
em diversas áreas tais como costura, cozinha e primei-

ros socorros. Destacamos ainda a atividade “Educar 
Ativamente”, tratando-se de ações de sensibilização 
sobre hábitos alimentares saudáveis, afetos, trabalho 
e família, com o objetivo de transmitir conceitos e 
estratégias junto dos encarregados de educação, cui-
dadores, profissionais da área entre outros.

Já no Eixo 3 - Promoção do envelhecimento ativo 
e apoio à população idosa terá lugar a ação “Clube 
Sénior Ativo” em que serão desenvolvidas atividades 
socioculturais em articulação com as entidades par-
ceiras e ainda a ação “Perto de Si”, tratando-se de 
atividades com o objetivo de combater a solidão e o 

isolamento. O CLDS 4G tem ainda a obrigatoriedade 
de desenvolver um projeto de voluntariado vocacio-
nado para o trabalho com a população envelhecida.

O Eixo 4 - Auxílio e intervenção emergencial às 
populações inseridas em territórios afetados por 
calamidades e/ou capacitação e desenvolvimento 
comunitários é destinado a apoiar tecnicamente a 
população e associações do concelho. Inserida na 
atividade “Cuidar para Prevenir” serão também di-
namizadas ações de sensibilização com o objetivo 
de capacitar e informar a população ao nível da pre-
venção de incêndios e reflorestação, promovendo-se 
também boas práticas ambientais.

O CLDS 4G de Alvaiázere tem como objetivo pro-
mover a inclusão social de cidadãos com especial 
enfoque em crianças, idosos e população atingida 
por calamidades (incêndios). Para a concretização dos 
objetivos, o trabalho a realizar só fará sentido através 
da mobilização dos diferentes agentes e recursos 
locais existentes. Encontra-se a funcionar no edifício 
da Associação da Casa do Povo de Alvaiázere: rua 
Prof. José Augusto Martins Rangel, n.º 17 – Lj 10, de 
segunda a sexta, das 9:00 às 17:00, com interrupção 
para almoço das 13:00 às 14:00. É possível, ainda 
visitar a página do facebook ou entrar em contacto 
através dos números 236 651 008 e 92 637 12 85.

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



  30 SETEMBRO 2019  |  9 

Alvaiázere não escapa ao problema 
que tem afetado o país com a invasão 
da vespa velutina, mais conhecida por 
vespa asiática.

O “Alvaiazerense” procurou saber 
junto do Comandante dos Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere, Mário Bruno, 
qual o ponto de situação no Concelho, 
o qual nos confirmou que têm “localiza-
dos e notificados à volta de 100 ninhos, 
sendo que já abatemos metade deles”. 
As freguesias onde se registam maior 
número de casos são as de Maçãs de D. 
Maria, Alvaiázere - na parte de Maçãs 
de Caminho - e, “mais recentemente, na 
zona de Almoster”.  

As vespas asiáticas estão no conce-
lho de Alvaiázere como estão por todos 
os concelhos da zona centro. Entraram 
na Europa através de França, em 2004, 
num carregamento de bonsais prove-
niente da China e chegaram a Portugal 
em 2011. “Entraram a norte de Portugal 
e estão a descer, a vir para sul. Sendo 
uma espécie invasora estão a invadir 
o nosso território, a fazer o circuito 
normal delas, de reprodução”, referiu 
o Comandante, adiantando que estão 
a “tomar medidas para tentar erradicar 
a vespa asiática”.

Apesar de estarem a ser tomadas 
todas as medidas para erradicar esta 
espécie, Mário Bruno acredita que “veio 
para ficar e temos de começar a apren-
der a viver com ela, como vivemos com 
outras espécies que também não eram 
nativas de Portugal e às quais nos 
habituámos”. O Comandante alertou 
para o facto de se estar a “criar um 
mito urbano à volta desta vespa como 
se fosse uma assassina, o que não é 
verdade”.  O comportamento delas é 
um comportamento de defesa normal 
de qualquer espécie que se sente 
ameaçada. “Temos casos de pessoas 
que foram atacadas, mas porque ao 
cortar árvores destruíram os seus 
ninhos”, e deu o seguinte exemplo 
“uma picada de vespa asiática, se a 
pessoa não for alérgica, não mata, faz 
dor como a picada de qualquer uma, 

mas não provoca nada mais do que um 
pequeno edema e dor”. 

Apesar de o ataque ao ser humano 
ser o pior dos cenários e aquele que se 
pretende evitar, o principal e grande 
problema da invasão do nosso territó-
rio por esta espécie tem a ver com a 
predação que estas fazem às abelhas 
europeias, produtoras de mel. “Sendo 
espécies carnívoras, alimentam-se das 
europeias, afetando assim a produção 
de mel e a polonização de todas as 
espécies vegetais”. A Câmara Munici-
pal de Alvaiázere tem feito o que pode 
no sentido de minimizar os efeitos 
desta vespa, nomeadamente sobre as 
colmeias, apiários e apicultores, mas 
Mário Bruno confessa que “tem sido 
uma tarefa muito difícil”. 

Que cuidados devem ter 
os alvaiazerenses?

Os alvaiazerenses devem tentar 
estar com atenção, ver se têm ninhos 
junto às suas habitações ou nos seus 
terrenos e localizarem-nos. “Se os loca-
lizarem não se aproximem, não tentem 
mexer no ninho pois elas, ao sentirem-
se ameaçadas, podem atacar, fora isso 
são vespas que não são perigosas”, 
referiu. 

O Comandante dos Bombeiros Vo-
luntários apelou ao fabrico de iscos 
caseiros para tentar capturar o maior 
número de vespas possível. “O isco 
pode ser feito da seguinte forma: 
numa garrafa de água de 1,5L corta-se 
a parte de cima e vira-se para baixo a 
parte cortada, como se fosse um funil. 
Depois metemos 20 cl de água, uma 
colher de sopa de fermento de padei-
ro e uma ou duas colheres de açúcar, 
agitando de seguida até tudo se mistu-
rar”. Deve espalhar várias garrafas com 
este produto por vários pontos dos 
seus terrenos e junto à sua casa. Se 
virem algum ninho primário, “com um 
pequeno spray inseticida conseguem 
destruí-lo à nascença, sem grandes 
precauções e sem perigo”. Se virem 
que está numa fase adiantada, ninhos 
secundários, deve ser chamada uma 
firma especializada e, nesse caso, deve 
ligar e pedir a colaboração da Câmara 
de Alvaiázere que está a trabalhar 
em colaboração com os Bombeiros 
Voluntários.

Na zona centro do país há “apenas 
duas empresas” que fazem este tipo 
de trabalho de destruição dos ninhos 
e elas não conseguem chegar a todos 
os Municípios no tempo que todos 

gostariam. “As pessoas têm de com-
preender que isto é um problema novo 
e nós ainda não temos os mecanis-
mos e equipamentos, pois eles ainda 
não estão comercializáveis”, disse. 
OS equipamentos que os Bombeiros 
estão a começar a começar a utilizar 
são “quase artesanais”, dado que o 
mercado ainda não oferece resposta a 
este nível. “Muitas das vezes os ninhos 
estão a 30 ou 40 metros de altura e a 
sua captura é praticamente impossível, 
não há condições de segurança para o 
fazer. Se no inverno podemos utilizar 
o fogo para os destruirmos, no verão 
é impossível de fazer, tendo de utili-
zar injeção de inseticidas nos ninhos 
das vespas e os produtos nem sempre 
estão disponíveis. Tudo isto é uma 
caixa de pandora, o que torna todo 
este trabalho muito difícil”, remata o 
Comandante.

O Município vai enviar por correio, 
nos próximos dias, um panfleto infor-
mativo, onde dá todas as indicações 
de como fazer iscos caseiros e em que 
épocas do ano os deve fazer, porque 
“há diferentes tipos de iscos que va-
riam conforme a época do ano”. 

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

destaque

Dos 100 ninhos de vespa asiática localizados em 
Alvaiázere, metade já foram destruídos

Do lado esquerdo a vespa europeia e do lado direito 

a asiática. Esta é predominantemente preta, com uma 

ampla faixa laranja no abdómen e uma faixa amarela na 

parte dorsal. As patas são escuras, 

com extremidades amarelas
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O Museu Municipal de Alvaiázere 
acolheu, no fim-de-semana de 21 e 22 
de setembro, o Congresso de História 
e Património da Alta Estremadura e 
Terras de Sicó que inclui 23 comunica-
ções, cuja área geográfica corresponde 
à Alta Estremadura (distrito de Leiria 
e concelho de Ourém) e às Terras de 
Sicó (Alvaiázere, Ansião, Condeixa, 
Penela, Pombal e Soure).

Promovido pela Associação Al-Baiäz 
com o apoio do Município, em especial 
do Museu Municipal, o programa teve 
início no sábado pelas 9h com a abertura 
protocolar, que contou com a presença 
da presidente da Câmara Municipal, Célia 
Marques, e a apresentação do coordena-
dor científico, Saul António Gomes, que 
falou sobre a história local em tempos 
de história global.  “A consciência da 
importância do conhecimento da História 
e do Património para a identidade local e 
para o desenvolvimento regional levaram 
a Al-Baiäz a tomar a iniciativa e a pôr em 
destaque temáticas como a arqueologia, 
antropologia e etnografia, a história, a 
história da arte, o património cultural e 
o património natural do distrito de Leiria, 
concelho de Ourém e Terras de Sicó”, 
frisou a autarca, agradecendo a presen-
ça de todos em “em especial à Al-Baiäz, 
na pessoa do Mário Rui, e à equipa do 
Museu pela motivação e dedicação para 
que este Congresso fosse possível”.  
Convidou ainda todos os presentes a 
marcarem presença no fim de semana de 
11 a 13 de outubro para degustarem o 
nosso “património gastronómico”.

