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Comerciantes e população aplaudem
"Feira de Produtos da Terra"
Os produtos endógenos e o artesanato do concelho de Alvaiázere

estiveram em destaque na "Feira de Produtos da Terra". Mais de três

dezenas de comerciantes promoveram o que de melhor há em Alvaiázere.

Comerciantes e população elogiam iniciativa do município.           8pág.14

ENTREVISTAS

A13 entre Alvaiázere e
Tomar já abriu ao trânsito

 8pág.15

l António Júlio

"A CCA sempre divulgou,

divulga e vai continuar a

divulgar o concelho de

Alvaiázere"

António Júlio, presidente

da  Casa do Concelho de

Alvaiázere, considera que

a CCA "tem como principal

objetivo divulgar o nome

de Alvaiázere" e que o

tem feito "de forma

exemplar".
                 8págs. 4 e 19

l Albino Marques Nunes

"O meu grande sonho era

atingir a meta dos 100

anos"

Albino  Marques Nunes

completou recentemente

um século de vida. Em 100

anos assistiu a muitas

mudanças na freguesia de

Almoster, no concelho de

Alvaiázere e no país, que

agora descreve.
               8pág. 5
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8Em Ribeira Velha - Maçãs de D. Maria

Estrada perigosa e sem segurança foi
palco de mais um acidente
l Uma estrada cujo alcatrão está

desgasto, com uma descida grande que

culmina com uma curva acentuada e sem

proteções, seguida de uma ponte cujas

grades de proteção estão danificadas,

havendo mesmo partes sem gradeamento.

São estas as condições que os

condutores encontram em Ribeira Velha,

freguesia de Maçãs de D. Maria, e que

provocaram um acidente ao início da tarde

do passado dia 14 de dezembro, que só

"por milagre" não terminou em tragédia.

Ricardo Filipe seguia no seu Alfa

Romeo no sentido de Relvas para Ribeira

Velha, quando o carro entrou em

derrapagem e caiu da ponte, por uma parte

que não tinha gradeamento. "Eu vinha a

descer de Relvas para Ribeira Velha,

quando o carro começou a derrapar, ainda

o tentei segurar mas já não consegui e

caí da ponte abaixo numa altura de quatro

a cinco metros", explicou Ricardo Filipe,

que, apesar do aparatoso acidente, sofreu

"apenas leves escoriações e algumas

dores ósseas".

"Por milagre" o condutor sofreu apenas

ferimentos ligeiros, mas o mesmo não

aconteceu com o carro, que não tem

conserto. A viatura já foi considerada

"perda total", pelo que Ricardo Filipe ficou

l Os donos da casa saíram cedo

para o trabalho e os assaltantes

aproveitaram a sua ausência para entrar

na habitação e roubar o que bem

entenderam. Este é um acontecimento

cada vez mais vulgar que aconteceu na

localidade de Hortas, freguesia de S. Pedro

do Rego da Murta, na manhã do passado

dia 1 de dezembro.

"Saímos todos antes das 9h30 para o

trabalho e por volta das 11h30 eu

regressei a casa para fazer o almoço e

dei-me com a casa assaltada", começou

por explicar Zélia Silva, filha dos

proprietários da casa, que ao final da

manhã daquele dia quando chegou a casa

para fazer o almoço, como faz todos os

dias, encontrou "tudo remexido" e deu

pela falta de alguns bens.

Ao que tudo indica, os assaltantes

aproveitaram a ausência dos proprietários

da casa para arrombar a janela do sótão

que dá acesso ao interior da habitação e

entrar. Já no interior da residência, os

indivíduos furtaram uma aparelhagem, três

relógios antigos de sala, uma espingarda,

um computador portátil, uma impressora

fax, várias peças em ouro e mealheiros.

"Fui eu que dei por o assalto, quando

cheguei a casa para fazer o almoço",

contou Zélia Silva, não escondendo a

indignação por ter perdido daquela forma

alguns dos seus bens. Assim que chegou

a casa e se apercebeu do sucedido, Zélia

com um prejuízo de cerca de dois mil

euros.

A estrada que liga Relvas a Ribeira

Velha "tem uma descida muito grande com

o alcatrão desgasto, que termina com uma

curva muito acentuada, de quase 90

graus, que não tem qualquer proteção",

descreveu Ricardo Filipe, acrescentando

que logo a seguir à curva está uma ponte

cujo gradeamento está bastante

danificado, havendo mesmo partes sem

qualquer tipo de proteção.

Mas o mau estado de conservação

desta via já não é de agora. De acordo

com Ricardo Filipe, a as más condições

da estrada já provocaram outros

acidentes, nomeadamente há cerca de

quatro anos, quando um camião também

se despistou naquele local, destruindo

parte do gradeamento da ponte.

Partindo do princípio de que a Câmara

Municipal de Alvaiázere é a entidade

responsável por manter as vias no

concelho em bom estado de conservação

e por conseguinte deverá assumir os

prejuízos causados no acidente, Ricardo

Filipe já participou o acidente e as

respetivas consequências ao município,

que se mostrou aberto ao diálogo, com

vista a resolver a situação. n

8Em Hortas - Rego da Murta

Assaltaram casa enquanto moradores
trabalhavam

Silva telefonou de imediato para os pais a

relatar o incidente.

Posteriormente, os proprietários

apresentaram queixa do assalto junto do

posto da GNR local. De acordo com Zélia

Silva, os militares da GNR deslocaram-se

de imediato ao local para apurar os factos,

mas até ao momento não prestaram

qualquer esclarecimento aos lesados. A

única informação que Zélia Silva tem é

que o caso está a ser investigado.

Entretanto os assaltos a residências

na freguesia de Rego da Murta e no

concelho de Alvaiázere sucedem-se. No

dia 10 de dezembro, um casal de idosos

viu, igualmente, a sua casa ser visitada

pelos "amigos do alheio". Neste segundo

caso, os assaltantes não tiveram a mesma

sorte e terão apenas furtado "uma

televisão e roupa", pois o casal sénior não

tinha em casa mais nada de valor.

Ao que tudo indica, os assaltantes

terão parado o carro em frente à

habitação, em Granja, freguesia de Rego

da Murta, alegadamente fingindo ter um

furo num pneu. Enquanto um individuo

mudava o pneu da viatura, os outros

entraram na casa de um casal de idosos,

doentes de Alzheimer e internados no

Centro de Dia de Pussos, para furtar

objetos de valor. Contudo, ao que parece

os seniores não tinham muito valor em

casa, pelo que os assaltantes levaram

apenas "uma televisão e roupa". n
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Como perspetiva o ano 2013?

ESTATUTO EDITORIAL

1. O ALVAIAZERENSE é propriedade da C.C.A.

da qual goza de plena autonomia administrativa

e financeira: a sua orientação e o seu conteúdo

dependem exclusivamente do seu Director.

2.  O Director, Director Adjunto e Tesoureiro

do Alvaiazerense são eleitos pelos sócios da

C.C.A, cabendo ao Director a escolha dos

redactores e dos colaboradores.

3. O ALVAIAZERENSE propugnará oferecer aos

seus leitores uma informação séria e

desapaixonada, baseada em factos concretos:

assumindo uma posição de total independência

perante o poder político, o poder económico e

quaisquer outras entidades ou grupos de pressão.

4. O ALVAIAZERENSE é um jornal de vocação

regional e concelhia; nesta perspectiva privilegiará

a divulgação dos valores do concelho de

Alvaiázere - históricos, artísticos, desportivos,

literários e científicos.

5. O ALVAIAZERENSE promoverá a expansão e

desenvolvimento de todas as actividades

produtivas do concelho de Alvaiázere.

6. Atendendo à sua responsabilidade na vida

concelhia "O ALVAIAZERENSE" apoiará ou

incentivará, dentro das suas possibilidades,

iniciativas que visem discutir e aprofundar numa

perspectiva democrática os problemas concelhios.

7. Para o Alvaiazerense - os factos e as

opiniões são livres. As opiniões devem ser

claramente separadas das notícias, sendo

obrigatoriamente assinadas e da responsabilidade

dos seus autores.

8. O ALVAIAZERENSE utilizará invariavelmente

uma linguagem elegante e correcta, não podendo

a sua Direcção e os seus redactores e demais

colaboradores dirigir ataques pessoais ou envolver-

se em campanhas difamatórias, seja a que

pretexto for.

9. O ALVAIAZERENSE baseado em princípios

de boa vizinhança propugnará relações de

aproximação com os concelhos circunvizinhos.

10. O ALVAIAZERENSE, por intermédio da sua

direcção e do seu corpo redactorial, compromete-

se a "respeitar os princípios deontológicos da

imprensa e da ética profissional, de modo a não

poder prosseguir apenas fins comerciais, nem

abusar da boa fé dos leitores, encobrindo ou

deturpando a informação". n

Em Dezembro de 1992, mais um subsídio para
a História do Concelho de Alvaiázere do padre
Jacinto Nunes com o título - IGREJA VELHA, que
nos elucidava: "Um pouco acima da Vila de
Alvaiázere, à esquerda de
que sobe, na estrada das
Laranjeiras e cortada por ela,
há uma zona conhecida com
o nome de Igreja Velha,
onde o documentário
romano é abundante e
irrefutável. Justifica-se o
local pela abundância de
água, fertilidade de várzea
contígua e proximidade da
via que de Alvaiázere dava
para Conimbriga. Encosta
exposta ao sul e bem
abrigada de norte oferecia
acento acolhedor aos povos
que a habitaram. Deve ter
sido habitada pelos
primitivos povos que
andaram por estas paragens,
e que souberam escolher locais, não fazendo os
Romanos mais do que aproveitarem o que havia,
ampliando, remodelando e tornando mais
confortável e funcional. Espontaneamente
oferecem-se-nos bastantes sepulturas, algumas

das quais, ainda devem ter o espólio intacto.
Ossos humanos nas ribanceiras da estrada, que
cortou o local em apreciável profundidade,
deixando-nos à vista, ainda cortes de sepulturas

bem conservadas. Fragmen-
tos de telhas e tijolos e
algumas pedras talhadas e de
arcos e ainda uma pedra
lavrada com lavor bem
característico. Chama-se ao
local Igreja Velha, pois a
tradição diz ter havido aí uma
igreja que seria a primeira
igreja de Alvaiázere… Os
bárbaros e possivelmente
mais os vândalos que por aí
passariam a caminho do
Norte de África tudo devem
ter destruído, o que
posteriormente deve ter
levado ao abandono do local,
fundando-se muito próximo,
depois, a povoação de
Alvaiázere a que o Rei vem

dar foral e regalias. Como qualquer outra terra
habita pelos Romanos, também aqui deve ter
havido, balneário, templo, etc., que muito
interessante seria, serem procurados!"

Assim se escrevia há vinte anos! n

Eu espero que o ano de
2013 seja melhor que este que
está a acabar. Esta coisa da
crise, crise houve toda a vida.
Para aquilo que nós já
passámos, isto não está nada
mau, pelo contrário está é bom.
Para os jovens também está
bom, eles têm é de procurar um
pouco mais. n

Pelas informações que
temos, o ano 2013 vai ser
ainda pior que o ano de 2012
e na generalidade vamos sair
todos prejudicados. Para
inverter a situação que o país
atravessa é preciso haver
uma melhor organização no
Governo, mas não só do atual
executivo, como também de
todos os que venham para o
poder. n

O ano de 2013 não há-de
ser melhor que este ano,
porque não há solução para a
taxa de desemprego que já é
tão elevada e tem tendência
para aumentar ainda mais. Sem
emprego o país não vai para a
frente, por isso é necessário
criar postos de trabalho para
o país avançar e sairmos desta
crise. n

Acho que vai ser pior por
causa dos cortes nos venci-
mentos. Os políticos não cortam
onde deviam cortar, pois deviam
começar a cortar nas insti-
tuições, fundações e empresas
públicas que não são produtivas.
A função pública está muito mal
organizada, as pes-soas deviam
ser avaliadas de acordo com o
trabalho que produzem, o que é
muito fácil de fazer com os
computadores. n
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8Entrevista a António Júlio

"A CCA tem como objetivo divulgar o nome de
Alvaiázere e tem-no feito de forma exemplar"
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O presidente da Casa do Concelho de Alvaiázere (CCA), António Júlio, considera que "a CCA sempre

divulgou, divulga e vai continuar a divulgar o concelho de Alvaiázere" e que o faz "de forma exemplar".

Numa altura em que está prestes a abandonar o cargo de presidente, António Júlio faz um balanço

"altamente positivo", argumentando que "a CCA de hoje não tem nada a ver com a CCA de há 15 anos

atrás" e que o mérito é de toda "uma equipa a trabalhar em prole dos objetivos" da CCA.

Em entrevista ao jornal "O Alvaiazerense", António Júlio lamenta a ausência de jovens na CCA e garante

que a direção está a trabalhar com o objetivo de "criar condições para que a juventude apareça".

Carina Gonçalves
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Continua na pág. 19

wwwAntónio Júlio, presidente da direção da CCA

"O Alvaiazerense" ("O Alv."): Há quanto tempo

está à frente da Casa do Concelho de Alvaiázere

(CCA)? Durante estes anos conseguiu concretizar

todos os objetivos e projetos que delineou?