Os trabalhos propriamente ditos ar-
rancaram com uma comunicação sobre 
“a cavidade do Algar da Água: resultados 
de três anos de investigações”, cuja 
temática foi apresentada por Alexandra 
Figueiredo. Seguiu-se a discussão sobre 
“a mineração romana: o caso da Gruta 
do Bacelinho (Alvaiázere) – documentá-
rio produzido por LABACPS-IPT e CAA 
Portugal”. Ana Raquel Salgado fez a 
abordagem do tema. 

“A Carta Arqueológica das Caldas 
da Rainha: resultados preliminares de 

um projeto em curso” foi o assunto 
que se seguiu. Depois de um espaço 
aberto para questões e um intervalo 
para petiscar alguma coisa, o congres-
so continua com um painel sobre “a 
importância da educação patrimonial 
para a salvaguarda e reconhecimento 
do património local”, que teve como 
palestrantes Ricardo Lopes, Cláudio 
Monteiro e Alexandra Figueiredo.

“O raiar do I milénio a.C. na Alta 
Estremadura e Terras de Sicó: uma 
abordagem através da metalurgia” foi o 
tema que se seguiu pela mão de Raquel 
Vilaça, Xose-Lois Armada e Carlo Bottai-
ni. Ainda no período da manhã Miguel 
Portela falou sobre “os arrendamentos 

das rendas de Penela, Ansião e Casal de 
Abiul e da Terça de Alvaiázere e Rego 
da Murta [1714-1748]” e Bruno Sampaio 
Lobo abordou “o chão como princípio 
do céu: metamorfoses em torno do 
Mosteiro da Batalha”.

A tarde começou com uma comu-
nicação sobre “breves minutos sobre 
património”, por Rui Rasquilho, e pros-
seguiu com uma intervenção de Ricardo 

Charters D’Azevedo sobre “Catalogo 
das minas de ferro do concelho de Al-
vaiázere – situação até 1945”. Por seu 
turno, Nuno Oliveira Prates abordou 
“de Figueiró dos Vinhos para Alpiarça: 
a produção artística do pintor José 
Malhoa para a família Relvas” e Vera 

Magalhães falou sobre “iluminismo e 
arquitectura hospitalar – o hospital da 
Misericórdia de Leiria”.

“Ligações, presença e património 
do mosteiro de São Jorge de Coimbra 
em terras de Penela nos séculos finais 
da Idade Média” foi a temática que se 
seguiu, numa intervenção de Aires 
Gomes Fernandes. Hermínio de Freitas 
Nunes continuou os trabalhos com 
uma comunicação sobre “o primitivo 
relógio medieval do Mosteiro de Santa 
Maria da Vitória da Batalha”. Já no final 
da tarde Manuel Augusto Dias falou 
sobre “o Culto Mariano no concelho 
de Ansião – a história de dois locais de 
peregrinações”. Ana Saraiva encerrou 
as comunicações deste primeiro dia 
com um painel sobre “arquiteturas do 
calcário na Alta Estremadura”.

Os trabalhos prosseguiram no do-
mingo, pelas 9h, com Maria Cláudia 
Furtado Santos a falar do património 
escondido à vista de todos no concelho 
de Ansião. Seguiu-se, Isaura Santos que 
apresentou “Figueiró dos Vinhos na 
Idade Média: a repartição de Figueiró, 
Almofala, Aguda e Arega (sécs. XII-XV) 
a partir de algumas ligações familiares”. 
Já Carlos Fernandes trouxe “os cruzei-
ros da Via Sacra do Reguengo do Fetal a 
Fátima: duas séries por caminhos dife-
rentes” e José Vieira Leitão apresentou 
“Anselmo Castelo Branco, o alquimista 
de Soure”.

Amilcar Coelho fez uma intervenção 
sobre “a alquimia do espaço e a exer-
citação das identidades”. Mais tarde 
Licínia Gomes da Silva falou sobre “a 
gestão da formação de professores na 
perspectiva da autonomia e flexibilida-
de curricular – a região como espaço 
educativo de educação para a inclusão”.

Houve ainda espaço e tempo para 
falar dos “fornos de cal de Pataias – 
uma luta pelo património local”, numa 
abordagem de Tiago Filipe Duarte Iná-
cio. Maria Adelaide Furtado encerrou o 
colóquio com uma comunicação sobre 
“a simbologia nos sinos das torres si-
neiras do concelho de Alvaiázere”.

destaque

Alvaiázere recebeu Congresso sobre História e 
Património da Alta Estremadura e Terras de Sicó  

No último dia do Congresso iniciou os trabalhos, Maria Cláudia Santos, e encerrou o 

Colóquio, Maria Adelaide Furtado, com uma comunicação sobre Alvaiázere
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O Município de Alvaiázere, através 
do Museu Municipal, associou-se, mais 
uma vez, às Jornadas Europeias do 
Património, nas quais participa desde 
2006. “Artes Património Lazer” é o tema 
adotado em 2019 por um número alar-
gado de países membros do Conselho 
da Europa, e também por Portugal, para 
mote destas Jornadas.

“Com este tema pretende-se des-
tacar as muitas facetas do património 
ligadas às artes, como fonte de entrete-
nimento, e ao lazer, que nos permitem 
a todos viver outras dimensões da vida 
quotidiana, apropriando-nos de uma 
parte da cultura, tornando-nos autores, 
especialistas, guardiões e protagonis-
tas”, referiu Célia Marques, presidente 
da autarquia.

Assim, o Museu Municipal de Alvaiá-
zere partiu à descoberta das artes, pa-
trimónio e lazer através de um conjunto 
de iniciativas que decorreram entre os 
dias 21 e 29 de setembro. 

O programa de cinco dias contem-
plou exposições, atividades de expres-
são plástica, palestras e um passeio 
cultural pelo concelho, que “visaram 
divulgar o património, fomentar o gos-
to por passeios associados ao conheci-
mento e sensibilizar a população para a 
importância de preservar o património 
ao ar livre”, acrescentou a autarca. 

As atividades arrancaram no fim de 
semana de 21 e 22 com o Congresso 
de História e Património da Alta Estre-
madura e Terras de Sicó, onde durante 
dois dias foram debatidas diversas 
temáticas, tais como arqueologia, 
antropologia e etnografia, história, 
história da arte, património cultural e 
património natural .

O programa que assinalou as Jorna-
das Europeias no Concelho prosseguiu 
na sexta-feira 27 de setembro, com 
a abertura da exposição fotográfica 
“ComPassos do território”, que todos 
poderão visitar no Museu Municipal. 
Esta exposição conta com centenas de 
fotografias do Concelho e das ativida-
des que por cá se vão passando, expos-
tas de um modo diferente: coladas em 
vitrais e até nas paredes, das casas de 
banho do Museu. 

No sábado, 28 de setembro, o Mu-
seu Municipal convidou toda a comuni-
dade a visitar as exposições patentes 
naquele espaço e a deixar a sua marca 
através de uma atividade de expressão 
plástica aberta a todos os interessados. 

À tarde, pelas 15h30 houve tem-

po para mais uma palestra “Chícharo 
com Património”, que se debruçou 
sobre o potencial gastronómico desta 
leguminosa. José Miguel, da Associa-
ção “Colher para Semear” e Catarina 
Oliveira, da “Doce Felicidade” foram 
os oradores desta tarde, numa sessão 
que Paula Cassiano, diretora do Museu 
Municipal, considerou como “das mais 
interessantes e mais participadas”, ape-
sar da pouca afluência da comunidade. 
José Miguel focou a apresentação na 
planta, no chícharo. A Associação da 
qual faz parte, que tem sede na Quinta 
do Olival, Figueiró dos Vinhos, conta já 
com milhares de variedade de plantas 
guardadas para o futuro, antecipando 
assim um possível desaparecimento de 
alguma espécie, a qual pode ser recu-

perada graças a este banco de plantas. 
Em relação ao chícharo, “também co-
nhecido como chíchara, no antigamen-
te”, possui algumas variedades e “não 
está no lote de plantas ameaçadas, 
tendo-se até tornado gourmet, hoje 
em dia”. Por sua vez, Catarina Oliveira, 
falou sobre a gastronimoa do chícharo. 
Começou por enquadrar a leguminosa e 
as suas propriedades nutricionais, falou 
depois sobre a sua tese de mestrado, 
terminando nos diversoss produtos de 
chícharo que já faz na sua pastelaria e 
antecipando algumas ideias inovadoras 
que tem em mente.

No domingo, dia 29, o convite foi 
para “conhecer melhor a sua terra” 
num passeio cultural de autocarro, 
que passou pelas cinco freguesias do 
concelho de Alvaiázere e foi comenta-
do pela museóloga Paula Cassiano e 
pelo historiador Mário Rui Rodrigues. 
Os lugares do autocarro rapidamente 
esgotaram, o que demonstra o interes-
se que temas como este suscitam nas 
pessoas, sejam elas alvaiazerenses ou 
não. Começou pelas 14h junto ao Mu-
seu Municipal e terminou pelas 18h na 
freguesia de Maçãs de D. Maria, onde 
foi servido a todos os participantes um 
lanche repastado, oferecido por aquela 
Junta e pelo Município.

De salientar que este programa foi 
promovido pelo Museu Municipal de 
Alvaiázere e pela Al-Baiäz – Associação 
de Defesa do Património, que mais uma 
vez aderiram às Jornadas Europeias 
do Património, que são dinamizadas 
a nível nacional pela Direção Geral do 
Património Cultural.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

destaque

 “Artes Património Lazer” temática aprofundada 
nas Jornadas Europeias do Património
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Foi entre amigos e três ranchos 
convidados que, no passado dia 7 de 
setembro, se comemorou e festejou os 
24 anos de existência do Rancho Fol-
clórico da Freguesia de Pussos (RFFP). 

A 12 meses de fazer os 25 anos, 
esta festa serviu de “preparação para 
a grande efeméride do próximo ano”. 
O Centro Cultural e Recreativo em  
Cabaços, “local onde semanalmente 
o RFPP realiza os seus ensaios e que 
é gentilmente cedido pelo presidente 
Arménio Simões”, foi o sítio escolhido 
para acolher os quatro ranchos, três 
deles convidados e o grupo anfitrião, 
para a sessão de boas vindas, depois 
de terem feito uma visita ao recinto 
do espetáculo e terem visitado uma 
interessante exposição do rffp sobre 
jogos, brinquedos e instrumentos mu-
sicais tradicionais, patente ao público 
numa das montras da Casas da Noivas 
de José de Jesus. O Centro foi decorado 
com vários quadros e fotografias de 
atividades realizadas pelo grupo ani-
versariante e vários objetos que têm 
uma representatividade especial e são 
característicos de cada uma das zonas 
dos vários ranchos convidados.

A representar as regiões do Alto e 
Baixo Minho esteve o Rancho Folclórico 
da Casa do Minho, em Lisboa, e um 
vestido com o coração de Viana, cedido 
pelo CEART; o Grupo Folclórico Campo-
neses de Vila Nova, de Coimbra, repre-
sentou Gândara, Bairrada e Mondego 
e como símbolos da Vila de Condeixa, 
a feira das cebolas; o Alto Ribatejo foi 
representado pelo Rancho Folclórico 
São Miguel, de Carregueiros, Tomar, 
que, em sua homenagem, teve presente 
um exemplar de um tabuleiro, o qual 
foi cedido pela Junta de Carregueiros.

Daniela Santos, diretora técnica 
do RFPP, foi a anfitriã da sessão de 
abertura e guiou os convidados por 
um passeio “cinematográfico”, de vi-
sualização de pequenos filmes, com 
arranjos conseguidos de Jorge Antunes, 
sobre cada um dos grupos e regiões 
presentes, contando assim um pouco 
da sua história e atividades. Finda esta 
apresentação, procedeu aos agradeci-
mentos iniciais. “Em primeiro lugar aos 
elementos que este ano entraram no 
grupo, pela vossa persistência em cada 
ensaio, por me ajudarem a ajudar-vos, 
por cada esforço que fazem em cada 

atuação e dizer-vos que com o tempo 
serão ainda melhores e o nervosismo 
para as atuações vai acabar por pas-
sar”, referiu Daniela. Acrescentou, de 
seguida, elogios a “todos os que, se-
manalmente, não falham aos ensaios e 
àqueles que durante esta semana traba-
lharam para estarmos todos aqui hoje, 
confortáveis a jantar e no recinto com 
tudo em ótimas condições”.  A diretora 
técnica fez ainda questão de lembrar 
que “todos somos uma família e que 
preservamos esta união tão bonita que 
nos levará cada vez mais longe”.

A cerimónia prosseguiu com a entre-
ga de lembranças. Primeiramente à “D. 
Laurinda, que ajuda com a comida, ao sr. 
Fernando, que trata do som e ao sr. Joa-
quim Carvalho”. Logo de seguida, foram 
chamados ao palco, (também para rece-
ber uma caneta,) várias entidades que 
colaboram e ajudam na divulgação dos 
eventos do rancho. Também os elemen-
tos do RFPF tiveram um lugar especial 
nesta cerimónia, tendo sido convidados 

a subir ao palco, um por um, os novos 
elementos e recebido um “guarda-rou-
pa” e todos uma lapiseira personalizada. 
O Grupo Dinamizador Cultural de Ca-
baços, impulsionador do início do RFFP 
, também foi lembrado, afinal “é por eles 
que aqui estamos hoje”, e, por isso, tam-
bém os elementos ali presentes subiram 
a palco e receberam uma lembrança 
pelo seu trabalho. A encerrar a entrega 
de lembranças, foram chamados os 
porta-estandartes de cada grupo, tendo 
recebido uma cesta de vime escuro, 
chícharo e azeite a evocar o artesanato 
e produtos locais e uma fita pela sua 
participação na maior “festa do folclo-
re”. Sílvia Lopes, vereadora da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, foi convidada 
a entregar (uma das fitas) a um dos 
ranchos convidados e, dirigindo-se de-
pois ao grupo anfitrião da festa, afirmou 
“continuem a divulgar da melhor forma 
que sabem a nossa terra”. Celestina 
Grácio encerrou os discursos e homena-
gens, agradecendo a todos por “fazerem 

parte da festa maior do folclore, que é 
quando os ranchos e levam ao público 
o seu festival”.

Foi depois servido o jantar a todos, 
fortalecendo assim os estômagos e 
dando forças para a grande noite de fol-
clore em homenagem à cultura popular 
e tradicional das regiões presentes, que 
se realizou na praça 10 de outubro. A 
apresentação do festival coube a Miguel 
Carvalho. Todos os grupos exibiram 
os seus cantares e modas bailadas, a 
diversidade do seu trajar, bem como a 
alegria e boa disposição características 
das gentes do povo para uma plateia 
bem composta, que que aplaudiu entu-
siasticamente os grupos. A noite estava 
agradável e ninguém arredou pé até ao 
final. Já depois da meia noite os presen-
tes cantaram os parabéns ao Rancho 
Folclórico da Freguesia de Pussos, um 
modo de antecipar a grande festa dos 
25 anos da associação.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

destaque

“Obrigada por fazerem parte da festa maior 
do Folclore, que é o seu Festival”
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O Município de Alvaiázere procedeu ao arrenda-
mento do Parque de Campismo. Neste sentido, foi 
assinado contrato no dia 12 de setembro com António 
Castelão, empresário do concelho de Alvaiázere com 
atividade na promoção e organização de atividades ao 
ar livre, que garantiu o arrendamento do equipamento, 
aquando da hasta pública realizada no dia 8 de agosto.

Esta opção tomada pelo executivo municipal 
“pretende qualificar, potenciar e intensificar a utiliza-
ção e o funcionamento regular deste equipamento, 
atraindo, desta forma, mais visitantes ao concelho de 
Alvaiázere”, referiu esta edibilidade.

O processo de arrendamento surge na sequência de 
investimentos já efetuados no parque de campismo, 
que ascenderam a 155 558,46€, permitem dotá-lo de 
“mais valências e de lhe conferir um novo conceito”. 

A autarquia referiu ainda que se pretende que 
“esta infraestrutura turística se assuma como o centro 
de acolhimento de todos aqueles que queiram usu-
fruir de atividades outdoor no concelho de Alvaiázere, 
seja pedestrianismo, trail ou BTT”.

Assim, entre outros trabalhos de requalificação 

que permitem que o parque de campismo obtenha a 
classificação de três estrelas, foi aumentada a lotação 
para um total de 44 tendas, criada uma zona para par-
que de caravanismo (devidamente infraestruturado e 
com capacidade para dez caravanas), parque infantil 
e com os equipamentos necessários para que venha 
a ser homologado como centro BTT.

destaque

Município arrenda Parque de Campismo Jovem alvaiazerense
recebe incentivo

A Câmara Municipal de Alvaiázere aprovou a 
atribuição de dois mil euros, a título de incentivo, 
ao empreendedor Luís Miguel Silva, na sequência 
de uma candidatura no âmbito do Regulamento 
do Ecossistema Empresarial Empreendedor de 
Alvaiázere, feita pelo jovem.

De acordo com a autarquia, o apoio é atribuí-
do “a fundo perdido”, pelo período de dois anos 
e o montante destina-se a custear despesas de 
água, luz e comunicações, devendo o candidato 
apresentar o original das faturas e os respetivos 
comprovativos de pagamento.

A candidatura a este incentivo visa “apoiar 
financeiramente o empreendedorismo jovem e a 
criação de novas oportunidades de trabalho para 
os desempregados, estimulando a economia do 
concelho”, referiu a autarquia, adiantando que a 
candidatura foi “apresentada por um jovem resi-
dente no concelho, com atividade de cultura de 
produtos hortícolas, raízes e tubérculo”.

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 iniciativa “CAO e Lar Residencial: de Portas 
Abertas” decorreu no passado dia 22 de setembro 
e como o próprio nome indica teve como objetivo 
“dar a conhecer à comunidade as instalações destas 
respostas sociais bem como os equipamentos já dis-
poníveis nas mesmas”.  

As instalações do Centro de Atividades Ocupacio-
nais (CAO) são compostas por gabinetes técnicos, 
duas salas de atividades, sala de fisioterapia, sala 
snoezelen, ginásio, refeitório e sala de convívio. No 
que respeita ao Lar Residencial este conta com um 
gabinete técnico, copa e refeitório, sala de convívio e 
de atividades e catorze quartos, sendo 4 individuais 
e 10 duplos. As duas respostas sociais dispõem de 
uma cozinha e lavandaria comum e que liga ambos 
os espaços.

Através de pequenas visitas guiadas, os visitantes 
tiveram a oportunidade de conhecer todos os diferen-
tes espaços do CAO, como por exemplo as salas de 
atividades, a sala de fisioterapia, a sala snoezelen, 
entre outras. Esta visita decorreu, igualmente, pelas 
instalações do Lar Residencial, onde a comunidade 
pôde conhecer os diferentes quartos existentes, a 
sala de repouso ou ainda o refeitório. 

“A Casa do Povo de Alvaiázere é uma casa de to-
dos nós, população alvaiazerense”, afirmou Sandra 
Simões, presidente da direção da Associação Casa do 
Povo de Alvaiázere (ACPA), adiantando que “enquanto 
entidade responsável, consideramos que a abertura 
de portas das instalações do CAO e Lar Residencial 
veio reforçar a relação de proximidade, cooperação 
e partilha que a população mantém com a ACPA”.

Apesar de já se encontrar aberto, com a presença 
de duas técnicas nas suas instalações desde a inicia-
tiva “Portas Abertas”, a presidente afirma que estão, 
neste momento, “num período de resolução das 
várias questões burocráticas inerentes à admissão 
dos clientes nas nossas respostas sociais, questões 
estas absolutamente indispensáveis”. Para além disso, 

aguardam ainda a decisão da Segurança Social relativa 
à celebração de acordo com a entidade.