António Júlio (A.J.): Estou na CCA há cerca de 14
anos. Tive os primeiros quatro anos como vice-
presidente e depois assumi a presidência.

A CCA ao longo deste tempo realizou tudo o que foi
programado de acordo com o seu plano de atividades.
Ano após ano, não diria 100 por cento, mas certamente
95 por cento dos objetivos predefinidos foram atingidos.
Agora há obviamente objetivos e objetivos, há objetivos
que é fácil concretizar, mas há outros que são difíceis.
Mas de qualquer forma, tanto eu como os restantes
membros da direção, tudo fazemos para que se
concretize os objetivos incluídos no plano de atividades
anual. O êxito não se alcança sozinho, constrói-se em
equipa, não conquistei nada sozinho.

"O Alv.": Quais as maiores dificuldades que

enfrentou no exercício da sua função enquanto

presidente da CCA?

A.J.: Dificuldades, nunca tive assim dificuldades, até
porque quando uma direção se compreende, se entende
e tem como finalidade atingir determinados resultados é
fácil a gerência, é fácil o controlo da situação. Portanto
não encontrei assim dificuldades profundas nessa
matéria. Mas pelo contrário, porque nós atuamos com
prazer, com gosto, para darmos o melhor a tudo o que
diga respeito à CCA, que está implícito à nossa vila, às
nossas raízes, a Alvaiázere.

"O Alv.": Por exemplo, a questão financeira nunca

vos impediu de concretizar algum objetivo?

A.J.: Houve uma fase em que os sócios, sobretudo
aqueles que estavam mais próximos da realidade da CCA,
tinham de comparticipar monetariamente de forma a, no
final do mês, suportar todas as despesas. Ora, essa
situação acabou desde que eu participo na CCA. Não
me quero subvalorizar, mas é a realidade.

"O Alv.": As atividades que a CCA organiza são

autossustentáveis?

A.J.: Sim. Aliás, não temos assim uma diversidade de
atividades, com pena nossa. A comunidade
alvaiazerense deslocada não é assim tão significativa.
Por exemplo nós não podemos comparar a CCA com a
Casa de Ponte de Lima, da Comarca de Arganil ou de
Pampilhosa da Serra, que têm Ranchos compostos apenas
por pessoas deslocadas em Lisboa. Na CCA não temos
efetivamente essa hipótese.

Outra coisa que nós estamos a fazer neste momento
é criar condições para que a juventude apareça, vamos
ter um espaço com internet, vamos intensificar essa
questão da internet para permitir também um contato mais
assíduo com os sócios, melhorar o feedback entre a CCA
e os sócios, divulgar os eventos, etc. Enfim, criar uma
nova realidade para que a CCA continue no bom caminho.

"O Alv.": Numa altura em que está prestes a

abandonar a direção da CCA, que balanço faz de

todos estes anos?

A.J.: O balanço é realmente positivo, eu já aqui referi
que a CCA de hoje não tem nada a ver com a CCA de há
15 anos atrás. A CCA é uma Casa jovem relativamente a
outras, comemorou em julho deste ano 30 anos. Mas o
balanço é altamente positivo.

Dentro deste tempo que estive à frente da CCA, foram
sempre criadas condições para que aparecessem listas,
situações alternativas, mas as listas não apareceram.
Estas últimas eleições de outubro resolveram de certa
forma a situação em termos estatutários. A própria direção
contactou vários sócios, de forma a dar continuidade à
CCA, uma vez que não foi apresentada mais nenhuma
lista, e sobretudo para cumprir os estatutos que é uma
situação sagrada. Mas o meu abandono como presidente,
no fundo não é abandono, porque o presidente eleito é
um alvaiazerense de gema, mas como passa a maior parte
do tempo no concelho de Alvaiázere teve o cuidado de
deixar registado em ata que eu como vice-presidente
continuo a assumir a responsabilidade de presidente da
CCA na ausência do presidente agora eleito. Mas o que
importa é que no fundo o que existe é uma equipa a
trabalhar em prole dos objetivos de uma causa e essa
causa é precisamente a CCA. Mas repito, esta lista foi da
total iniciativa da atual direção.

"O Alv.": A CCA é a única associação em Lisboa

que se dedica à divulgação da diversidade cultural

do concelho de Alvaiázere. A cultura alvaiazerense

está devidamente divulgada em Lisboa?

A.J.: Que eu saiba, não há mais nenhuma associação
desta natureza em Lisboa. Há quem chame à CCA a oitava
freguesia de Alvaiázere, há quem lhe chame a embaixada
de Alvaiázere, eu vou mais para a embaixada. Não é por
acaso que me chamam o embaixador de Alvaiázere. A
CCA desde sempre, portanto há 30 anos, tem como
objetivo divulgar o nome de Alvaiázere e tem-no feito
de forma exemplar e ultimamente com a criação do
Alvaiázere Capital do Chícharo e outras iniciativas,
Alvaiázere é conhecida de Norte a Sul do país, nas ilhas
e inclusive na Europa. Alvaiázere tem tido realmente
muita atividade nessa matéria.

A CCA sempre divulgou, divulga e vai continuar a
divulgar o concelho de Alvaiázere. Aliás, há dois aspetos
que estão consagrados nos seus estatutos que são a
criação de condições para a solidariedade entre os sócios
através de eventos de vária natureza e a divulgação de
Alvaiázere. A CCA é uma instituição de utilidade pública
mas privada e, por consequência, eu quero dizer que ela
existe e expressa-se graças aos sócios, cujo número está
muito perto dos mil, o que é significativo.

"O Alv.": Qual é a importância dos sócios para a

CCA?

 A.J.: Os sócios são importantes em todos os eventos
realizados e em segundo lugar é a sua cota, que embora
não seja significativa, o somatório dá alguma margem
que é importante.

Mas uma grande parte das receitas da CCA vem
exatamente das atividades complementares. É que a CCA
tem durante o ano atividades muito interessantes, quer
a nível interno quer a nível externo.

Este ano, nós tivemos duas saídas externamente e já

estamos a pensar nas saídas do próximo ano. E
internamente fomos conhecer o Porto e Guimarães
Capital Europeia da Cultura, ou seja, as viagens não são
só lazer, mas também cultura.

Externamente, já percorremos as ilhas dos Açores e
Madeira, a Espanha e na Europa só nos falta a Holanda e
a Bélgica.

"O Alv.": Mas nessas viagens costumam participar

muitas pessoas?

A.J.: Depende, conforme a viagem. Tanto há pessoas
jovens como menos jovens. Se o itinerário obriga a andar
mais a pé, temos o cuidado de estabelecer um limite de
inscrições, de forma a ter um maior controlo.

"O Alv.": E no próximo ano, quais são as viagens

que a CCA tem planeado?

A.J.: O ano 2013 está em estudo, mas vamos ter
como nos outros anos uma ou duas saídas internamente,
para as quais já temos alternativas. Para fora de portas,
estamos a pensar em, se não formos para Israel, ir para a
Holanda e Bélgica, que é uma faixa da Europa que ainda
não visitámos.

A CCA é uma instituição que tem caraterísticas
especiais. Em primeiro lugar é muito acolhedora. É muito
interessante porque quem vai à CCA e não é
alvaiazerense, vai uma ou mais vezes, participa nas
diversas atividades e depois torna-se sócio da casa. E
por aí também a divulgação da CCA.

O que acontece neste momento é que nos eventos
já há alvaiazerenses residentes, pois numa primeira fase
não havia ninguém de Alvaiázere, mas hoje já não é
assim. Temos eventos em que vão aqui do concelho
para Lisboa grupos de 10 ou 12 pessoas. O que isto
quer dizer é que a realidade da CCA cada vez tem mais
peso na comunidade alvaiazerense, e mais, temos
aumentado de forma significativa a relação com as forças
vivas de Alvaiázere, nomeadamente as Juntas de
Freguesia e a Câmara Municipal de Alvaiázere, o que
para nós é muito gratificante, porque há o
reconhecimento do nosso trabalho e do nosso papel no
universo alvaiazerense. Portanto, a CCA já percorreu um
caminho importante e vai continuar nesse sentido.

O chícharo é uma constante, está sempre em
evidência, temos inclusivamente durante o ano
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8Entrevista a Albino Marques Nunes

"O meu grande sonho era atingir os 100 anos"
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cerca de um mês após completar um século de vida, Albino Marques

Nunes concedeu uma entrevista ao jornal "O Alvaiazerense" onde fala do

que mudou na freguesia de Almoster, no concelho de Alvaiázere e no país.

Em 100 anos de vida, Albino Marques Nunes revela que o

acontecimento que mais o marcou foi a 2ª Guerra Mundial e considera

que os problemas da sociedade contemporânea "são muitos e graves".

Em entrevista ao jornal "O Alvaiazerense", Albino Marques Nunes

discorda completamente da ideia de que "este governo está a seguir as

pisadas de Salazar" e defende que "nem Salazar seria capaz de resolver

esta situação", apontando como problema as "dezenas de partidos

políticos" que só criticam.
Carina Gonçalves

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"O Alvaiazerense" ("O Alv."): Quem

o conhece descreve-o como um homem

"curioso e interessado por tudo o que

o rodeia". Atualmente quais são os

seus interesses?

Albino Marques Nunes (A.M.N.): É
verdade que me interesso pelas coisas
que me rodeiam e gosto de saber como é
que as coisas se passam, como os
assuntos são tratados e como as
instituições se organizam e desenvolvem
as suas atividades.

Atualmente os meus interesses já não
podem ser muitos, mas o que mais desejo
é viver até que Deus permita, que a família
tenha saúde e que os políticos se
entendam, para bem dos Portugueses.

"O Alv.": Depois de completar 100

anos, quais são os objetivos de vida e

os sonhos para o futuro?

A.M.N.: Os meus objectivos, chegado
a esta idade, são, no essencial, que os
meus familiares vivam bem e que haja
entendimento entre todos os paroquianos
da Freguesia de Almoster.

O meu grande sonho era atingir esta
meta dos "100 Anos". Agora, para o futuro
é pedir a Deus saúde e os anos de vida
que entenda me conceder.

"O Alv.": Completou recentemente

100 anos. Qual a melhor prenda que

lhe poderiam oferecer?

A.M.N.: Darem-me os parabéns, quer
pessoalmente, quer pelo telefone, ou
assistir à Missa que mandei celebrar, na
Igreja Paroquial de Almoster, em ação de
graças, por ter chegado a esta idade.

"O Alv.": Qual o segredo para esta

longevidade?

A.M.N.: Nunca pensei ter chegado a
esta idade, mas todos os dias de manhã,
faço uma oração, à Santíssima Trindade
(Pai, Filho e Espírito Santo) e uma ação de
Graças a Nossa Senhora, por me ter
conservado a vida até este dia.

"O Alv.": Quando se lembra do

passado há algum momento em

especial que se recorde? Qual? Porquê?

A.M.N.: O momento especial de que
mais me recordo é que namorei uma
rapariga que era descendente de uma
"Nobre" família, a quem pertenciam
também, entre outros, o Sr. Mateus das
Ferrarias e o Sr. Professor José Maria
Castelão. Eu era oriundo (descendente) de
uma família modesta, humilde, mas pelo
meu porte e pela minha conduta, consegui
casar com aquela rapariga, a Almerinda

Marques dos Reis, natural de Vale da
Couda, que, infelizmente, já me deixou há
10 anos (26 de Outubro de 2002). Casei
com ela em 1943, tivemos cinco filhos e
tenho nove netos e quatro bisnetos.

"O Alv.": Depois de um século de

vida, quais as mudanças que vê na

freguesia de Almoster, no concelho de

Alvaiázere e em Portugal?

A.M.N.: Na Freguesia de Almoster as
principais mudanças que vejo são as
estradas, os caminhos que atravessam a
Freguesia, entre os seus lugares e que
dão ligação para outras Freguesias e
Concelhos. Ainda destaco a Igreja Nova,
o Centro de Saúde, o posto de Farmácia
e a ASCRA (Associação Social Cultural e
Recreativa de Almoster), uma grande obra
para a Freguesia com Apoio Domiciliário e
Centro de Dia.

No que diz respeito ao Concelho, noto
a evolução que a sede do mesmo teve
desde que a conheço (meus 13 anos), as
vias de comunicação e muitas outras
melhorias a que tive a felicidade de
assistir e apreciar.

No País, em Portugal, noto no dia a dia,
pelo que ouço nas notícias, na televisão
e leio nos jornais, que os partidos não se
entendem, todos querem mandar, todos
sabem muito e andam à procura de
"tacho". Desde que saiu Salazar, isto
andou sempre baralhado. Quando ouço
dizer que este governo está a seguir as
pisadas de Salazar, eu não concordo e
desminto, porque no tempo de Salazar
estávamos em ditadura, e este governo
não está a seguir esse caminho.

"O Alv.": As mudanças registadas

ao longo dos anos trouxeram

melhorias? Quais?