Este dia, tão especial para todos quantos sonha-
ram com o nascimento e concretização desta obra, 
contou com uma participação muito significativa por 
parte da comunidade e “a satisfação de cada um dos 
nossos visitantes foi evidente”, contou Sandra Simões, 
acrescentando que “os comentários incidiram, na sua 
generalidade, sobre as excelentes condições das ins-
talações, nomeadamente o espaço disponível interior 
e exteriormente, os equipamentos de importante 
utilidade e sua agradável aparência, a luminosidade 
e cor dos diferentes espaços, entre outros”.

Contudo nem tudo está ainda terminado e, apesar 
de estarem eternamente gratos a todos os alvaiaze-

renses pelos mais variados donativos, a ACPA ainda 
precisa de mais alguma ajuda. “Efetivamente, a nossa 
casa é a vossa casa e graças à ajuda de todos, algu-
mas das necessidades de equipamentos têm vindo 
a ser respondidas. Outros bens são ainda necessá-
rios, tais como 24 cobertas iguais para os quartos; 
atoalhados brancos; jogos lúdicos (puzzles, jogos 
de encaixe e de associação, entre outros); máquina 
de café (para usufruto dos clientes em contexto de 
atividade orientada); forno de cerâmica para o atelier 
de olaria e cerâmica; utensílios de agricultura e jardi-
nagem; estantes de arrumação; máquinas de ginásio 
(remo, passadeira, bicicleta estática); equipamentos 
de ginástica (colchões, steps, entre outros)”.

Para além de todos os bens materiais, a Associa-
ção da Casa do Povo de Alvaiázere está igualmente de 
“braços abertos a receber qualquer tipo de donativo 
em numerário” para fazer face às despesas diárias 
que as instalações acarretam bem como, para auxiliar 
no pagamento do empréstimo solicitado para o valor 
da obra não subsidiado.

“Porque nunca é demais reconhecer quem nos 
quer bem, queremos agradecer a todos os amigos da 
Casa do Povo de Alvaiázere que desde sempre têm 
vindo a disponibilizar a sua ajuda para o crescimento 
da ACPA”, referiu a presidente, acrescentando o seu 
apreço “à empresa Odraude e à Câmara Municipal 
de Alvaiázere pela execução e apoio prestado des-
de o início deste projeto”. Sandra Simões relembra, 
“junto destes nossos amigos, mas também da res-
tante comunidade”, que o CAO e Lar Residencial 
continuam de portas abertas para receber “todos 
aqueles que nos queiram visitar”. Remata os seus 
agradecimentos, mencionando o nosso jornal “pela 
sua presença nesta iniciativa e pela sua constante 
disponibilidade em divulgar a ACPA e o trabalho pela 
mesma realizado”. 

____________________________
Ana Catarina de Oliveira 

destaque

CAO e Lar Residencial de Portas Abertas
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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. DESASSOSSEGO

Casamento

Bodas de Ouro

Poesia...................

PASSAGEM

Ah! Quantas vezes eu penso
O que a vida é na verdade
O que fomos, o que somos
O que viremos a ser
Esta vida é uma passagem
Não passa de uma miragem
Mesmo que nos custe a crer.

Não sei para quê tanta luta
Tanto ódio e mal querer
Se pensarmos bem a fundo
Ninguém é senhor do mundo
Todos chegamos despidos
Entre suspiros e gemidos
E todos somos mortais.

Tudo o que a vida nos dá
Tudo nos volta a tirar
Sem dó e sem piedade
Por vezes tão cruelmente
E quando a hora chegar
Então teremos somente
A farda para a viagem
E umas flores, naturalmente.

Lucinda Simões

No dia 11 de janeiro de 1969, Ma-
nuel Marques Gonçalves e Emília Silva 
Gonçalves, celebraram o seu enlace 
matrimonial na capela do Candal, fre-
guesia de Almoster. 50 anos passaram 
e este casal comemorou as suas bodas 
de ouro na mesma capela, no dia 3 de 
agosto de 2019. Festejaram este dia 
feliz na companhia dos seus familiares 
e amigos.

Votos de muita alegria, felicidade e 
saúde para este casal.

Aniversários

No dia 31 de agosto, pelas 11h00 a 
Igreja Paroquial de Maçãs de Caminho 
acolheu o enlace matrimonial de Vanes-
sa Isabel Alves Grilo e Gonçalo Filipe 
Oliveira Rosa. 

A noiva, é filha de Maria Isabel Freire 
Alves e de José Varela Dias Grilo. O noi-
vo, é filho de Maria Fernanda da Silva 
Oliveira Rosa e de José dos Santos Rosa.

Após a celebração religiosa presidida 
pelo padre André Sequeira teve lugar a 
receção aos convidados que decorreu na 
Quinta da Roda Alta, em Maçãs de D. Ma-
ria, onde a alegria e energia dos noivos 
contagiou todos os presentes, na anima-
da festa que durou até de madrugada.

A família e amigos desejam-lhes as 
maiores felicidades e muito amor nesta 
nova etapa das suas vidas. 

O dia 21 de setembro foi de festa para estas jovens, Sara 
Marques de Oliveira, Tatiana Inês Godinho Simões e Tatia-
na Cristina Dias Ferreira, que receberam o sacramento da 
Crisma fazendo a confirmação do seu batismo, na Igreja de 
Chão de Couce, pelo Bispo Dom Virgílio Antunes.

Acompanhadas pelas suas madrinhas, que as ajudarão 
a crescer na maturidade cristã, mais a família e amigos que 
lhes desejam que caminhem sempre, com alegria e força, 
nesta sua nova caminhada de fé fortalecida e esperança 
renovada.

Crisma

Lucília “da Carvalha”, como é co-
nhecida e tratada carinhosamente por 
todos, em referência ao lugar onde 
nasceu, e reside, comemorou no dia 
21 de setembro o seu 77º aniversário. 

Para quem a conhece, um exemplo 
de vida em superação de adversida-
des…, de esperanças… e de celebração 
da amizade, valor primeiro. 

Dos amigos, Parabéns!

Irene Nunes Batista Simões, resi-
dente no lugar de Relvas, Maçãs de 
Caminho, comemorou no passado 
dia 27 de agosto, o 80º aniversário, 
na Associação de Maçãs de Caminho, 
em alegre convívio, com familiares e 
alguns amigos que partilharam o bolo, 
cantaram os parabéns e lhe desejaram 
muitos anos de vida com saúde, paz e 
alegria.

Peregrinos de Santiago 
Alvaiázere faz parte, dos tão falados “Caminhos de Santiago”.
Temos vindo a constatar, que a monotonia do nosso viver, vem sendo 

preenchida, diariamente, de hora a hora, com os “caminheiros”, que vem, assim, 
alterando a imagem do nosso viver comunitário.

E pensando melhor, julgo que nos trazem também diariamente “sinergias” 
e mais valias às quais não conseguimos dar o valor, que em si comportam.

Assim,
Julgo ser tempo de, lhe ser dada mais atenção, aproveitando melhor o 

convívio que podem acrescentar e construídos, novos e diferentes locais de 
acolhimento.

Tais infraestruturas e agentes económicos podiam potenciar devida anima-
ção turística, salientando os nossos valores culturais e endógenos.

É assim necessário criar, segundo julgo, a animação turística para os peregri-
nos, valorizando junto dos mesmos os nossos valores endógenos, e específicos, 
e criando maior e mais riqueza nesta terra. 

Por hoje, tenho dito.        
 J.S.
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Alvaiázere tem nos próximos tempos, 
quanto a mim, a última oportunidade de 
se aproximar de níveis de desenvolvi-
mento sócio económicos mais elevados 
equiparando-se assim a concelhos com 
excelentes condições e qualidade de vida.

Com ímpares vias de comunicação, 
com a criação da área empresarial do 
Rego da Murta, com os excelentes equi-
pamentos sociais que possuímos, é hora 
do “agora ou nunca”.

Agora não há espaço para guerras 
partidárias ou de outra espécie.

Agora é hora de pensar em grande, é 
hora de pensar em Alvaiázere.

É hora de chamarmos a contribuir, to-
dos os Alvaiazerenses espalhados pelos 4 
cantos do mundo e solicitar a sua ajuda, o 
seu empenho, o seu empreendedorismo.

É hora de vincar o orgulho Alvaiaze-

rense e projectar Alvaiázere para o futuro, 
pois como disse anteriormente não tere-
mos mais hipóteses.

É hora de nos juntarmos e dentro dos 
nossos conhecimentos, independente-
mente da sua natureza, podermos dar 
um futuro mais risonho às gerações que 
aí vêem.

Essa é uma obrigação da nossa ge-
ração.

Esse tem de ser o Nosso desígnio. 
E por isso faço aqui um apelo para 

que nos unamos em torno do que mais 
interessa… de Alvaiázere!

Aproveitando o texto queria aqui re-
gistar mais um Alvaiazerense que deixa 
marcas pela sua capacidade de trabalho 
em Portugal. Falo do Fábio Pachon que 
aos 21 anos, acaba de ser eleito “CEO 
for one month”, uma iniciativa da Adecco 
que permite a 46 jovens, nos seus países 
de origem, experimentar como é ser um 
líder empresarial. Mais um exemplo de su-
cesso, carácter e perseverança. Parabéns!

Começo por ti Fábio... Aplica os teus 
conhecimentos e ajuda Alvaiázere a ir 
mais longe.

Eleições legislativas – Campanhas 
eleitorais.

É nas campanhas eleitorais que alguns 
partidos mostram mais as suas inconstân-
cias,  o desrespeito que têm pelo povo e 
tentam quase sempre passar um atesta-
do de estupidez e falta de memória aos 
eleitores. E o que é certo é que os mais 
desprevenidos ou os mais convictos na 
clubite partidária, sem pensamento ou 
ideias próprias, se deixam levar com uma 
facilidade incompreensível, doentia.