A.M.N.: As principais melhorias, de que
me recordo, foi darem a pensão aos
idosos, já no tempo de Marcelo Caetano,
mas muitos estão contentes e outros
descontentes, porque querem gastar mais
do que têm e quem não poupa não tem e
deve-se poupar enquanto há. Lembro
também, os melhoramentos que se fizeram
em toda a extensão da Freguesia,
caminhos vicinais, calcetados ou
alcatroados e os caminhos florestais, para
defender dos incêndios.

"O Alv.": Quais são os acontecimentos

do último século que mais o marcaram?

A.M.N.: Dos acontecimentos do último
século que mais me marcaram, lembro a
segunda Grande Guerra Mundial, entre
1939 e 1945, era só lamentações e houve

racionamento em todos os produtos
alimentares (pão, açúcar e outros), comiam-
se as couves sem feijão!

Quando casei, em 1943, como já referi,
vi-me embaraçado para conseguir os
materiais para a construção da minha
casa, só foi possível porque tinha um
amigo em Lisboa, que me arranjava os
materiais na "candonga". No dia do
casamento, tive que me levantar cedo,
para ir a Ansião, montado num burro, para
comprar o pão para a "boda"!

"O Alv.": Quais são os grandes

problemas da sociedade contemporânea?

A.M.N.: Os problemas são muitos e
graves, os idosos são muitos, não há gente
nova que trabalhe na "fazenda", é tudo a
estudar e depois não têm empregos.
Ninguém se quer dedicar à agricultura, os
campos estão abandonados, mesmo os
grandes proprietários têm tudo
desprezado, não cultivam as terras, nem
aparece quem as compre. As pessoas não
querem trabalhar, porque é mais barato
comprar do que estar a produzir. Estão lá
para Lisboa e outras terras ou para o
estrangeiro e desprezam as propriedades.
A continuar assim, desta maneira isto vai
chegar a um "beco sem saída"!

"O Alv.": Há quem diga que só

Salazar resolveria esta crise que o

país está a atravessar. Partilha dessa

opinião? Porquê?

A.M.N.: Não concordo com essa
opinião. Agora são dezenas de partidos
políticos. No tempo de Salazar era só o
partido da ditadura. O problema é que todos
os partidos que não estão no poder fazem
comentários contra tudo o que os
governos fazem e assim estes não podem
atuar. Por isso, acho que nem Salazar seria
capaz de resolver esta situação.

"O Alv.": Por fim, quer deixar alguma

mensagem para os mais jovens?

A.M.N.: Os jovens estão "viciados" no
estudo, nos namoros e noutras coisas mais
melindrosas. Alguns trabalharam, ajudaram
os Pais e conseguiram a Licenciatura,
casaram e estão empregados. Outros não
trabalharam, não arranjaram emprego e
assim não vamos a lado nenhum, só se
forem obrigados pela fome.

A minha mensagem é que pensem no
futuro, trabalhem, produzam, contribuindo,
deste modo, para a alimentação das
pessoas. Tenham equilíbrio, firmeza, para
serem homens válidos capazes de
trabalharem para o progresso do País. n

Albino Marques Nunes
Filho de Manuel Nunes Júnior e Maria

Marques, Albino Marques Nunes nasceu a 16 de
novembro de 1912, no Lugar da Gaita
(atualmente Santa Cruz), freguesia de Almoster,

tendo ficado órfão de pai aos 5 anos. Tem como
habilitações literárias a 3ª Classe do Ensino
Primário. Entre os 13 e os 18 anos  trabalhou

como estafeta, fazendo o transporte a pé das
malas de correio entre Almoster e Alvaiázere.
O preço foi arrematado pelo seu avô materno e

fixado em três escudos e oitenta centavos.
Dos 18 aos 20 anos foi para o Alentejo,

para as ceifas. Foi para Évora, Arraiolos e

Coruche, acompanhado do seu irmão Manuel
(prematuramente falecido) e de um tio. Aos 20
anos foi para a tropa, cumpriu o serviço militar

no Quartel da Escola Prática de Cavalaria de
Torres Novas. Como sabia ler e escrever e era
um soldado exemplar, foi recomendado e

classificado para ser promovido a Cabo, cujo
posto ocupou durante 13 meses. Recorda que
foi uma cerimónia de pompa com a "parada"

formada e com a presença do 1º Comandante
que lhe colocou as divisas.

Cumprido o serviço militar veio para a

terra ajudar a Mãe nas tarefas agrícolas.
Aos 25 anos, foi nomeado para uma

Comissão da Freguesia da UN, pelo

Governador Civil Afonso Zuquete, sendo
Presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere

Manuel Ribeiro Ferreira. A comissão da
Freguesia, que dependia da Junta de
Freguesia, era composta por dois elementos

e tinha como objetivo ajudar a zelar pelos
interesses da Freguesia e prestar serviços.

Colaborou no estudo prévio, estudo e

projeto do atual traçado da Estrada Nacional
350, bem como na elaboração do estudo da
Estrada 348 do troço entre Cavadas da

Macieira e a Freguesia de Almoster. Por volta
de 1970, foi nomeado para fazer parte da
Comissão de Avaliação dos Prédios Rústicos

da Freguesia de Almoster.
Mais tarde começou a trabalhar como

encarregado e feitor das propriedades de D.

Perpétua Furtado Pereira dos Reis e
posteriormente exerceu os mesmos cargos na
casa "Alarcão", de João Mascarenhas Alarcão.

Entre 1967 e 1995, foi comerciante numa
taberna e mercearia, junto à Igreja Velha de
Almoster. Além disso, foi ainda secretário e reitor

da Confraria do Santíssimo Sacramento da
Freguesia de Almoster, fez parte da Comissão
da Fábrica da Igreja Paroquial de Almoster e

exerceu o cargo de Secretário da Junta de
Freguesia de Almoster, entre 1955 e 1974. n
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8Associação da Casa do Povo de Maçãs de D. Maria

Convívio marcou festa de Natal

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.

Gerência de: Eduardo Marques
Tel. 236 650 130 - Fax. 236 650 139

3250-111 ALVAIÁZERE

CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.

º Ângela Simões

Foi num ambiente de grande harmonia e convívio que
se realizou, no passado dia 15 de Dezembro, a tradicional
Festa de Natal da Associação da Casa do Povo de Maçãs
de D. Maria, que reuniu na instituição utentes e
funcionários das diversas valências (lar de idosos, serviço
de apoio domiciliário, centro de convívio, serviço de
ambulâncias), pessoal médico, corpos sociais, entre outros
convidados e amigos.

Com todo o espaço decorado cuidadosamente pelos
utentes, sob a orientação da animadora social e das
funcionárias, a festa teve início com o almoço convívio,
onde durante o período de intervenções, o Álvaro Pinto
Simões, Presidente desta Associação, começou por dizer
que "este é um dia muito feliz para a instituição, primeiro
porque estamos em época Natalícia e segundo porque
estamos todos reunidos em família". Na sua intervenção,
frisou ainda que já percorreram um caminho muito longo,
já são 24 anos de presidente desta Associação,
confessando que se sente um homem muito feliz, porque
todo o trabalho desenvolvido é em prol da freguesia e do
bem-estar da população. A mais recente aposta da
instituição é a criação de um novo Lar, que visa
essencialmente servir a população idosa mais carenciada
da freguesia bem como a criação de mais postos de
trabalho e fixação da população na freguesia.

Álvaro Pinto Simões destacou ainda o grande espírito
de dedicação e bondade com que os utentes sempre foram
tratados por parte de todos os que dirigem e trabalham na
instituição. Por fim, deixou votos de boas festas para todos
os presentes, familiares e amigos.

8Em Maçãs de Caminho

Almoço de Natal da Associação

Seguiu-se a intervenção do presidente da Câmara
Municipal de Alvaiázere, Paulo Tito Delgado Morgado, o
qual num discurso muito breve, agradeceu o convite e
desejou a todos os presente festas felizes.

Terminadas as intervenções, a festa prolongou-se pela
tarde fora com um programa de animação que contou com
a participação empenhada dos utentes e funcionárias do
lar, que ao longo de vários ensaios se preparam para trazer
até Maçãs de D. Maria o Secret Story - Lar dos Segredos,
que encheu de gargalhadas quem assistia e participava
no espectáculo. Como não podia deixar de ser, o Pai Natal
também fez a sua aparição e brindou os idosos com
presentes.

Porque a animação não podia faltar, a tarde continuou
ao som de um belo bailarico e karaoke, dando assim
continuidade ao alegre convívio em clima de união e
amizade, tendo em conta que a alegria e animação foram
as palavras de ordem neste dia tão especial. n

º Carlos Simões

Integrado no plano de atividades, a Associação de
Apoio Social, Cultural, Desportiva e Recreativa de Maçãs
de Caminho promoveu e organizou no dia 16 de Dezembro,
domingo, mais um tradicional almoço-convívio de Natal.

Fernando Marques, presidente da direção da Associação,
esclareceu que este almoço de Natal é dirigido
essencialmente aos idosos da freguesia e aos jovens que
frequentam a catequese da paróquia de Maçãs de Caminho,
mas que tem também por objetivo juntar todos os sócios e
todos os amigos da Associação que nesta data se querem
associar em salutar convívio.

Foram cerca de 120 as pessoas que estiveram presentes
e quiseram participaram com alegria e espírito natalício no
almoço de Natal da Associação cujos princípios orientadores
são a solidariedade e confraternização. Marcaram presença
na mesa de honra, o pároco Celestino Ferreira Brás, o
presidente da Junta, Carlos Simões, a presidente da mesa
da Assembleia-geral, Teodora Cardo, bem como alguns
antigos presidentes da direção da Associação.

Após o excelente e bem serviço almoço, Fernando
Marques, presidente da Direcção, tomou a palavra para
agradecer a todas as pessoas pela participação e pelo
excelente ambiente criado. Dirigiu ainda uma especial

mensagem de agradecimento para os restantes elementos
da direcção e demais voluntários que confeccionam a
refeição, serviram à mesa e ajudaram noutras tarefas,
anunciando de seguida o momento cultural e de animação
programado, o presépio ao vivo.

Num ambiente de alegria e espírito natalício, a animação
prolongou-se pela tarde fora com muita conversa a ser
posta em dia. n

º Carlos Simões

Respondendo afirmativamente ao desafio do
município para manter viva a tradição do presépio
que assinala o nascimento do Menino Jesus na
sociedade cristã, época de Natal, a Associação de
Maçãs de Caminho promoveu e organizou um
presépio tradicional e um presépio ao vivo com
forma teatral.

Assim, no salão da Associação esteve patente
o presépio tradicional e cerca das 16:30 horas,
houve mais animação cultural com a atuação de
um Presépio ao Vivo em expressão teatral.

Este teve a colaboração do Clube de História
da Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira de Alvaiázere,
integrando os elementos deste naturais de Maçãs
de Caminho, a que se juntaram também os alunos
da catequese da paróquia de Maçãs de Caminho.

Uma atuação que encantou todos os presentes
pela mensagem da Amor e Paz transmitida, em
renovação de esperanças. n

8Em Maçãs de Caminho

Presépio ao vivo

º Ângela Simões

Os utentes do Lar de 3.ª Idade Solar D.ª Maria,
Carvalhal - Maças de D. Maria receberam os seus
familiares e amigos para celebrar a tradicional
festa de Natal, no passado dia 22 de dezembro,
onde tudo foi pensado e decorado a preceito
pelos utentes sob a orientação da animadora
sociocultural.

A tarde foi animada pelos utentes e
funcionárias, que cantaram várias músicas e
canções de natal.

Terminadas as atuações seguiu-se o baile, um
momento de grande animação e convívio entre
todos os presentes.

Esta foi mais uma festa tradicional enquadrada
nas festividades natalícias que terminou com um
lanche convívio e com a entrega de presentes
pelo pai natal. n

8Em Maçãs de D. Maria

Festa de Natal

do Solar D. Maria
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8Rancho Folclórico da Freguesia de Pussos

Vive época natalícia com intensidade

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

RESTAURANTE CATAPLANA & COMPANHIA

(O novo TICO - TICO)
na Rua Ferreira Borges, n.º 193, em Lisboa

Reserve já a sua mesa...  e obtenha 1 hora de estacionamento
gratuito na Garagem Auto Pelicano, na Rua 4 da Infantaria, n.º 85

  Tels. 213 865 269  -  213 884 524   -   Fax 213 883 035  -  LISBOA

Aprecie as nossas
especialidades:

Arroz e Açorda de
Marisco, Costeletas

de Novilho na Brasa

Carne e Peixe

sempre fresco
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VISIT
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***

O mês de dezembro foi marcado pela
dinamização e participação do Rancho
Folclórico da Freguesia de Pussos (RFFP)
em várias iniciativas que visam cumprir o
objeto da associação cuja atividade
pretende imortalizar a memória do povo
alvaiazerense.

Assim, no dia 1 de dezembro o grupo
marcou presença no Óscar Mundial do
Folclore, em Guimarães - Capital Europeia
da Cultura, onde numa gala internacional
foram distinguidas personalidades de
vários países e de reconhecido mérito no
mundo do folclore.

No dia 8 de dezembro os elementos e
órgãos sociais procederam à recriação do
presépio tradicional no Centro Cultural e
Recreativo de Pussos. Tratou-se de uma
tarde de convívio salutar em que se
recordaram tempos pretéritos na apanha
do musgo, na disposição das peças e na
preparação dos caracóis que haveriam de
vir a iluminar a composição.

O dia 15 de dezembro ficou assinalado
pela realização da tradicional Ceia de Natal.
Para além da ementa, os amigos, elementos
e sócios do Ranho anfitrião assistiram a
um programa cultural que integrou a
atuação do RFFP e do grupo convidado,
"Rancho Folclórico os Moleiros da Ribeira",
do Olival, Ourém. A noite terminou com a
recriação do Presépio ao Vivo e com a
adoração ao menino, ao som de Cânticos
Natalícios que foram entoados pelos
elementos dos dois ranchos folclóricos
num momento de misticismo especial.

Entre os dias 18 e 31 decorreu uma
campanha de divulgação do "site" da
associação que será apresentado
formalmente num evento a realizar nos
primeiros meses de 2013. Este "site"
pretende ser um instrumento de
comunicação com a comunidade e assume-
se como uma via de excelência para a
divulgação da atividade da associação.
Visite, então, www.ranchodepussos.com.

O mês de dezembro foi ainda marcado
pela preparação das atividades a
desenvolver no início do mês de janeiro,
nomeadamente a participação na
tradicional feira de Ano Novo, em Cabaços
e o Cantar dos Reis. Assim, nos primeiros

dias de janeiro o grupo sairá à rua a
desejar as boas festas a toda a população.

Terminado mais um ano, o RFFP
congratula-se por todo o trabalho
desenvolvido em 2012 e agradece a
instituições, empresas, associações, aos
elementos, familiares, sócios e amigos
que dão sentido à sua atividade e que
fazem aspirar a um 2013, em que o grupo
celebra 18 anos de existência, ainda mais
enriquecedor. (1995-2013 - 18 anos a
semear história)

Saudações folclóricas e votos de um
2013 pleno de sucessos pessoais,
profissionais e culturais. n

A Direção

Em época de Natal reforçam-se, para a
generalidade das pessoas, os sentimentos
de solidariedade e fraternidade.

Em tempos marcados pelo ritmo da
crise, as mãos e os corações mostram-
se mais disponíveis para abraçar a
humanidade que há em cada um de nós.

Respondendo ao apelo feito pela
sede, a Delegação de Alvaiázere da Cruz
Vermelha Portuguesa, abraçou o desafio
de, mais uma vez, participar na Ação
Humanizar a Vida - Campanha de Natal
2012 -  numa parceria com o grupo
Sonae, S.A. fazendo os embrulhos de
Natal na Loja Continente de Pombal, de
novembro a dezembro .

A par desta ação integrou também,
na mesma loja e pela primeira vez, a
MISSÃO SORRISO (campanha de recolha
de alimentos) que decorreu nos dias 15
e 16 de Dezembro, tendo sido
angariados 1210 quilos de alimentos os
quais vão ser gradualmente distribuídos
pelos agregados carenciados do
concelho de Alvaiázere em parceira,
estreita cooperação e colaboração com
o município de Alvaiázere, que,
prontamente, disponibilizou meios para
o efeito, o que é gratificante para a
Delegação.

A Direção agradece assim
reconhecidamente aos cerca de
noventa voluntários envolvidos nas duas
missões, à casa do Povo de Maçãs D.
Maria, ao município de Alvaiázere, ao
chefe da Loja Continente Pombal e seus
colaboradores, bem como a toda a
população (clientes) que ali ocorreram
mostrando grande simpatia e vontade de
participar, traduzidas nos generosos
donativos monetários e em espécie
entregues a esta Delegação.

Parabéns aos jovens e adultos que
participaram nas ações dando-lhes rosto
e corpo.

A todos os que queiram fazer
voluntariado ou precisem da ajuda da
Delegação de Alvaiázere da CVP não
hesitem em contatar: Celestina Grácio -
919 432 234; Isabel Faria -910 051 035;
Eduardo Craveiro - 914 210 883; Joaquim
Simões - 927 806 086; Paulo Costa - 914
143 003.

Um excelente ano 2013, com votos
que o espírito Humanitário e de
Voluntariado fortaleça para que se
promova cada vez mais a cultura da paz.

Obrigada. n
A Direção

4Delegação de Alvaiázere da C.V.P.

Recolheu mais
de mil quilos de
alimentos na
Missão Sorriso

Foto Maryluz

8Em Maçãs de D. Maria

Cerca de 30 jovens foram crismados
Cerca de três dezenas de jovens

foram crismados, na Paróquia de Maçãs

de D. Maria, no passado dia 8 de

dezembro.

O Vigário Aníbal Castelhano, em

representação do Bispo, presidiu à

eucaristia, que concelebrou em

conjunto com o pároco de Maçãs de

D. Maria, Jorge Arcanjo.

Este ano a celebração do Crisma

teve lugar no Salão Paroquial de Maçãs

de D. Maria, uma vez que a Igreja local

está a ser alvo de algumas obras de

melhoramentos.

Os cerca de 30 jovens que

receberam o crisma estavam divididos

por três anos letivos diferentes (2010,

2011 e 2012), pois a Paróquia não

tem jovens suficientes para realizar o

Crisma anualmente. n
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8Em Almoster

Candal e Ponte Nova estiveram em festa

4Jardim-de-Infância

Crianças

construiram

presépio de Natal

8ASCRA

Promove Natal MAIS solidário

No Largo da Praça Velha em Cabaços,
e em Alvaiázere, junto ao mercado.

Aberto também aos Sábados.

Dê-nos a honra da sua visita.

Largo da Praça Velha - Cabaços - 3250 Alvaiázere - Tel: 236630010 - Fax: 236630019

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.com.sapo.pt

º Bela Fernandes

As festas religiosas de pequenas
comunidades constituem factor de
socialização entre residentes das aldeias
onde se realizam e antigos residentes,
que aproveitam estas festividades para
reviverem familiares e amigos em salutar
convívio. Disso são exemplo as duas
festas realizadas na freguesia de
Almoster no mês de dezembro.

A primeira realizou-se em Candal nos
dias 1 e 2 de dezembro, em honra de
Santo André, sendo que no sábado os
jogos tradicionais trouxeram animação
ao recinto da festa, onde não faltaram,
também, diversos petiscos, que
retemperaram energias para o baile
realizado por acordeonistas da região.
A Missa solene celebrada, no domingo,
pelo padre Manuel Nobre, foi o ponto
alto das celebrações religiosas, que
culminaram com a realização da
procissão com a imagem de Santo
André e andor de bolos. À semelhança
do dia anterior, os jogos tradicionais
prosseguiram durante todo o dia,
destacando-se a quermesse, a venda
de frango de churrasco e o serviço de
bar, estando a animação noturna ao
encargo do grupo musical PA3.

A festa em honra da Imaculada
Conceição realizou-se no dia 8 de
dezembro, em Ponte Nova. Foi ao som
de música que se deu início a um dia

de intensa atividade que teve como
ponto central a missa Solene em honra
da padroeira desta terra, celebrada
pelo padre Manuel Nobre, pároco da
freguesia de Almoster, à qual se seguiu
a procissão com a imagem da Santa e
os tradicionais andores de bolos. Após
a missa prosseguiu o arraial com a
abertura de uma original quermesse,
onde para além dos prémios habituais
não faltaram, também, diversos animais
domésticos oferecidos por residentes
desta aldeia. O grupo de dança de
Abiul "Abidance" antecedeu o rancho
folclórico de Vila Cã, completando-se

desta forma uma tarde de animação.
À noite o trio PA3 convidou a um
pezinho de dança que se prolongou
até de madrugada.

Durante todo o dia esteve à
disposição dos visitantes o delicioso
frango de churrasco, migas, feijoada e
sopa da pedra, tudo regado com bom
vinho da região, numa festa em que a
religiosidade, a tradição e o espírito
de cooperação e disponibilidade
manifestado pelas gentes desta aldeia,
caminham da mão dada, constituindo
factor importante para o sucesso da
mesma. n

º Bela Fernandes

As crianças do Jardim-de-infância
de Almoster, com a ajuda da
educadora e das auxiliares, construíram
um presépio de Natal com materiais
reciclados, com vista a participarem
na iniciativa "Presépios de Natal 2012",
promovida pela Câmara Municipal de
Alvaiázere. O presépio está exposto
no Jardim-de-infância de Almoster.

A época de Natal é caracterizada
por uma forte carga simbólica sendo
que é no presépio que reside a essência
da representatividade do nascimento
de Jesus Cristo, sendo que num país
maioritariamente cristão a sua
construção ganha outro vigor.

Se o Natal é a festa da família,
não é menos verdade que o Natal é
das crianças, por conseguinte e à
semelhança do que vem
acontecendo em anos anteriores, o
jardim-de-infância de Almoster
associou-se à Câmara Municipal de
Alvaiázere no sentido de manter viva
esta tradição.

Assim, encontra-se em exposição
neste estabelecimento de ensino, um
presépio construído com madeira,
cartão, papel, aparas de madeira,
palhas e diversos materiais reciclados,
realizado pelas crianças do jardim, a
sua educadora e auxiliares. Com esta
iniciativa procurou-se transmitir a
estas crianças um pouco do espírito
natalício.  n

º Paula Reis

Durante o mês de dezembro o
espírito de natal foi celebrado na
instituição de várias formas.

No dia 19 teve lugar o tradicional
almoço de natal entre utentes e direção
e onde não faltou a ementa própria da
época, confecionada e servida com
esmero pelas funcionárias da casa.

Já no dia 22 foi a vez de se abrirem
as portas da casa para acolher sócios e
amigos num jantar solidário que contou
com a presença de cerca de 80 pessoas.
Uma iniciativa que já vai sendo tradição
e que só é possível graças ao empenho
e dedicação de um grupo de sócios
que desde a oferta de comidas e
bebidas, à colaboração prestada na
logística necessária para que se possa

4Almoster

Almosterenses de

1944 reuniram-se

em almoço

Os almosterenses nascidos no ano
1944 reuniram-se, no passado dia 1
de dezembro, num almoço convívio
organizado por Manuel Paixão.

O restaurante "O Palmeiras", situado
em Malaguarda, freguesia de
Freixianda, concelho de Ourém, foi o
local escolhido para juntar as cerca
de 20 pessoas da freguesia de
Almoster que completaram 68 anos
no ano de 2012. n

fazer este jantar com "a prata da casa",
têm sido incansáveis. É graças a esta
união que se dá folga às funcionárias e
se deita mãos à obra para todos servir

A direção da ASCRA agradece a
toda a população que contribuiu na
campanha de alimentos que lhes foi
entregue pelo grupo de catequese
de Almoster. Bem haja e votos de
próspero Ano Novo.

e se consegue arrecadar mais alguns
fundos para a instituição.

Para culminar este espírito solidário,
dia 23 foram entregues na sede da ASCRA
os produtos resultantes da recolha de
bens alimentares. Nesta iniciativa das
catequistas da paróquia de Almoster,
que contou com uma generosa adesão
da população, ofereceu-se azeite,
feijão, grão, couves, batatas, leite e
outros produtos alimentares. n
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NA E.T.P. SICÓ

4Alunos incentivam

reciclagem de tinteiros

e tonners

Os alunos do Pólo de Alvaiázere

da ETP Sicó estão a promover uma

campanha de recolha de tonners e

tinteiros vazios para posteriormente

reciclar. Esta iniciativa surge no

âmbito do projeto "Tinteirinho", que

consiste em converter os tonners e

tinteiros vazios em pontos que

poderão ser trocados por material

informático.

Os alunos do Curso de Profissional

Técnico de Restauração do Polo de

Alvaiázere da ETP Sicó estão a recolher

tonners e tinteiros vazios nos diversos

serviços públicos e estabelecimentos

comerciais de Alvaiázere.

"Mais de 300 milhões de cartuchos

foram deitados para o lixo no último

ano", salientou a ETP Sicó, alertando

que "é muito importante" a

colaboração de toda a comunidade

neste projeto que traz benefícios

tanto para a escola como para o

Meio Ambiente.

"Ajude-nos a transformar lixo em

equipamento escolar valioso! Doe-

nos os seus tonners e tinteiros vazios

para que, juntos, possamos tornar

este programa de reciclagem num

enorme sucesso", apela a ETP Sicó. n

4JSD

Elegeu novo Líder

no XXII Congresso

Nacional

8ETP Sicó

Alunos promovem projeto
social Mãos Unidas

Mão Unidas é o nome do projeto

social que vai nascer no Polo de

Alvaiázere da ETP Sicó no início do

próximo ano, pelas mãos dos alunos

do Curso de Educação e Formação de

Cozinha e da professora de Cidadania

e Mundo Atual, Sónia Rodrigues. Já a

partir de janeiro, toda a comunidade

pode dirigir-se a este espaço para

trocar objetos que já não precisem

por outros que necessitem.

"Trata-se de uma iniciativa que

entrará em funcionamento durante o

mês de janeiro e que consiste na

criação de um espaço na escola onde

alunos e outros elementos da

comunidade possam trocar

determinados produtos por outros,

sem recurso a dinheiro", começou por

explicar a ETP Sicó em comunicado,

acrescentando que "todos os

interessados poderão dirigir-se àquele

espaço com um produto de que

precisem menos e trocá-lo por outro

de que se necessitem".