PSD/CDS com o governo de Passos 
Coelho tinham a finalidade de empobrecer 
o País, ou mais propriamente empobrecer 
99% dos portugueses em prol dos restan-
tes 1% de que eles com certeza tirariam 
grandes proveitos também. Não é falácia 
minha porquanto os seus governantes 
apregoavam constantemente que os por-
tugueses ganhavam muito e as empresas 
e a economia não aguentavam salários 
tão altos. Por isso o corte em tudo o que 
era rendimentos do trabalho e reformas. 
Com a mudança de modelo de governa-
ção juravam a pés juntos que vinha aí o 
diabo e os portugueses pagariam bem 
caro a audácia de não estarem de acordo 
com as suas sábias ideias e a tentação de 
melhorarem o nível de vida dos portugue-
ses. Como está provado e posto por terra 
tudo o que apregoavam e faziam, já que a 
mudança foi um sucesso, não total porque 
era impossível em 4 anos, no estado em 
que as instituições, os contribuintes e as 
pequenas e médias empresas se encon-
travam fazer milagres, vêm agora com 

desfaçatez e mentiras prometer tudo e 
mais alguma coisa. 

Agora os vencimentos são demasiado 
baixos, incluindo os da classe média e 
portanto, tal como diziam antes com os 
impostos, têm de levar um aumento bru-
tal. Agora os impostos que  no governo 
anterior levaram um aumento brutal, re-
conhecido pelo seu próprio ministro das 
finanças, agora podem e devem levar uma 
baixa brutal. Como se vê para eles é tudo 
brutal até a queda dos portugueses deverá 
ser brutal…

O serviço nacional de saúde que foi 
depauperado por eles tanto em serviços 
como em recursos humanos, assim como 
a educação, a justiça e a agricultura, são 
agora promessas  de um enriquecimento 
nunca visto ou feito, tanto em obras como 
em subsídios, prestação de serviços e 
recursos humanos. Onde se vai buscar o 
dinheiro para isto tudo, uma vez que vão 
igualmente baixar significativamente os 
impostos? Aonde os incautos acreditarem, 
mas onde nunca conseguiram fazer eles 
próprios. Os ingénuos ou os que acreditam 
em milagres pensarão que os governos 
têm poder de semear notas nos muitos 
terrenos deixados ao abandono pelos 
proprietários e farão grandes colheitas, ou 
como têm muito papel vindo do cultivo do 
eucalipto, porão a Casa da Moeda a fazer 
dinheiro em fotocópias.

Estas as ilusões que nos querem ven-
der e que se não estivermos atentos e nos 
deixarmos levar pelas suas cantigas, estas 
ilusões, digo eu, levar-nos-ão novamente 
ao governo anterior do PSD/CDS  que tanto 
empobrecimento trouxe aos portugueses 
e a Portugal.

Um esforço até 6 de Outubro para nos 
mantermos acordados e não nos deixar-
mos adormecer por palavras vãs, mentiras 
e promessas falsas.

As alterações climáticas são uma rea-
lidade indiscutível e torna-se fundamental 
pensar e desenvolver ações para minimizar 
o seu impacto, sem demagogias e populis-
mos fáceis, alicerçadas no conhecimento 
científico. 

Se os fatores que levam a essas altera-
ções nem sempre são consensuais, quase 
todos concordam que a atividade humana 
tem um efeito preponderante na sua acele-
ração e que isso terá um efeito brutal na vida 
de milhões de pessoas.

Na chamada pegada ecológica, os com-
bustíveis fósseis usados na indústria e na 
produção de energia são secundados pela 
indústria pecuária intensiva.

Parece acertado que a Universidade de 
Coimbra tenha decidido retirar das ementas 
das suas cantinas a carne de vaca, alegando 
que, do ponto de vista ambiental, esta ser 
uma opção pouco sustentável. No entanto, 
a polémica instalou-se, vendo muitos, nes-
ta atitude, um ato de coragem de dar um 
bom exemplo de cidadania à sociedade, 
argumentando outros, onde também me 
revejo, que, sendo tal ato uma imposição e 
uma restrição à liberdade individual, numa 
universidade a ciência deve prevalecer sobre 
o populismo.

Concordo plenamente que consumimos 

carne (não só de bovinos) em excesso, pois 
vários estudos recentes têm assinalado os 
riscos para a saúde de um consumo exage-
rado de carnes vermelhas.

Parece-me ser aqui que as universidades 
podem ter um papel relevante contribuindo 
com estudos, informando e educando.

É preciso educar os consumidores, que 
parecem ignorar a origem da carne que 
consomem. 

É preciso fazê-los entender que uma vaca 
produzida na Argentina, alimentada a soja 
e a mais de 10 000km, terá uma pegada 
ecológica muito diferente de outra que pasta 
livremente na serra do Marão ou no Alentejo.  

Como temo que a seguir à vaca, se siga 
o leitão, o bacalhau ou a petinga, faço algu-
mas sugestões que, poluindo tanto como os 
atrás citados, poderiam ser implementadas, 
se não fossem impopulares:

- Impedir que os muitos cavalos (escon-
didos nos motores dos carros) pastem (esta-
cionem e circulem) em volta da universidade;

- acabar com a Queima das Fitas ( que 
pegada!);

- proibir o cafezinho  ( pegada quase 
igual ao da carne);

- proibir o uso de telemóvel;
- proibir o papel ( para produzir uma 

folha são necessários dez litros de água);
Por fim, e como o planeta é património 

de todos, temos a obrigação e dever de 
preservá-lo para as gerações futuras. Assim, 
mudar os nossos hábitos alimentares é dar 
um passo importante que tem de ser acom-
panhado de medidas que levem a zero des-
perdício, ou seja, temos de “empobrecer”.

Caros leitores: estamos no mês ante-
cedente ao dia das eleições legislativas. 
Tenho andado atento às propagandas, tanto 
na rádio como na televisão. Verifico que 
cada um faz reclame como pode e bem lhe 
apetece. Vamos a ver se depois cumprem 
o que dizem. A ver vamos como dizia um 
cego… Segundo dizia um tal João Miguel 
Tavares “todos gritam mas nada mexe. Ou 
talvez pior: O País onde todos gritam para 
evitar que alguma coisa tenha realmente de 
mexer…

Como estamos em plena caça ao voto 
para as legislativas vai valer tudo, inclusi-
vamente prometer o que se sabe que nunca 
irão cumprir. Mas o povo lá vai votando e en-
quanto o populismo (de direita mas também 
o de esquerda) não vai chegando a Portugal 
de forma ameaçadora… tudo bem. Como es-
crevia Eça de Queirós, “estamos perdidos há 
muito tempo… O País perdeu a inteligência 
e a consciência moral. A prática da vida tem 
por única direção a conveniência. Não há 
princípio que não seja desmentido. Não há 
instituição que não seja escarnecida. Enfim, 
ninguém crê na honestidade de qualquer 
homem público. 

Caros leitores, não sei se já repararam 
que o povo não acredita em qualquer políti-
co… Pois como se alcança dos jornais diários 
é raro um político que não esteja metido em 
certos negócios donde advirão o tal material 
sonante, que é o dinheiro. Ainda hoje vinha 
num dos jornais diários que dois políticos 
que bem conheço dos jornais, estarem a 
negociar a venda dessa planta que é plicada 
na medicina que é a canábis. E, claro lá vem 

o aumento dos seus rendimentos. Ainda 
querem mais. Não se contentam com o que 
já têm. Querem ser ricos. Não querem mor-
rer pobres. Julgam que o levam para o outro 
mundo, mas estão enganados. Já lá vão os 
tempos em que os políticos viviam para 
o País. Conheci um presidente de Câmara 
que, segundo me afirmaram, que teve de 
vender uma sua propriedade para pagar uma 
dívida da entidade que regia por esta não ter 
dinheiro para a cumprir. Isto é que eram ho-
mens de palavra…  Resumindo o concluindo, 
agora que temos as legislativas é só vender 
propaganda eleitoral. Vamos para a frente. 
Quem quiser acreditar acredite, quem não 
quiser, meta no bolso e vamos para a frente.

Caros leitores, devo informar-vos que 
recebi uma carta, via postal, sem remetente 
a elogiar-me pelo meu artigo de NÃO ESTÁ 
CERTO. Para já o meu muito obrigado pelo 
seu elogio. Mas, devo pedir desculpa pelo 
seguinte: De facto o Dr. Manuel de Arriaga 
não foi o primeiro Presidente da República, 
pois foi eleito em 1911. E, quanto à morte 
do Padre António Vieira, de facto faleceu em 
1697, e não na que referi, pois a data que re-
feri foi por erro de máquina. Peço desculpa.

Claro que estou a escrever este artigo no 
mês de Setembro, mas fiquem os senhores 
leitores a saber que no dia 6 de Agosto de 
1966, foi inaugurada a Ponte sobre o Tejo 
com o nome de PONTE SALAZAR, pelo pró-
prio Salazar, mas contrariado, uma vez que 
ele dizia, atrás de mim virá quem o tirará. 
E foi verdade. Em 11 de Setembro de 1891 
faleceu Antero de Quental. Em 13 de Setem-
bro de 1885 nasceu Aquilino Ribeiro. Em 15 
de Setembro de 1765 nasceu o grande poeta 
Bocage. Em 17 de Setembro de 1850 nasceu 
Guerra Junqueiro. Em 27 de Setembro de 
1915 faleceu Ramalho Ortigão.