Com o lema "ser solidário custa

muito pouco!", o projeto Mãos Unidas

pretende "sensibilizar os jovens para a

importância da solidariedade, da

partilha e da (re)utilização de produtos

com o objetivo de construir um mundo

melhor, onde a diferença não tenha de

se traduzir em desigualdade".

Rua Cons. Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

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

ÓPTICA CÂNDIDO
RELOJOARIA - OURIVESARIA

de Manuel Joaquim Cândido Atafona

Fornecedor das: Caixas de Previdência, Caixa Geral de Depósitos, ADSE, SAMS e GNR

Sede: Rua da Saudade - 3250-107 ALVAIÁZERE                                Tel. 236 655 815

Filial: Caxarias - Ourém                                                                          Tel. 249 574 601

4Alunos disputaram

jogos de matemática

Os alunos do Pólo de Alvaiázere

da ETP Sicó dedicaram o dia 14 de

dezembro à matemática. Ao longo

da tarde, os alunos competiram entre

si num torneio de damas e no jogo

do ouri.

Para a ETP Sicó, estas atividades

têm como objetivo desenvolver o

raciocínio matemático, tornar o aluno

mais hábil em relacionar causas com

as respetivas consequências,

possibilitar um constante desafio para

a criatividade e contribuir para

desenvolver o exercício mental. n

Na prática, a todos os objetos

doados a esta iniciativa será atribuído

um valor em Sicós, sendo que

posteriormente cada produto só

poderá ser trocado por outros do

mesmo valor. Mas o projeto Mãos

Unidas não vai funcionar apenas com

objetos trazidos pela comunidade, os

alunos responsáveis pelo projeto irão

estabelecer igualmente protocolos

com várias entidades e empresas que

oferecerão produtos diversos para este

efeito.

"Qualquer cidadão Alvaiazerense

poderá usufruir deste espaço e do

serviço oferecido, com a vantagem de

não ter de se sentir embaraçado por

recorrer a um sistema de apoio", refere

a ETP Sicó, argumentando que "quem

utiliza o projeto Sicó Mãos Unidas leva

um produto ou bem de que necessita

menos e troca-o por outro que lhe

faça mais falta".

Este projeto nasceu da "preocupação

social da comunidade escolar com vista

à promoção de iguais direitos e

oportunidades a todos os cidadãos",

mas não terá futuro se a comunidade

não aderir ao mesmo, por isso

"convidam-se todos os Alvaiazerenses

e amigos de Alvaiázere" a visitar o

projeto Mãos Unidas da ETP Sicó a partir

de janeiro e "ajudar a dar-lhe corpo". n

Telemóveis: Gina Marques (comercial) 966862859 - 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 236 656 344
Serviços Informáticos, Lda.

Carlos & Célia
Caixilharia de Alumínio, Lda.

Carlos & Célia

Tel./Fax: 236 636 533 - Tlms. 919 642 686 * 918 986 854
CARVALHAL DE PUSSOS  -  3250-368 Pussos  -  Alvaiázere

C
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O XXII Congresso Nacional da

Juventude Social Democrata realizou-se

entre os dias 14 e 16 de dezembro, em

Fátima. A concelhia de Alvaiázere

esteve representada pelos delegados

Manuel Pereira Lourenço e Ricardo Rosa,

e pelos observadores Cristiana Santos,

Marta Veríssimo, Nelson Santos e

Rodrigo Santos.

Durante os três dias de congresso,

mais de mil jovens oriundos do

continente e ilhas, tiveram a

oportunidade de discutir, debater e

apresentar medidas concretas, na área

do empreendedorismo e da promoção

de emprego, bem como nas áreas da

educação e sustentabilidade do estado.

A Comissão Política Nacional (CPN)

da maior juventude partidária

portuguesa é agora presidida por Hugo

Soares, que sucede, assim, a Duarte

Marques. Margarida Balseiro Lopes,

presidente da Regional de Leiria,

assumiu funções de Vice-Presidente da

CPN. A Presidência da Mesa do

Congresso cabe a Joana Barata Lopes,

deputada na Assembleia da República,

que esteve há cerca de um ano em

Alvaiázere, num debate promovido por

esta concelhia da JSD. n

Delegação de

Alvaiázere

escolheu novos

órgãos concelhios

As eleições para a Comissão Política

Concelhia e Mesa do Plenário Concelhio,

da Juventude Social Democrata de

Alvaiázere realizou-se no passado dia 1

de dezembro. Do ato eleitoral, bastante

participado, resultou a eleição de Manuel

Pereira Lourenço, para presidente da

Comissão Política, e de Ricardo Rosa, para

Presidente da Mesa.

Sob o lema "A Construir o Futuro",

Manuel Pereira Lourenço deu nota que, ele

e a sua equipa, se encontram focalizados

em trabalhar para "contribuir para a

resolução dos problemas que afetam os

jovens do concelho de Alvaiázere". n
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8Em Lisboa, na CCA

Assembleia aprova orçamentos para 2013

º Otilina Silva

Já, por várias vezes, tive oportunidade de
informar que a Casa do Concelho de Alvaiázere
está integrada na Associação das Casas Regionais
(ACRL) sediadas em Lisboa.

No contexto, a Câmara Municipal de Lisboa
aproveitou os dias 1 e 2 de dezembro para que, na
rua Augusta, cerca de 20 "tasquinhas" pudessem
apresentar e vender os seus produtos regionais,
dando a conhecer algumas das suas
potencialidades de sabores e saberes, em cuja
mostra Alvaiázere marcou presença.

A "Baixa Lisboeta" encheu-se de gente e, embora
as vendas não tenham sido muito avultadas, dada
a realidade económica e financeira do País, há que
salientar o interesse de muitos turistas estrangeiros
pelo azeite e "enchido"das diversas regiões.

Os grupos musicais e ranchos folclóricos de
algumas das Casas Regionais presentes também
deram grande visibilidade e alegria ao evento.

No alargar de horizontes para o Tejo e para o
Atlântico, o evento mostrou também as suas forças
de retaguarda, que são os concelhos de um País
que se assume capaz de vencer os obstáculos.

E, a propósito ou a despropósito, veio-me à
cabeça a fábula da lebre e da tartaruga. Todos
sabemos que a lebre é de corrida rápida e a
tartaruga de marcha lenta, mas apesar das
diferenças, desafiaram-se mutuamente para a
chegada a determinado destino. É claro que, dada
a sua capacidade de corrida, a lebre chegaria
primeiro e com muita antecedência. O facto era
tão evidente que a lebre pensou na grande "seca"
que seria esperar a adversária no destino. O melhor
seria, descansar pelo caminho e dormir um pouco.

A tartaruga, porém, não pensou em descansar,
foi avançando devagar, devagarinho, tendo como
objetivo, a chegada à meta e, acabou por chegar
antes da lebre.

E, foi assim que, no início deste mês de
dezembro, Alvaiázere, entre outros concelhos do
País, marcou a sua presença, mostrando que
Portugal não ignora as suas limitações, mas sabe
que é capaz de caminhar em frente e tem a
inteligência e a persistência necessárias para
contornar os obstáculos, assumir responsabilidades
e abrir horizontes frente ao Futuro. n

8Casa do Concelho de Alvaiázere

Participou nas
"tasquinhas" da
rua Augusta

JORNAL “O ALVAIAZERENSE”

CASA DO CONCELHO DE ALVAIÁZERE

ORÇAMENTO ORDINÁRIO DE 2013

Este Orçamento Ordinário apresenta, em termos

previsionais, uma Receita de € 84.880,00 e uma despesa

de € 80.500,00 o que em termos de resultado final será

de € 4.380,00 positivos.

Salvaguardar a continuação do crescimento da Casa

do Concelho de Alvaiázere (CCA), será o principal

objetivo deste Orçamento Ordinário, que à semelhança

dos últimos anos, se apresenta sustentável e equilibrado.

A Direção espera da parte dos sócios, familiares e

amigos, participação digna em todas as iniciativas para

bem da Instituição e dos alvaiazerenses.

Em devido tempo, todas as ações previstas serão

divulgadas.

Lisboa, 30 de Novembro de 2012

A Direção da CCA

Realizou-se na Casa do Concelho de Alvaiázere (CCA),

em Lisboa, a 15 de dezembro, a reunião ordinária da

Assembleia-geral, estando na ordem de trabalhos a

apresentação, discussão e votação dos orçamentos da

CCA e do Jornal "O Alvaiazerense" para o ano 2013, bem

como informações e assuntos de interesse geral da CCA.

A sessão foi aberta pelo presidente da Mesa da

Assembleia, José Garcia dos Santos, sendo cumpridos

os procedimentos estatutários com a leitura a ata da

reunião anterior, a qual foi levada a votação e aprovada

por unanimidade. Seguiram-se a apresentação dos

orçamentos da CCA e do Jornal para o ano de 2013.

Explicados os números, salientaram-se a regularidade e

normalidade dos respetivos documentos, os quais

apostavam na continuidade do trabalho desenvolvido

anteriormente. Levados a votação, ambos os documentos

foram aprovados por unanimidade.

De seguida, algumas informações e assuntos de

interesse para a CCA foram discutidos pelos sócios

presentes, onde mais uma vez se referenciou o

"problema" do elevado nível etário dos associados e da

fraca participação ativa dos mesmos.

Depois Manuel Paixão deu algumas informações sobre

o Plano de Atividades da CCA para o ano 2013, salientando

alguns eventos a realizar. O presidente da CCA falou ainda

de alguns projetos a levar a efeito no próximo ano e que

já vêm da anterior direção, por ter de dado prioridade às

obras de melhoria do restaurante e cozinha, ficando assim

para o próximo ano a substituição do sistema informático,

tornando mais fácil o contacto entre a CCA e os sócios,

utilizando as novas tecnologias, nomeadamente um e-

mail e um site da CCA. Ainda em diálogo com os Sócios,

salientou a necessidade de todos fazerem um esforço

para cativar alvaiazerenses mais novos, atendendo ao

elevado nível etário dos associados. Contudo, espera-se

que a introdução das novas tecnologias venha a atrair o

interesse da juventude alvaiazerense.

A reunião terminou com o presidente da Mesa da

Assembleia a fazer um breve comentário sobre os

documentos e intervenções registadas, desejando, por

fim, as Boas Festas a todos. n

ALMOÇO - CONVÍVIO
DA FREGUESIA DE

ALMOSTER

Dia 26 de Janeiro de 2013

pelas 13h00
FAÇA JÁ A SUA INSCRIÇÃO ATEMPADAMENTE

INSCRIÇÕES:
Tlm. 96 285 57 11
Tels. 213 549 637 - 213 542 256

CASA DO CONCELHO

DE ALVAIÁZERE
Um cantinho da nossa terra em Lisboa
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º Zé Carlos

A celebração do Sacramento da
Confirmação ou Crisma realizou-se, no
passado dia 25 de novembro,
Domingo de Cristo-Rei, na Comunidade
de Alvaiázere.

Na Eucaristia, concelebrada pelos
Padres Celestino Brás, Jacinto Gonçalves
e Manuel Simões, bem como o Padre
Pedro Manuel Luís, presidente da
celebração, em representação do Bispo
de Leiria, que transmitiu o Espírito Santo
através da imposição das mãos e da
unção com óleo santo aos 11 jovens
de Alvaiázere em conjunto com mais
seis jovens da Paróquia de Pussos e
dois da Paróquia de Pelmá.

No final, os crismandos agra-
deceram a todos aqueles que os
ajudaram a crescer na fé: Párocos e
catequistas, tendo também o Padre
Celestino agraciado as suas famílias,
pois a sua presença nesta cerimónia é
a prova da sua responsabilidade e
interesse em ajudar os seus filhos a

8Em Alvaiázere

Jovens receberam o Crisma

crescer, tal como Jesus, em idade,
sabedoria e graça.

A cerimónia terminou com um

pequeno convívio, na qual participaram
os crismandos, seus pais, padrinhos,
sacerdotes e catequistas. n

Foto Maryluz

O município de Alvaiázere vai
assinalar o Caminho Português de
Santiago que atravessa o concelho. O
anúncio foi feito após a assinatura do
protocolo com a Turismo Centro de
Portugal (TCP), a 18 de dezembro.

Com vista a instalar sinalética em
todo o percurso do Caminho Português
de Santiago na região Centro, a TCP
assinou um protocolo com as Câmaras
Municipais de Alvaiázere, Ansião,
Penela, Condeixa-a-Nova, Coimbra,
Mealhada, Anadia, Águeda e
Albergaria-a-Velha.

O projecto "CAMINHO PORTUGUÊS
DE SANTIAGO - CENTRO DE PORTUGAL"
integra o conjunto de acções
estratégicas desenvolvidas pela TCP
para promover os produtos turísticos
Touring Cultural e Turismo Religioso
no Centro de Portugal.

De acordo com a TCP, a assinatura
destes protocolos "veio materializar
os propósitos do protocolo de parceria
celebrado em 2011 entre a TCP e a
Associação de Peregrinos Via Lusitana,
referente ao levantamento das
necessidades de sinalética do Caminho
de Santiago que atravessa o Centro
de Portugal e respectivo caderno de
encargos".