Caros leitores, cumpre-me informar-vos 
que este País a continuar como tem sido, 
parece-me bem que NÃO ESTÁ CERTO.

opinião

Apontamentos

José Baptista 

Não está certo

Alberto Jesus Ferreira

António Gonçalves

Concordâncias 
e Discordâncias

É hora de nos 
unirmos
Mário Bruno Gomes 

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 &
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LEIA, ASSINE E DIVULGUE
O JORNAL 

“O ALVAIAZERENSE”

visite o nosso site 
na internet:

www.oalvaiazerense.com.pt

VENDE-SE
Casa de habitação com 70 m2

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

Situada em Relvas
Maçãs de D. Maria

Contactar: Tel. 0033 607275328

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

OFERECE-SE
Senhora disponível para: 

Serviço doméstico 
(limpezas, tratamento de roupa 

e preparação de refeições)

Trabalhos Agrícolas

Contactar: Tlm. 912 104 912

Dezassete projetos, no valor de 1,7 mi-
lhões de euros, foram aprovados no âmbito 
do concurso Parcerias com Impacto, destina-
do a revitalizar o território do Pinhal Interior 
na sequência dos incêndios de 2017. “Os 
projetos aprovados distribuem-se pelas áreas 
da educação, emprego, inclusão social, pro-
teção social e saúde e vão ser implementados 
em 15 dos 19 municípios do Pinhal Interior: 
Alvaiázere, Ansião, Arganil, Castanheira de 
Pera, Figueiró dos Vinhos, Lousã, Mação, 
Miranda do Corvo, Oleiros, Oliveira do Hos-
pital, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, 
Penela, Tábua e Vila Nova de Poiares, sendo 
que 12 municípios coinvestiram montantes 
próprios”, explica equipa de gestão do pro-
grama Portugal Inovação Social.

Entre os 17 projetos finalistas, destacam-
se dois que procuram atenuar a precariedade 
económica e social do Pinhal Interior dire-
tamente causada pelos incêndios de 2017. 

O projeto “Abrigo e Horta”, promovido 
pela Associação Causa – Unidos por uma 
Casa, vai apoiar os agricultores de Arganil, 
Castanheira de Pera e Oleiros a retomar a 
sua atividade económica e principal fonte 
de subsistência, através da construção de 
53 abrigos e hortas. Já o projeto “Elos com 
Futuro”, da Santa Casa da Misericórdia de 
Figueiró dos Vinhos, vai implementar uma 
ação de apoio ao luto envolvendo 417 des-
tinatários dos municípios de Figueiró dos 

Vinhos, Castanheira de Pera e Pedrógão 
Grande. Ambos os projetos têm um prazo 
de vigência de três anos.

Estes projetos resultam de uma parceria 
entre a Portugal Inovação Social e a Secre-
taria de Estado da Valorização do Interior 
que teve como principal objetivo reforçar 
as ações de desenvolvimento e revitalização 
daquele território. A Portugal Inovação Social 
é uma iniciativa pública que visa promover 
a inovação social e dinamizar o mercado de 
investimento social em Portugal. Mobiliza 
cerca de 150 milhões de euros do Fundo 
Social Europeu, no âmbito do Acordo de Par-
ceria Portugal 2020, sendo que esta verba é 
canalizada para o mercado através de quatro 
instrumentos de financiamento destinados 
a projetos que proponham abordagens al-
ternativas e inovadoras para responder a 
problemas sociais.

O instrumento de financiamento Parcerias 
para o Impacto tem o duplo objetivo de, por 
um lado, estimular o desenvolvimento de 
projetos inovadores que tenham por missão 
resolver problemas sociais e, por outro, dina-
mizar a prática de investimento social, uma 
vez que pelo menos 30% do custo total do 
projeto deve ser suportado por um ou vários 
investidores sociais públicos ou privados. Os 
restantes 70% são suportados pelo Fundo 
Social Europeu através do Programa Opera-
cional Inclusão Social e Emprego. 

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

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

ANÚNCIO
Processo: 279/19.4T8FVN        Acompanhamento de Maior       Referência:  91974398

Data: 20-09-2019

Requerente: Ministério Público - Figueiró dos Vinhos

Requerido: Manuel Eiras Alves

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

panhamento de Maior, em que é requerido Manuel Eiras Alves, 

nascido em 22-07-1960, filho(a) de Manuel Lopes Alves e de Maria 

da Visitação Alves, natural de: Vila Facaia [Pedrógão Grande], com 

domicílio na Rua da Fonte Velha, Alagoa, 3270-200 Vila Facaia, 

com vista à determinação de medidas adequadas.

O Juiz de Direito,

Dr(a). João Ladeiro

O Oficial de Justiça,

Alexandre Fernandes

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 447 de 30/09/2019

Aprovados 17 projetos para 
revitalizar o Pinhal Interior

Viúvo com 74 anos
Precisa companheira

para viver na 
província e em Sintra

Tem casa e carro
Contactar: Tlm. 961 228 333
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MANUEL MARQUES 
CASTELÃO (93 anos)

N. 27/06/1926
F. 10/09/2019

Seus filhos, nora, genros, netos, bisneto e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

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

todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

AGRADECIMENTO

NATURAL: PORTELA DE S. CAETANO
RESIDENTE: CARREGAL - ALVAIÁZERE

UM ANO DE SAUDADE

Seus filhos, genro, nora, netos, bisnetos e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

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

AGRADECIMENTO
MARIA DE JESUS

(102 anos)
N. 10/04/1917
F. 28/08/2019

POMARES
ALVAIÁZERE

Há pessoas que passam pela nossa vida 
e levam um pouco de nós na lembrança...
Há pessoas que simplesmente ficam...

Seus pais, filhos, nora, genro e netos recordam-na 
com grande amor e muita saudade.

Que a sua alma descanse em paz!

OITO ANOS DE SAUDADE
ALCINA MARIA 

mARTINS ALVES
N. 19/01/1965
F. 17/09/2011

RELVAS
PUSSOS S. PEDRO

Querido Pai,

A saudade também é presença.

Após um ano da tua partida, continuas sempre presen-

te no meu coração.

Que Deus te guarde no seu infinito amor.

Eterna saudade da sua filha Maria Alice

UM ANO DE SAUDADE
HENRIQUE FERNANDES

N. 31/12/1917
F. 29/09/2018

NATURAL: AREIAS - FERREIRA DO ZÊZERE

RESIDENTE: RELVAS - PUSSOS S. PEDRO
É com imensa tristeza que comunicamos o faleci-

mento de Manuel Duarte. Queremos agradecer a todos 

os amigos e pessoas conhecidas que de alguma forma 

fizeram chegar até nós palavras de muito conforto.

Conosco deixa eternas saudades, mas também lindas 

lembranças que para sempre aquecerão nossos corações.

Que Deus conceda eterno descanso à sua alma.

PARTICIPAÇÃO E AGRADECIMENTO
MANUEL DUARTE

(72 anos)
N. 06/02/1947
F. 18/07/2019

NATURAL: CASAIS DO VENTO - PELmÁ
RESIDENTE: RAmALHEIRA - FREIXIANDA

JOSÉ AUGUSTO DA SILVA 
OLIVEIRA (53 anos)

N. 08/09/1966
F. 21/09/2019

Sua esposa, filhos 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

LAPA
PUSSOS SÃO PEDRO

AF Cinco Vilas

Meu amor, 

O tempo passa, a dor e a saudade ficam para sempre.

Foste um homem brilhante, nunca te esqueceremos, 

hoje brilhas no céu para sempre. 

És o meu Anjo da Guarda que me dás a força de viver, 

és a estrela que me guia, o meu caminho.

Tua esposa, nossos filhos, nossos netos, nora e genro 

recordamos-te com saudade. Beijinhos meu amor.

ACÁCIO mIGUEL GOmES
N. 16/02/1935
F. 24/09/2015

HORTAS
PUSSOS S. PEDRO

QUATRO ANOS DE SAUDADE

JOSÉ LOPES PIRES
(92 anos)

N. 19/03/1927
F. 09/09/2019

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

AGRADECIMENTO

PARDINHEIRA
MAÇÃS DE D. MARIA

AF Cinco Vilas

UM ANO DE SAUDADE

Sua filha, 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
mANUEL DA SILVA 

CRISTÓVÃO (96 anos)
N. 30/05/1923
F. 03/10/2019

SÃO JORGE
FREIXIANDA

Pagamento
de Assinatura

Estimado assinante:

Quando optar pelo pagamento da 
sua assinatura através de transferência 
bancária pode fazê-lo através do IBAN:

PT50 003500780000763143061.

É extremamente importante que nos 
envie o comprovativo de pagamento, in-
dicando nome e morada completa para 
posteriormente atualizarmos a sua as-
sinatura e enviarmos o respetivo recibo.

Pode fazê-lo através dos contactos:

- geral@oalvaiazerense.com.pt

Assinaturas:

Portugal: (12 euros)

Europa e Resto do Mundo: (20 euros)

Para mais informações contacte-nos 

pelo telefone 236 656 900.
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Medicina Dentária

Dentes do Siso
José Miguel Palricas

Médico Dentista

A nossa dentição definitiva é com-
posta por 32 dentes, sendo que, os 
terceiros molares, mais conhecidos 
como os dentes do siso, são os últimos 
a nascer. Esta erupção dentária ocorre 
de forma mais precoce nas raparigas 
do que nos rapazes, normalmente.

Podem surgir algumas compli-
cações durante esta fase de cresci-
mento, algumas devido ao tamanho 
reduzido dos maxilares – levando à 
consequente impactação dos dentes 
do siso, ou quando a erupção ocorre 
normalmente, a difícil higienização 
dos mesmos pode levar a problemas 
indesejados.

Algumas destas complicações são, 
dor, infeções/abcessos, apinhamen-
tos dentários, cáries (nos dentes do 
siso e nos dentes adjacentes), interfe-
rências nos tratamentos ortodônticos, 
doenças gengivais, entre outros.

Muitas das vezes, para se resolve-
rem situações dolorosas e infeciosas, 
ou até mesmo para as evitar, o tra-
tamento sugerido é a extração dos 
sisos. Para tal, é necessário recorrer 
a uma consulta com o seu Médico 
Dentista, que, recorrendo ao historial 
clínico, a exames intra-orais e radioló-
gicos – realização de uma ortopanto-
mografia (radiografia panorâmica da 
boca) ou uma TAC, consegue avaliar 
o problema em questão. Os exames 
radiológicos são fundamentais para 
o sucesso desta intervenção cirúrgica, 
uma vez que nos permitem avaliar 

as estruturas circundantes ao dente, 
como por exemplo, os nervos. Feita a 
avaliação, o Médico Dentista pode su-
gerir algumas opções de tratamento, 
tais como a extração do dente, fazer 
apenas um controlo periódico acom-
panhando o crescimento do mesmo, 
ou proceder a uma pequena cirurgia 
para remover apenas a gengiva por 
cima do dente – ulectomia. Nalguns 
casos, onde for necessário e possível 
manter o dente em boca, pode-se 
avançar para tratamentos com essa 
finalidade. 

E não dói muito tirar o siso? Trata-
se de um tratamento indolor, recor-
rendo, por norma, a anestesia local. 
Contudo, como todas as cirurgias, 
tem consequências que, variam muito 
de pessoa para pessoa, da posição do 
dente assim como a idade do paciente. 
Sendo que o processo de cicatrização 
é muito mais rápido em idades jovens, 
muitas vezes é aconselhada a remoção 
do dente, durante as mesmas, mesmo 
que ainda não tenham provocado 
qualquer quadro de dor ou abcesso. 
De modo a diminuir o desconforto 
pós-operatório, deve seguir à risca 
a medicação e as orientações dadas 
pelo seu Médico Dentista, tais como, 
controlar a hemorragia, não fazer es-
forços físicos nas primeiras 24h/48h, 
aplicar gelo, recorrer a uma dieta fria 
e líquida nas primeiras 24h/48h, não 
fumar, entre outras.

Consulte o seu Médico Dentista!

Especialidades
Variedade de petiscos:

- Caracol (Verão) - Caracoleta assada
- Moelas grelhadas ou estufadas

- Ameijoa à bulhão pato
- Gambas ao alhinho

- Choco frito

Grande variedade de Bifes: 
- Bife à Varanda, Bife na frigideira c/ molho de 
mostarda, Bife à Guilho, Bife à Café, 
Bife à Pimenta, Bife ao Alho, etc.
- Posta de Vitela à Mirandesa 
- Posta de vitela em cama de grelos
- Cozido à Portuguesa (aos domingos de outubro a abril)

- Naco de Vitela na Pedra 
- Tábua de Picanha c/ fruta
- Tornedó c/ molho à casa 

Tel.: 218380070 - Rua Vale Formoso de Cima, 113 - Loja B - 1950-266 Lisboa
E-mail: restaurantevarandavaleformoso@gmail.com      Facebook: Varanda Vale Formoso

Pratos:
- Lascas de Bacalhau em cama de grelos
- Bacalhau à Varanda 
- Bacalhau c/ broa na Telha
- Arroz de ameijoa
- Polvo à lagareiro 
- Prego de atum em bolo de caco c/ batata doce

(Todos os dias recebemos peixe fresco)

Osteo Natura 

O jejum como impulsionador 
da autorregeneração Ulrich Cassiano

Osteopata

Atualmente, a facilidade com que te-
mos acesso aos alimentos permite esse 
hábito de comer a cada três horas. Mas, 
você já pensou em como era na pré-histó-
ria? Não havia caça ou colheita disponível 
a qualquer momento, e carregamos essa 
herança no nosso metabolismo. Cada vez 
que a comida entra, o corpo precisa de 
trabalhar para metabolizar e distribuir 
os nutrientes para todo o organismo, 
estimulando a insulina.

Além disso, a nossa alimentação 
nem de longe conta com a mesma 
qualidade da comida de alguns séculos 
atrás, devido aos processos industriali-
zados e aos agrotóxicos.

Do ponto de vista da evolução, por-
tanto, o hábito do jejum é natural do ser 
humano, embora não seja necessário. 
Deixar de comer durante 14 a 18 horas 
desafia o organismo a criar mecanismos 
para se proteger, pois entende a falta de 
alimento como situação de risco.

Eu não posso aconselhar a prática do 
jejum como um hábito porque cada orga-
nismo conta com suas próprias particula-
ridades. Acredito que jejuar seja saudável 
para todo ser humano saudável, desde 
que exista um acompanhamento profis-
sional de um médico ou nutricionista.

Mais do que espaçar a entrada dos 
alimentos no organismo, é necessário 
selecionar com mais critério o que con-
sumir. Farinhas, açúcares e gorduras 
de má qualidade devem ser reduzidos 
ao máximo da dieta, sempre sendo 
substituídos por boas proteínas e boas 

gorduras para otimizar a distribuição 
de macronutrientes.

Quando começamos a comer me-
lhor, a consequência é sentir menos 
fome. Quanto menos fome sentir, mais 
fácil se torna lidar com a sensação de 
corrosão interna causada pela fome. 
Por isso, os benefícios do jejum são ain-
da mais acentuados quando a pessoa já 
adotou melhores hábitos alimentares. 
Não recomendo que o jejum seja feito 
diariamente e sem recomendação de 
um profissional da saúde. O ideal seria 
fazer um jejum de 16 horas duas vezes 
por semana.

O jejum intensifica a desintoxicação 
do organismo e em alguns casos pode 
estimular o corpo a utilizar a gordura 
como fonte de energia, melhorando a 
sensibilidade à insulina.

Os cientistas estão a pesquisar 
como o jejum ou o corte radical de 
calorias pode promover o aumento 
da expectativa de vida. A alimentação 
equilibrada e rica em nutrientes é fun-
damental para uma boa saúde. Porém, 
já é sabido que a privação de alimentos 
de forma controlada pode ativar meca-
nismos de autodefesa das células que 
garantem a elas maior longevidade. É 
isso que se traduz em benefícios para 
todo o nosso organismo.

Durante o jejum, é importante 
manter o consumo de água e de sais, 
para não provocar desidratação, sendo 
totalmente desaconselhado a crianças 
e grávidas.

Rua Conselheiro Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

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

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
ANABELA

Cabeleireira
Rua Colégio Vera Cruz, Loja 5 (Edifício da Praça)

Telef. 236 656 366 - Tlm 966 434 282
    3250 - 103 Alvaiázere

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.
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Ingredientes:
1kg de marmelo limpo
1kg de açúcar
1dl de água

Preparação:
Levar os marmelos cortados em pe-

daços ao lume com o açúcar e a água. 
Deixar cozer bem. Quando estiver 
cozido, reduzir a puré com a varinha 
mágica, de modo a ficar uma mistura 
homogénea. Deixar ferver mais um 
pouco até atingir o ponto de estrada.

Deitar em tacinhas e deixar secar 
com uma tampa de papel vegetal 
embebida em aguardente.

Dia 5
III Trail do Chicharo
Local: Estádio Municipal 
Org.: Município de Alvaiázere

Dia 10
Inauguração do novo 
espaço da Casa do 
Benfica em Alvaiázere
Momento Musical | karaoke | 
Porco no Espeto
Local: Junto ao Posto de 
Abastecimento de Combustíveis
Org.: Casa do Benfica

Dia 13 | 17h00
Visualização 
de filme “Para Além 
da Memória”
Local: Casa Municipal da Cultura
Entradas gratuitas
Org.: Município de Alvaiázere

Dia 19 | 15h00
Workshop “Técnicas 
Expressivas – Art & Music”
Informações através do 236650710 ou do 
email museu.municipal@cm-alvaiazere.pt
Local: Museu Municipal 
Org.: Município de Alvaiázere

Dia 20 | 15h00
Visualização 
de filme infantil
Local: Casa Municipal da Cultura
Entradas gratuitas
Org.: Município de Alvaiázere

Dia 25 | 9h30 - 12h30
Oficina Temática – 
Valorização Pessoal
destinada à população em geral
Participação gratuita, mas de inscrição 
obrigatória na Associação da Casa do 
Povo ou através dos contactos:
92 637 12 85 / 236 651 008
Local: Associação da Casa do 
Povo de Alvaiázere
Org.: CLDS 4G

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
Outubro

Ferreira da Gama
Alvaiázere - Tel. 236 651 171

Dias 6 e 20

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 13 e 27

Anubis
Maçãs D. Maria - Tel. 236 648 057

(domingos 9h30 - 12h00)

Outubro
(em serviço aos domingos)

Farmácias.......................... 

Su
do

ku
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çõ
e
s

D
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il 

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

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

D
if
er

en
ça

s

“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: 

“Marmelada e Geleia de Marmelo”

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

informativo

Descubra as 8 diferenças

Colocar todos os caroços dos mar-
melos num tacho e juntar água. Dei-
xar esta mistura ferver, o que demora 
algum tempo, até reduzir bastante. 
Coar a mistura por uma gaze fininha, 
e medir o líquido, agora limpo de 
impurezas. Por cada litro de líquido, 
juntar 1kg de açúcar. Levar novamen-
te ao lume a ferver até atingir o ponto 
desejado, mais ou menos espessa.

Dia 3 de novembro
96º Aniversário da Filarmónica
Alvaiazerense de Santa Cecília
11h30 - Missa seguida de romagem  
 ao cemitério
13h00 - Almoço

Inscrições junto da Direção 
ou no Restaurante “O Brás”

Org.: Sociedade Filarmónica 
Alvaiazerense de Santa Cecília
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Outubro vai começar com a 
terceira edição do Trail do Chícha-
ro.  No fim de semana em que se 
comemora a implantação da Repú-
blica, 5 e 6 de outubro, Alvaiázere 
vai receber centenas de atletas 
que, seja a correr ou a caminhar, 
voltam a partir à descoberta do 
Concelho atravessando diversos 
percursos e trilhos. 

O Trail do Chícharo – Alvaiázere 
2019, sob organização da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, pretende 
afirmar-se como uma “prova de 
desporto e lazer, com carácter 
competitivo na vertente de corrida, 
a realizar por percursos e trilhos 
envolventes ao Município”, onde as 
paisagens de cortar a respiração, a 
tranquilidade da natureza, a adre-
nalina dos percursos e a deliciosa 
gastronomia são apenas alguns 
dos atrativos É categorizado por 
três distâncias cronometradas (na 
vertente de trail) e uma não crono-
metrada (caminhada), de acordo 
com as seguintes distâncias: trail 
kids 4 km, trail 12 quilómetros; 
trail 20 quilómetros e caminhada 
de natureza não competitiva com 
a extensão aproximada de 12 
quilómetros. As partidas estão 
agendadas para as 9h00 (trail 

longo), 9h30 (trail curto), 9h45 
(caminhada) e 10h00 (trail kids).