Neste contexto, após assinatura do
protocolo, foram entregues os azulejos

de marcação do caminho aos
municípios signatários, e cujo território
integra o Caminho Português de
Santiago no Centro de Portugal.

O projecto de sinalética segue as
normas do Conselho da Europa para o
Itinerário Cultural Europeu - Caminho
de Santiago, facilitando a sua
interpretação pelos peregrinos das mais
diversas nacionalidades.

"O Caminho Português é utilizado
por mais de 22 mil pessoas ano
(números obtidos em 2012)", refere a

TCP, acrescentando que este número
aumenta de forma significativa nos
anos de Jacobeo, pelo que se torna
fundamental sinalizar este caminho.

Além disso, a TCP sublinha ainda
que "o Caminho Português assume-se
como o segundo Caminho mais
percorrido", sendo antecedido apenas
pelo Caminho Francês.

Com 145 quilómetros, o Caminho
Português de Santiago vai ser
sinalizado por mais de mil azulejos
(Vieras e setas). n

8Em Alvaiázere

Município vai assinalar Caminho

Português de Santiago

8CIMPIN

Apoia

empreendedores

que queiram

investir na região

A Comunidade Intermunicipal do

Pinhal Interior Norte (CIMPIN) está

empenhada em atrair investidores para

os concelhos do Pinhal Interior Norte.

Com esse intuito já deu início ao

projeto de Empreendedorismo de Base

Local que visa pôr em prática um

conjunto de ações de pré-capacitação,

vocacionadas especialmente para

potenciais empreendedores que

queiram investir nesta região.

Com a coordenação da CIMPIN, serão

criados 14 gabinetes locais (um por

município), que com o apoio de 66

entidades locais, têm como função a

promoção e/ou prestação de serviços

de apoio especializados.

De acordo com a CIMPIN "todos os

participantes vão ter acesso ao "Manual

do Empreendedor", que disponibiliza

informação sobre os procedimentos,

ferramentas e apoios existentes e que

visam a concretização de ideias de

negócio no território do Pinhal Interior

Norte.

As ações de pré-capacitação vão

decorrer em cada um dos 14 municípios

da CIMPIN, que começaram na Biblioteca

Municipal de Alvaiázere no dia 27 de

novembro e terminam a 14 de dezembro

no concelho de Vila Nova de Poiares.

Estas ações pretendem descobrir

competências empreendedoras em

todos os participantes, através da

motivação para a ideia, "com análise da

viabilidade da mesma".

Após esta primeira fase, que decorre

durante este ano, a CIMPIN vai ainda

promover outras atividades.

Posteriormente, entre os dias 7 e 21 de

janeiro de 2013, serão organizados

workshops locais de criatividade para

potenciais empreendedores, que têm

como objetivo a maturação, a

estruturação de ideias e a capacitação

técnica para a criação do negócio.

Numa terceira fase, que decorre

de 28 de janeiro a 15 de fevereiro

de 2013, serão orientadas atividades

para o desenvolvimento de

competências empreendedoras e para

a prestação de informação de longa

duração; acompanhamento contínuo

até final  de 2013, com apoio na

elaboração do Plano de atuação

individualizado e personalizado para

cada empreendedor.

Finalmente, durante o segundo

trimestre de 2013 irá realizar-se o

concurso intermunicipal de ideias de

negócio, que visa premiar a melhor e

mais original ideia de negócio.

O projeto de "Empreendedorismo

de Base Local" é um dos vários

projetos intermunicipais promovidos

pela CIMPIN e é cofinanciado pelo

Programa Operacional Regional do

Centro (QREN). n
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Pedro Silva

O Natal!

Salpico

Pico-Pico

Filipe Antunes dos Santos

8Alva Canto

Mantém grande atividade em época de Natal

Delfina Gonçalves
Solicitadora

Santa Cruz                             Tlm. 967 070 432
3250-041 Almoster - Alvaiázere  E-mail: 4497@solicitador.net

Sofia Alexandra Marques

Rua das Forjas - Quinta dos Ciprestes                                     Tlm. 934 941 115
3250-039 ALMOSTER - Alvaiázere      E-mail: sofiaamarques-46772l@adv.oa.pt

Advogada

É  verdade, adoro esta época
natalícia. Quem me conhece
sabe bem que, para além de

adorar, vibro imenso. Não me
perguntem a razão. Talvez seja algum
resquício subconsciente da altura em
que era uma criança e as prendas
tinham tanto impacto em mim. Por
acaso, sendo adulto, fui perdendo,
mas não totalmente, o interesse pelos
célebres presentes natalícios. Mesmo
as mais simples das ofertas me
parece a mais belas das prendas.

Não sou, no entanto, alguém que
defende que apenas no Natal
devemos ser amigos uns dos outros.
Não creio que seja essa a ideia
primordial desta época. Continuo a
achar que aparte o crescente relevo
comercial desta altura, em Dezembro
de cada ano, a mensagem principal é
a paz e a concórdia entre os povos,
mas todos os dias e não apenas num
breve período.

O Natal, por assim dizer, será o
momento de pensarmos nos erros
cometidos ao longo do ano e assim
evitar continuar a cometê-los. Essa
sim, é a grande motivação que deveria
estar por detrás de uma época do
ano com um nome tão bonito - Natal!

Independentemente da religião, do
país, ou de qualquer outra diferença,
sinto que todos nós devemos unir as
mãos, nem que seja apenas em
pensamento, e tentar mudar um
pouco, contribuindo para uma
melhoria substancial e crescente do
relacionamento entre seres humanos.

Mas eu gosto mesmo do Natal,
do brilho das luzes, à noite, da minha
cidade nabantina, da azáfama dos
comerciantes até à última hora, do
cheiro que brota das chaminés,
anunciando madeira a aquecer mais
uma habitação, do sorriso das
pessoas que, apesar do movimento
incessante em busca de mais uma
oferta, teima em estar fixo na cara,
enfim, de tudo aquilo que, anos após
ano, faz esta época a minha preferida.

Tudo isto, caros leitores, é o Natal.
E a minha cidade, aos meus olhos, tem
um encanto especial nesta época do
ano. Não se trata apenas de uma
cidade muito bela, arriscaria chamá-la
belíssima, pelo menos aos olhos deste
simples tomarense. E, no dia 26 de
Dezembro, a minha ideia será pensar
que, para o ano, o Natal regressará. n

A época de Natal não seria a mesma

sem as melodias, os sons e os ritmos que

a caraterizam, que são sobremaneira

importantes para compor o quadro de paz

e harmonia que se associa a esta quadra.

Talvez por isso, dezembro é, um mês de

grande atividade para os grupos corais e,

para o Coro de Música Polifónica Alva

Canto não foi excepção.

Assim, no dia 1 integrou o cartaz do

Festival Comemorativo do Aniversário do

Coro Polifónico do Oeste, que se realizou

na Casa da Música da Guia, concelho de

Pombal. Para além do coral de Alvaiázere

e do coro anfitrião, participou, também, o

Chorus Auris, de Ourém.

No sábado, dia 8, por ocasião do

Concerto de Natal organizado pela junta

de freguesia de Alcaria e com o apoio

do Coral Vila Forte de Porto de Mós, teve

a oportunidade de participar  na igreja de

Alcaria, Porto de Mós, num festival de

música diferente, mas extremamente

interessante. A música coral do Alva

Canto fundiu-se com os sons do pop/rock

da banda local Fatias Douradas e com a

linha melódica da Filarmónica Vestiariense

do concelho de Alcobaça.

Provavelmente, um dos momentos mais

singulares da história do Coral Alva Canto

ocorreu no passado dia 16 de dezembro,

no pavilhão multidesportos de Coimbra. A

Caixa Geral de Depósitos patrocinou um

grande evento musical que juntou dez

coros da Região Centro e a Orquestra

Clássica do Centro. Integrado no programa

de Concertos de Natal da Cidade de

Coimbra, o coral Alva Canto interpretou,

acompanhado pela orquestra sinfónica, e

perante centenas de pessoas que

assistiam ao espetáculo, a peça tradicional

The First Nowell e a obra Inno Per Natale.

Os restantes grupos que integraram o

evento foram o Coro dos Antigos

Orfeonistas da Universidade de Coimbra,

o Coro dos Professores de Coimbra, o Coro

Municipal Carlos Seixas, o Coro Advocal,

o Grupo Coral do Pessoal dos HUC, o Coro

Misto Aposenior, o Coro dos Médicos de

Coimbra, o Coro das Pequenas Vozes da

Figueira da Foz. A direção musical esteve

a cargo do maestro Virgílio Caseiro.

No dia 30 de dezembro, e tal como

tem sido habitual nos últimos anos, o

Coral Alva Canto solenizou a eucaristia

dominical da paróquia de Alvaiázere. Uma

participação que se reveste com um

carácter muito especial e que se assume

como um dos momentos altos da

atividade anual do Alva Canto. n

BOAS FESTAS

DE ANO E DE NATAL!

Foi bastante participada e quente a

Ceia de Natal do Grupo Excursionista OS

TEIMOSOS e, para o meu gosto, tudo

foram salpicos de colorido natalício, desde

o auto-selecionado grupo de amigos

perseverantes, ao cabrito e ao leitão

assados à "António Ferrador" pelas mãos

da fada esposa Alice Rosa, amorosamente

assistida pela sempre sorridente nora

Zélia, destacando no meio de tudo, os

inconfundíveis grelos que no Barqueiro

se criam tenrinhos e saborosos como em

parte nenhuma do mundo.

Também me salpicou, e forte, o

semblante triste, apreensivo e silencioso

de alguns indesmentíveis Teimosos, que

não conseguiram deixar na sede da

Empresa ou em casa a "malvada" crise e

seus problemas, um dos maiores a falta

de trabalho. Todos quisemos garantir a

todos que a esperança nunca morreu nem

morrerá na alma de um Teimoso que o for

"de gema", como ali era o caso.

Só faltaram uns poucos, que eu julgo

ver agora cabisbaixos por não terem feito

um esforço. Aos que tiveram de estar

noutra "praça", vejo-os com pena de terem

falta, já a comprarem a agenda para

marcarem no próximo Dezembro a Ceia

de Natal com a nota a vermelho de

"presença obrigatória".

*

Como segunda nota de salpico

apanhado no sótão das minhas

recordações guardadas em anos atrasados,

escrevo agora, para que conste, que não

sou assim tão bonzinho como alguns

amigos me fazem, pois decidi, em atitude

feia, não mandar, neste Natal, as Boas

Festas para ninguém, reservando esse ato

tradicional para cumprir olhos nos olhos

com quem fosse encontrando nos

caminhos do meu Casal das Sousas, ou

para quem voluntariamente viesse de fora

ao meu encontro com a sua mensagem

ditada pela amizade. Quem ama os salpicos

coloridos, sabe aproveitá-los para anunciar

ou promover diferenças. E, se alguém tem

o hábito de pôr o seu colorido na tinta

com que escreve, saberá atirar pela caneta

esses mesmos salpicos, a ver se deixa

alguns leitores a gostarem de ensaiar

atitudes que fujam aos lugares comuns,

que sempre acabam por cansar. Há muito

me interrogo sobre se não serão lugares

comuns as boas festas desejadas a frio.

Mais gente se interrogará, que já se ouve

por aí quem deseje um Feliz Natal, não para

um dia mas para todo o ano.

Em anos anteriores, mandava Boas

Festas para este mundo todo, e ainda para

mais metade do outro, assim enfileirando

com os defensores da tradição. Verifiquei

então que, afinal, o resultado era

incomodar alguns recetores das minhas

mensagens, a sentirem-se obrigados a

responder-me. Afinal, gostei da

experiência, que, assim, só recebi meia

dúzia de mensagens, à frente a do "José

da Rocha", o José Marques da "Namur".

Fazendo esta experiência, quis certificar-

me de que, quem pessoalmente, num

encontro fortuito, se despede com votos

de Feliz Natal, na véspera talvez fique a

pensar que esses votos não eram par

valer, pegando no telemóvel ou no mail

e… a mensagem não muda uma vírgula.

Por mim, vou continuar a manifestar

desejos de coisas boas para toda a gente

- a melhor um "Feliz Ano de Natal" - a grande

mudança que só ficará completa quando

na lista constarem os sem abrigo nem pão

nem alegria, e não ouvirem só palavras.

*

A salivar um egoísmo praticado em

todos os Natais para com os pobres,

escrevi dois Poemas ao meu jeito de

mostrar que sei a doutrina, mas … Vi pela

televisão, um senhor de meia-idade, olhos

cavados e tristes a receberem uma malga

de sopa no mercado de Coimbra, e o

salpico foi mesmo um estremeção

psicológico. Ao fim de uma reflexão, tinha

escrito este poema que aqui vos deixo:

SENHORA MÃE

Glória a Deus nas alturas,
E, na terra, o direito de viver!

A esperança está aí à minha porta…
Estava ontem - cada dia…
Vai estar sempre na magia
de uma criança - Verbo de Deus
na pobreza humana de um curral,
na certeza de que sou eu
o berço do verdadeiro Natal!

Não abri o tramelo da minha porta
àquele homem todo irmão
com nome que não conheci,
sem ter dado por ele com fome
já dentro do mercado
em Coimbra de qualquer lado
aceitando uma sopa quente
hoje sim, amanhã não,
para aquecer um rosto cavado,
um resto de esperança, mas coitado,
que, só por um dia, não há Natal!

Não abri a arca do meu pão?
Assim, gerei o ladrão
dos seus direitos fora de lei,
que, nem sei se terá roubado
a Santa imagem do Escampado,
a minha capela com porta arrombada
que eu fechei se menti
votos de um Santo Natal!
Ainda tenho a porta fechada,
nada praticante daquilo que sei,
que me ensinou a Senhora do Natal:
"Filho, não há vinho na boda!
Senhora Mãe, não há pão!
Nem todos têm pão!
E esta é a noite de Natal!
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8Museu Municipal de Alvaiázere

Distinguido com Menção Honrosa pela APOM
A Associação Portuguesa de Museologia distinguiu o Museu Municpal de Alvaiázere com Menção Honrosa na

categoria de "Melhor serviço de extenção cultural" pelo trabalho desenvolvido no ano de 2011.

O
Museu Municipal de Alvaiázere foi

distinguido pela Associação Portuguesa de

Museologia (APOM) com menção honrosa na

categoria de "Melhor serviço de extensão

cultural". A condecoração do Museu Municipal de

Alvaiázere surgiu no âmbito dos Prémios APOM 2012,

cuja cerimónia se realizou a 14 de dezembro, no Museu

da Farmácia, em Lisboa.

Anualmente, a APOM premeia os museus que no ano

anterior se destacaram pelo trabalho desenvolvido em

prol da cultura nacional. Este ano, o Museu Municipal de

Alvaiázere apresentou a sua candidatura aos Prémios

APOM 2012, tendo sido nomeado para a categoria de

"Melhor serviço de extensão cultural". Na base desta

candidatura está o facto do Museu Municipal de

Alvaiázere se assumir como "motor do desenvolvimento

cultural do concelho", servindo-se das teorias da nova

museologia para dinamizar iniciativas e atividades para

toda a comunidade.

Para a Câmara Municipal de Alvaiázere, a menção

honrosa na categoria de "Melhor serviço de extensão

cultural" atribuída ao Museu Municipal foi recebida com

"muita satisfação" e "atesta a dignidade do trabalho

desenvolvido em prol da cultura em Alvaiázere". Esta

distinção é "extremamente honrosa para este concelho",

enalteceu o município em comunicado, garantindo que

o Museu Municipal vai continuar a dinamizar planos de

atividades igualmente dignos de mérito que permitam

que este espaço cultural "seja sempre uma casa dos

seus visitantes e amigos", bem como "um espaço

privilegiado para manter viva a cultura no território".

"Este reconhecimento da APOM, a par com a Direção

Regional da Cultura do Alentejo, em muito dignifica o

Museu Municipal de Alvaiázere", defende o município,

reconhecendo o contributo de "todos aqueles que, com

empenho e satisfação, têm dado corpo às iniciativas que

hoje foram reconhecidas pela APOM".

Os Prémios APOM 2012 estão repartidos por 23

categorias diferentes, de acordo com os serviços e

projetos dos Museus Portugueses, tendo como objetivo

distinguir as entidades que se destacaram, a nível nacional,

durante o ano de 2011 pelas suas práticas museológicas.

A Câmara Municipal de Alvaiázere salienta a "relação

de proximidade" e a interatividade entre o Museu e a

comunidade, que se evidencia "nas dezenas de

atividades educativas que, a cada ano letivo, envolvem

centenas de crianças e jovens que frequentam os

estabelecimentos de ensino públicos e privados do

concelho de Alvaiázere".

Além de organizar frequentemente atividades

direcionadas para a comunidade escolar do concelho,

promovendo o interesse dos mais jovens pela cultura, o

Museu Municipal de Alvaiázere é também um espaço

que promove a realização permanente (em horário pós-

laboral e aos fins de semana) de workshops, cursos e

seminários que têm mobilizado a população

alvaiazerense e inúmeras pessoas oriundas de diferentes

concelhos e distritos.

A Câmara de Alvaiázere considera ainda o Museu

como "um espaço inclusivo", na medida em que

"promove atividades e iniciativas dirigidas aos alunos

do concelho com Necessidades Educativas Especiais",

assim como "combate a solidão da população sénior

através da promoção de atividades realizadas em

parceria com diversas Instituições Particulares de

Solidariedade Social. Ainda na prossecução deste

objetivo, o Museu Municipal é sede da Universidade

Sénior, desenvolvendo em articulação com os

professores das diferentes disciplinas um plano de ação

facilitador da autoestima e da inclusão.

Mediante um "trabalho sistematizado", o Museu

Municipal de Alvaiázere apresenta duas exposições

permanentes: a exposição de ofícios tradicionais

Tempo, Espaço e Memória e a exposição de arqueologia

Mostra Arqueológica do Concelho de Alvaiázere. Além

disso, o Museu ainda dispõe de dois espaços de

exposição temporária, nos quais atualmente se pode

visitar uma coleção particular de "Biciclos, bicicletas,

triciclos e outros ciclos…" e ainda outra coleção

particular de "Auto-ciclos, motociclos e outros ciclos…".

Ao longo do ano, o Museu Municipal de Alvaiázere

dinamiza ainda muitas atividades no sentido de "animar

e divulgar estas mesmas exposições através de

parcerias permanentes com Associações Culturais e

Recreativas, entre outras, com sede neste concelho e

que, tal como o Museu Municipal, contribuem para a

divulgação da riqueza cultural que enforma o território",

salienta o município. n

mãos  livres
Trabalhos elaborados pelas crianças da Creche Santa Cecília
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8Em Alvaiázere

Comerciantes e população aplaudem
"Feira de Produtos da Terra"

l Cerca de três dezenas de artesãos
e produtores locais promoveram o
artesanato e os produtos endógenos
da região na "Feira de Produtos da
Terra", que se realizou no Mercado
Municipal de Alvaiázere, no passado
dia 22 de dezembro. Apesar da feira
não ter registado uma grande afluência
de pessoas, os comerciantes aplaudem
a iniciativa da Câmara Municipal de
Alvaiázere e afirmam que "para uma
primeira feira até teve alguma aderência".

"Por incrível que pareça a feira até
teve alguma recetividade", afirmou
Alberto Gonçalves, acrescentando que
no período da manhã "teve alguma
afluência e até se vendeu mais ou
menos" e "à tarde teve menos afluência,
mas para uma primeira feira até teve
alguma adesão". Alberto Gonçalves,
que participa pela primeira vez num
evento deste género com uma banca
de artigos de decoração artesanal,
considera positiva esta iniciativa da
Câmara Municipal de Alvaiázere e
defende que a "Feira de Produtos da
Terra" devia realizar-se com maior
frequência, pois "faltam no concelho
eventos como este para promover o
que de melhor se faz em Alvaiázere".

O feirante Nuno Julião também
partilha a mesma opinião que Alberto
Gonçalves. "A iniciativa da Câmara de
Alvaiázere é boa e faz bem para o

desenvolvimento do comércio local",
referiu Nuno Julião, garantindo que vai
voltar a participar nas próximas Feiras
de Produtos da Terra, argumentando
que "há muitas coisas boas na terra",
"temos de promover o chícharo" e que
estas iniciativas servem "sobretudo
para as pessoas conhecerem os
produtos", depois "atrás de uma coisa
vem outra, atrás de um negócio vem
outro". Quanto à afluência de pessoas,
este comerciante refere que "não houve
muita gente, mas as pessoas também
não têm dinheiro".

Rogério Câncio também participou
na "Feira de Produtos da Terra" com

uma banca de produtos endógenos,
tais como chícharo, mel, azeite, nozes
e amêndoas. Esta feira "não tem sido
tão boa como o Festival Gastronómico
do Chícharo, mas tem vindo muita
gente", disse Rogério Câncio que se
mostrou a favor de atividades como
esta, argumentando que "nos
concelhos limítrofes já há iniciativas
destas mensalmente", que são
fundamentais para "incentivar e
divulgar os produtos endógenos, sendo
a sua grande maioria de produção
biológica".

Esta "Feira de Produtos da Terra",
subordinada ao tema "Consoada de

Carina Gonçalves
Natal", foi a primeira de quatro que a
Câmara de Alvaiázere pretende realizar,
com vista a "incentivar e potenciar o
desenvolvimento da atividade agrícola,
do artesanato e do comércio local".
Com esta atividade, o município de
Alvaiázere pretende assumir-se "como
um agente dinamizador da economia
local, gerando, para os produtores,
oportunidades de promoção e
escoamento dos seus produtos, e
possibilitando, às dezenas de pessoas
que acorreram ao local da feira, levar
consigo uma parte do melhor que
Alvaiázere tem para oferecer".

Para Manuel Silva, que esteve
presente com uma banca de vinhos
Vale da Brenha, estas feiras devem
continuar, mas mais importante que
estas feiras é o Festival Gastronómico
do Chícharo. "Eu sou a favor destas
iniciativas, mas prefiro que só se façam
três feiras, mas continue a haver o
chícharo em outubro", revelou Manuel
Silva, que considera que "é muito mais
difícil voltar a organizar o chícharo
daqui a uns anos do que o manter
agora", por isso insiste que "o chícharo
é fundamental mas em outubro".

"Vendemos mas nada de exagero,
o que vendemos mais são os produtos
mais baratos", revelaram Paula Marques
e Sérgio Lucas, dos Fumeiros do
Henrique, adiantando que a feira "podia
ser bastante melhor". Contudo, "somos
a favor destas iniciativas, mas têm de
ser mais divulgadas". n

Os produtos endógenos e o artesanato do concelho de Alvaiázere estiveram em destaque na "Feira de Produtos da

Terra". Cerca de três dezenas de comerciantes promoveram o que de melhor se produz no concelho.

8Assembleia de Alvaiázere

Aprovou orçamento 30 por cento mais baixo
l A Assembleia Municipal de

Alvaiázere aprovou, a 21 de Dezembro,
o orçamento para o ano de 2013, que
prevê uma redução global de 30 por
cento comparativamente ao do ano
2012.

"O exercício orçamental que nos
propomos é caraterizado por uma
maior contenção nos investimentos e
uma consequente maior poupança de
recursos, registando-se uma diminuição
global do seu valor superior a 30 por
cento, face ao orçamento transato",
afirmou o presidente da Câmara de
Alvaiázere.

Contudo, apesar do orçamento para
o ano 2013 prever uma edução global
de 30 por cento comparativamente

ao do ano 2012, o autarca garante
que "continuaremos a trabalhar para a
melhoria da qualidade de vida dos
nossos munícipes e para garantir que
a eles lhes continuará a ser prestado
um conjunto de serviços públicos de
proximidade de superior qualidade".

Avaliado em perto de 16 milhões e
meio de euros, o orçamento para 2013
continua a "apostar na prossecução
de políticas que se assumam como
determinantes e estratégicas para o
futuro do concelho", sublinhou Paulo
Morgado, acrescentado que o
município vai continuar a apostar na
requalificação urbana, no
desenvolvimento económico do
concelho, nos investimento em matéria

de educação, na valorização do
património local, no apoio ao
associativismo de base local e no apoio
ao investimento privado.

O presidente da Câmara Municipal
de Alvaiázere recordou que "tendo em
conta a atual conjuntura, nenhum
autarca se deve demitir do dever e
obrigação de prosseguir a condução
de políticas que conduzam ao
desenvolvimento sustentável dos seus
territórios".

Nesse sentido, e tendo em conta o
enorme esforço de requalificação
urbana, Paulo Morgado assegurou que
"iremos levar a cabo, no futuro
próximo, políticas urbanísticas
concretas capazes de atrair

população e evitar o êxodo rural,
particularmente de jovens".

O edil alvaiazerense lembrou ainda
que "estamos a fazer uma forte aposta
de desenvolvimento económico do
concelho", que se traduz na
beneficiação e melhoria da Zona
Industrial de Aveleira, no planeamento
e projeto da nova Área de Localização
Empresarial de Alvaiázere e na
instalação de uma incubadora de
empresas.

Por fim, Paulo Morgado salientou
que "para alcançar estas metas é
necessária uma conjugação de
esforços, consubstanciados em
trabalho, dedicação, rigor e visão
estratégica". n
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Carina Gonçalves

Os 3 lanços da A13 que ligam Alvaiázere a Tomar já abriram ao trânsito. Os restantes

troços da A13 deverão ficar concluídos durante o primeiro trimestre de 2013.

8Alvaiázere

A13 entre Alvaiázere e Tomar
já abriu ao trânsito

l Já é possível fazer a viagem entre

Alvaiázere e Tomar de autoestrada.

Com uma extensão de 26,7

quilómetros, o troço da A13 que liga

os concelhos de Alvaiázere e Tomar já

está concluído e abriu ao trânsito no

passado dia 21 de dezembro.