A prova aberta a diferentes 
escalões, pretende promover o 
convívio, saúde e bem-estar dos 
participantes em associação à 
prática do desporto de natureza. 
Para além disso, haverá prémios 
para os três primeiros classificados 
dos trails longo e curto por escalão 
e sexo, bem como por equipas. 
“A classificação por equipas será 
definida pela obtenção do núme-
ro de pontos contabilizados pela 

soma dos três melhores resultados 
de atletas pertencentes à mesma 
equipa, na mesma categoria, inde-
pendentemente do escalão/sexo”, 
explica a organização, realçando 
que a vencedora será aquela que 
somar o menor número de pontos. 

As inscrições podem ser efe-
tuadas até dia 2 de outubro 
em http://www.prozis.com/trail-
chicharo19, sendo que cada parti-
cipação terá um custo de 10 euros 
nos trails longo e curto, seis euros 
no trail kids e na caminhada.

desporto

Terceira edição do Trail do Chícharo 
acontece em outubro

Autarquia define critérios
para classificação e 

valorização de arvoredo
A Câmara Municipal de Alvaiázere definiu os cri-

térios de classificação e valorização de arvoredo que 
constitua interesse para o município. O regulamento 
encontra-se em período de consulta pública.

De acordo com o documento, o arvoredo de 
interesse municipal é “possível de classificação nas 
categorias de arboreto, bosquete, exemplar isolado, 
alameda, jardim, povoamento florestal ou bosque”. 
No que diz respeito à classificação, esta está sujeita a 
vários critérios, como o porte, desenho, idade, rarida-
de, interesse público da classificação, mas também a 
necessidade da cuidadosa conservação de exemplares 
ou conjuntos de exemplares arbóreos ou vegetais de 
particular importância ou significado natural, históri-
co, cultural ou paisagístico.

Com este regulamento, Célia Marques, autarca, 
reconhece a “necessidade da cuidadosa conserva-
ção, divulgação e fruição do arvoredo existente em 
Alvaiázere, assim como a necessidade de preservar 
e divulgar o património natural concelhio”. O regula-
mento sublinha ainda o facto de existir no Concelho 
“a maior macha de carvalho-cerquinho da Península 
Ibérica, uma das maiores manchas contínuas de azi-
nheiras e ainda excelentes exemplares de carvalhos, 
castanheiros, oliveiras, zambujeiros e sobreiros com 
várias centenas de anos. 

 A classificação destes monumentos vivos é 
“um instrumento essencial para o conhecimento, sal-
vaguarda e conservação de elemento do património 
municipal de excecional valor” e pode constituir uma 
“importante fonte de conhecimento e divulgação de Al-
vaiázere, bem como servir de estímulo para um maior 
envolvimento da sociedade na proteção e reconheci-
mento do seu valor histórico, cultural e paisagístico”.
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O Grupo Desportivo de Alvaiázere 
(GDA) venceu, no passado dia 22 de 
setembro o Troféu Tito Duarte. O jogo 
contra o Sport Clube Castanheira de 
Pêra, serviu de apresentação da equipa 
sénior do clube e trouxe dezenas de 
pessoas ao Estádio Municipal para co-
nhecer os novos elementos e felicitar 
aqueles que renovaram com o Grupo 
Desportivo de Alvaiázere.

O jogo não começou da melhor for-
ma para os alvaiazerenses que chega-
ram a estar a perder por duas bolas a 
zero, contudo com algumas mudanças 
na equipa, esta ganhou raça e ânimo e 
encontrou o caminho para a baliza. O 
jogo terminou com o Grupo Desportivo 
de Alvaiázere a ganhar por quatro a 
dois à equipa convidada.

Este troféu, realizado anualmente 
com o apoio do jornal “O Alvaiaze-
rense” e em homenagem a um dos 
fundadores do Grupo Desportivo de 
Alvaiázere, terminou assim com a 

entrega das taças, uma à equipa ven-
cedora e outra à equipa vencida, pelas 
mãos dos dois filhos de homenageado, 
Frederico e Tito Duarte.

O jogo de apresentação foi o cul-
minar de um fim de semana cheio 
de atividades lúdico-desportivas, que 

começaram na sexta com um baile a 
cargo do grupo M&R, seguindo-se o 
Dj Crazy Mix. 

No sábado à noite, e num estilo 
um pouco mais alternativo, a banda 
tomarense SEDE atuou e mostrou os 
seus covers de rock português. A noite 

prolongou-se até de madrugada com a 
atuação do Dj Paulo Caetano. 

Apesar de ter um cartaz diversifi-
cado, a direção do GDA lamenta que 
a “comunidade adira pouco às suas 
atividades, sendo que o grupo precisa 
muito do apoio de todos”. 

O Grupo Desportivo de Alvaiázere 
agradece ao Município pela cedência 
da tenda e a todos quantos ajudaram 
nas atividades destes três dias, afinal 
“juntos somos GDA”.

____________________________
Ana Catarina de Oliveira

desporto

Grupo Desportivo de Alvaiázere vence Troféu 
Tito Duarte após reviravolta no resultado
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A Santa Casa da Misericórdia de 
Alvaiázere (SCMA) instituiu o Dia José 
Mendes de Carvalho, como forma de 
homenagem a “um dos grandes be-
neméritos”, que “deixou legado com 
o objetivo de contribuir para o desen-
volvimento contínuo da obra desta 
Irmandade”, realçou a provedora da 
Misericórdia de Alvaiázere, Adelaide 
Santos. A efeméride celebrou-se pela 
primeira vez dia 14 de setembro e 
pretende “comemorar anualmente a 
sua solidariedade e a nossa gratidão”, 
tendo sida atribuída uma lembrança a 
todos os jovens que terminaram o 1.º 
ciclo do ensino básico no concelho.

“Neste dia recordamos quem deu 
um pouco de si para todos nós”, conti-
nuou a provedora, referindo-se a José 
Mendes de Carvalho, “um dos grandes 
beneméritos da Santa Casa, um homem 
solidário e com uma visão maior, que 
sempre valorizou o apoio aos mais 
desfavorecidos e vulneráveis”. Para 
além do património imobiliário que este 
alvaiazerense deixou em Lisboa, doou 
ainda à SCMA um conjunto de edifícios 
de apoio à saúde, educação, cultura e 
culto religioso em Alvaiázere. 

Além de todo o património deixado, 
“no seu testamento instituiu um prémio 
anual aos três melhores alunos da 3.ª, 
2.ª e 1.ª classe da escola da Loureira”, 
que já não se encontra em funciona-
mento devido ao número muito reduzi-
do de alunos. Contudo, “numa tentativa 
de fazer justiça ao seu testamento”, a 
SCMA decidiu “instituir este como o dia 
anual comemorativo da sua solidarie-
dade e da nossa gratidão”, entregando 
uma lembrança às cerca de quatro 
dezenas de jovens que terminaram o 
1.º ciclo do ensino básico no concelho.

Célia Marques, presidente da Câma-
ra Municipal de Alvaiázere, referiu que 
“são pequeninos atos como este que 
ajudam a construir um mundo melhor e 
a criar estes valores em cada uma des-
tas crianças”. Elogiando esta iniciativa, 
reconheceu que valores como a dádi-
va, a generosidade e a partilha são “o 
grande foco deste dia, porque foi este 
o legado de José Mendes de Carvalho, 
não só à Santa Casa, mas também a 
todos os alvaiazerenses”.

Para além da homenagem e reco-
nhecimento a José Mendes de Carvalho 
e como forma de “perpetuar aqueles 
que de algum modo tiveram um papel 
relevante para a comunidade alvaiaze-
rense”, a Misericórdia de Alvaiázere re-

cordou ainda a médica Maria Hermínia 
Paisana Granja Aparício, que nasceu em 
1945 e faleceu em 2017, atribuindo o 
seu nome, a um “espaço renovado e 

remodelado” onde se iniciaram recen-
temente consultas de ginecologia e 
obstetrícia com ecografia simultânea, 
bem como outras consultas e exames, 

nomeadamente endoscopias altas e 
baixas com e sem sedação, ecografias 
diversas e ecocardiogramas. 

Este novo serviço surge dois anos 
e meio após o falecimento de Hermí-
nia Aparício, médica especialista em 
ginecologia e obstetrícia, que “durante 
várias décadas acompanhou os doen-
tes e grávidas de Alvaiázere”, pelo que 
“foram muitos os alvaiazerenses nasci-
dos pela sua mão”, lembrou Adelaide 
Santos. Exaltando o “seu carácter afável 
e sensível”, mas também “a sua perma-
nente disponibilidade e sensibilidade às 
causas sociais e outras”, a médica fez 
em Alvaiázere “muitos amigos e deixou 
muita saudade, deixou um pouco de si 
e levou um pouco de nós”

Patrícia Aparício, filha da homena-
geada, agradeceu a “singela, mas bo-
nita homenagem”, acreditando que a 
“competência e altruísmo” da sua mãe 
são “um bom presságio para o sucesso 
deste novo serviço”.

informativoRua 15 de Maio, 76 - Lote 1 - “Fracção A”  -  3250-185 Alvaiázere 
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SCMA instituiu o Dia  José Mendes de Carvalho 
e homenageou a médica Hermínia Aparício

O Diretor do Agrupamento de Escolas, José Peres, a presidente da CMA, a provedora da SCMA e crianças premiadas

A filha, Patrícia Aparício, a agradecer a homenagem à sua saudosa mãe

A provedora da SCMA, Adelaide Santos, no uso da palavra, junto da família da 
homenageada, marido, Aparício, filhos, Patrícia e Pedro, genro, Oliveira, e neto

Descerrou a lápide o neto João Pedro 
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