Em comunicado a Estradas de

Portugal informou que abriram "ao

tráfego dois novos lanços da A13,

entre Tomar e Avelar Sul e entre o nó

do IC9 e Alviobeira, que integram a

Subconcessão do Pinhal Interior". O

lanço IC9/Alviobeira tem uma extensão

de 6, 3 quilómetros e corresponde ao

troço da antiga Variante de Tomar

que foi objeto de alargamento para

perfil de autoestrada. Já o troço entre

Tomar e Avelar Sul tem uma extensão

de 24,3 quilómetros, foi construído de

raiz e está dividido em três sublanços

(Alviobeira/Pias, Pias/Cabaços e

Cabaços/Alvaiázere).

"A entrada em serviço destes lanços,

com uma extensão total de cerca de

31 quilómetros permitirá a ligação de

norte à A23, facilitando a deslocação

entre os concelhos de Tomar, Ferreira

do Zêzere, Alvaiázere e Figueiró dos

Vinhos, melhorando também a

acessibilidade aos grandes eixos viários

permitindo, assim, ganhos significativos

em termos de tempos de viagem",

sublinhou a Estradas de Portugal.

A A13, que resulta da conversão

do IC3, no âmbito da Subconcessão

do Pinhal Interior, vem "garantir a

ligação entre a A23 e Coimbra Sul

com um perfil de autoestrada". "Durante

o primeiro trimestre de 2013

perspetiva-se ainda a conclusão dos

trabalhos do IC3 - Avelar Sul/Avelar e

a conclusão da Variante de Tomar",

permitindo assim a abertura ao trânsito

de toda a extensão da A13, informou

a Estradas de Portugal.

Todos os lanços estão sujeitos a

portagem com recurso ao sistema

exclusivamente eletrónico, sem

possibilidade de pagamento manual

no local, sendo o pagamento manual

apenas possível em regime de pós-

pagamento. n

8Alvaiázere

Concelho
vai integrar
Pinhal Litoral

l A Assembleia Municipal de Alvaiá-

zere aprovou, no passado dia 21 de

dezembro, a integração do município

de Alvaiázere na Comunidade

Intermunicipal do Pinhal Litoral (CIMPL).

Atualmente, o concelho de Alvaiázere

faz parte da Comunidade Intermunicipal

do Pinhal Interior Norte (CIMPIN), que "em

princípio será dissolvida". As mudanças

impostas pelo Governo para constituição

de uma Comunidade Intermunicipal

prevêem que das atuais 12 sub-regiões

apenas prevaleçam sete, sendo que a

CIMPIN deverá ser uma das que serão

dissolvidas. Neste sentido, o município de

Alvaiázere já se reuniu com a CIMPL e com

o presidente da Comissão de Coordenação

e Desenvolvimento Regional do Centro

(CCDR Centro) para que "Alvaiázere

possa vir a integrar a CIMPL".

Desta forma, se Alvaiázere vier a

integrar a CIMPL, esta Comunidade

Intermunicipal passaria a reunir os

municípios de Alvaiázere, Ansião,

Batalha, Leiria, Marinha Grande, Ourém,

Pombal e Porto de Mós.

Além disso, existe ainda uma grande

probabilidade dos conce-lhos de

Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande

poderem vir, também, a integrar esta

NUT III do Pinhal Litoral. n

8Alvaiázere

Assembleia Municipal aprovou agregação
dos Tribunais de Alvaiázere e Ansião
l A Assembleia Municipal de

Alvaiázere aprovou, na reunião do

passado dia 21 de dezembro, a

agregação dos tribunais de Alvaiázere

e Ansião, por considerar que a proposta

de Alvaiázere passar para a

dependência do Tribunal de Figueiró

dos Vinhos "não serve os interesses

dos munícipes de Alvaiázere".

As Câmaras Municipais de

Alvaiázere e Ansião estão empenhadas

em agregar os Tribunais dos dois

concelhos, por não concordarem com

as propostas sugeridas no documento

da Reforma da Organização do Sistema

Judiciário para os respetivos municípios.

Assim, o presidente da Câmara de

Alvaiázere, Paulo Morgado, e o

presidente da Câmara de Ansião, Rui

Rocha, estão a desenvolver esforços

junto da Ministra da Justiça, Paula

Teixeira da Cruz, "no sentido de que a

instância local passasse a ser em Ansião

e não em Figueiró dos Vinhos". A

intenção é juntar os processos de

Alvaiázere (115) com os de Ansião (235),

contabilizando um total de 350

processos, de forma a reunir as

"condições para o não encerramento

do Tribunal deste último concelho,

mantendo-se a extensão judicial

(Secção de Proximidade) em Alvaiázere".

Para o presidente da Câmara de

Alvaiázere, a proposta de dependência

do Tribunal de Alvaiázere ao de

Figueiró dos Vinhos "não serve os

interesses dos munícipes de

Alvaiázere", uma vez que "as distâncias,

físicas e psicológica, entre os tribunais

de ambos os concelhos, são ainda

consideráveis". Além disso, Paulo

Morgado considera que as dinâmicas

da população alvaiazerense "não têm

grande ligação com o Município de

Figueiró dos Vinhos".

Por outro lado, a possibilidade de

agregação dos Tribunais de Alvaiázere

e Ansião já agrada ao autarca

alvaiazerense, pois esta solução

apresenta menos perdas à população

resultante desta reforma. n

8Assembleia Municipal

Aprovou
Plano de
Pormenor
da Zona Oeste

l A Assembleia Municipal de Alva-

iázere aprovou, a 21 de dezembro, o

Plano de Pormenor da Zona Oeste de

Alvaiázere, que "abrange uma área conso-

lidada e central da Vila de Alvaiázere e

a sua envolvente de expansão".

De acordo com o Relatório do Plano

Pormenor da Zona Oeste de Alvaiázere,

este plano "tem como objetivo ordenar

urbanisticamente a área envolvente da

vila, de forma a colmatar a malha urbana

e qualificar o espaço" delimitado por

algumas ruas centrais da sede de

concelho.

Segundo o mesmo documento,

"este edificado que conforma a zona

central da vila carece, pontualmente,

de reabilitação", pelo que "pretende-se

assim qualificar e garantir a coesão de

toda a área envolvente, através da

criação de equipamentos de apoio à

função residencial, de espaços verdes

e de lazer que potenciem a paisagem

privilegiada da vila a poente e se

articulem com os existentes". n
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E M   A N S I Ã O8Alvorge - Ansião

Jovem morreu num violento

acidente em Coimbra
4GNR deteve dois
indivíduos por
tráfico de droga

l O Núcleo de Investigação
Criminal de Pombal deteve, na tarde
do dia 6 de dezembro, em Ansião,
dois indivíduos suspeitos de tráfico
de estupefacientes. De acordo com
fonte da GNR, as detenções foram
efetuadas após "buscas à casa e ao
veículo dos visados", das quais
resultaram a apreensão de 786 doses
de haxixe, sete gramas de liamba e
uma balança digital.

No âmbito de um inquérito
relacionado com a investigação de
crimes de tráfico de substâncias
estupefacientes, militares do Núcleo
de Investigação Criminal de Pombal
realizaram um mandado de busca
domiciliária no concelho de Ansião e
ao interior de um veículo, que
culminou com a detenção um homem
e uma mulher, de 29 e 25 anos de
idade, de nacionalidade portuguesa.

No decorrer das buscas, foram
apreendidas 786 doses de haxixe, sete
gramas de liamba e uma balança digital,
uma faca de corte de estupefacientes
e uma caçadeira de canos serrados
de calibre de 12 milímetros.

Os suspeitos ficaram detidos até
serem presentes ao Tribunal de
Ansião. n

l Um jovem ansianense de 22
anos morreu, na madrugada do
passado dia 2 de dezembro, num
aparatoso acidente de viação que
ocorreu dentro da cidade de Coimbra.
O Renault Clio onde seguia com outro
jovem despistou-se, causando a morte
imediata aos dois passageiros. A outra
vítima mortal era um jovem de 21
anos, residente em Condeixa-a-Nova.

Joaquim Miguel Ferreira Cardoso,
natural de Alvorge, concelho de Ansião,
filho de Maria Paula Ferreira e de
Joaquim José Cardoso, ia ao volante do
Renault Clio, quando este entrou em
despiste, na Avenida Urbano Duarte,
embateu contra uma árvore e capotou.
Os dois jovens que seguiam no carro
tiveram morte imediata.

O alerta foi
dado por volta
das 5h30. Para
o local ainda se
d e s l o c a r a m
duas Viaturas
Médicas de
Emergência e Reanimação, mas quando
chegaram os jovens já se encontravam
cadáveres e o óbito foi confirmado no
local. Os corpos foram transportados
diretamente para o Instituto Nacional
de Medicina Legal de Coimbra.

Os funerais dos dois jovens realizaram-
se na manhã do dia 4 de dezembro.
Centenas de pessoas, entre familiares
e amigos, despediram-se de Joaquim
Cardoso, de 22 anos, que foi sepultado
em Alvorge, concelho de Ansião. n

8Em Ansião

Plano Local de
Acessibilidade
está concluído
l O projeto RAMPA (Regime de

Apoio aos Municípios Para a
Acessibilidade) do concelho de
Ansião já está concluído. Depois de
vários meses a estudar o espaço
público da vila ansianense, foi
elaborado um guia que apresenta
um conjunto de soluções para tornar
a vila acessível para todos. O Plano
Local de Acessibilidade de Ansião
foi apresentado ao início da noite
do passado dia 10 de dezembro, no
auditório municipal.

O Plano Local de Acessibilidade
de Ansião é resultado do projeto
RAMPA, que tem como objetivo a
melhoria da acessibilidade no
município, nomeadamente a
eliminação de barreiras arquitetónicas,
urbanísticas e psicológicas.

Na apresentação do Plano Local
de Acessibilidade de Ansião, na qual
esteve representada a empresa
Winhouses, bem como os parceiros
concelhios do Município de Ansião e
da ETP Sicó, o arquiteto Fernando Lima
Pacheco apresentou a metodologia
presente em todo o processo, bem
como exemplos concretos de
contributos aplicados no plano.

Além da metodologia, também as
diversas áreas sobre as quais versa o
plano foram descritas. O arquiteto
António Pedro Figueiredo explicou que
no decorrer no processo foram tidas
em consideração áreas como o
espaço público, edificado, transportes,
infoacessibilidade e comunicação.

A partir de agora, o município de
Ansião já dispõe de um guia que
apresenta um conjunto de soluções
passíveis de implementação no
espaço público, no sentido de tornar
todos os espaços, públicos ou de
acesso público, acessíveis a todos. n

Não vai haver
iluminações
de Natal
l O município de Ansião vai

passar, este ano, o Natal "às escuras".
À semelhança do ano passado, a
Câmara de Ansião deliberou não
investir em iluminações de Natal.

Numa altura em que os municípios
são obrigados a reduzir despesas,
muitas autarquias de Norte a Sul do
país estão a reduzir os gastos com
as iluminações natalícias. O concelho
de Ansião não é exceção e à
semelhança do ano passado não vai
assumir qualquer despesa com
iluminações de Natal. n

4Assembleia

Municipal aprovou

"menor orçamento

dos últimos anos"

l A Assembleia de Municipal de
Ansião aprovou, na noite de 30 de
novembro, o "menor orçamento dos
últimos anos", avaliado em cerca de
15,3 milhões de euros.

Para o presidente da Câmara de
Ansião, Rui Rocha, os documentos
que irão orientar a gestão do
município no próximo ano refletem
"os compromissos assumidos no
passado", mas também preveem uma
verba de 32 por cento do orçamento
para "novos projetos e ações".

Consciente das condicionantes
existentes à gestão de 2013, Rui Rocha
acredita que "estamos no caminho
certo para continuar a prosseguir as
políticas de desenvolvimento local
necessárias para manter o padrão de
qualidade de vida no concelho".

Apesar do autarca considerar que
o orçamento agora aprovado vai de
encontro aos "objetivos e fins de uma
boa governação", a bancada do PS
defende que se trata de um
orçamento "insensível, resignado e
sem criatividade". n



31 de Dezembro de 2012     O ALVAIAZERENSE 17L E T R A S

o canto dos poetas
O GRANDE MANDAMENTO

Ninguém despreze os pais
Na sua velhice
Mas sim amá-los mais
Sem mostrar chatice.

Os pais são o grande amor
Devemos ter paciência
São o preço e o valor
Da nossa existência.

Quem despreza seu pai
Mergulha na lama
Mais tarde também vai
Sofrer o mesmo drama.

Por isso deve amá-los
Enquanto eles viverem
E sempre bem tratá-los
Para os seus filhos verem.

O filho pensar vai
Ele viu e confirmou
E um dia diz ao pai
O que o pai fez ao avô.

E a mãe faz-nos pensar
Amou-nos como louca
Quantas vezes tirou para dar
Aos filhos, o pão da sua boca.

Quantas vezes cantou
Para o filho, a soluçar
E nos seus braços embalou
O seu filho a chorar.

Se o filho bem pensar
Não esquece jamais
Nunca vai desprezar
Os seus queridos pais.

Eu digo a quem ama
E segue esta lição
É um amor que inflama
O nosso coração.

Honrar o pai e a mãe
O grande mandamento
Deus nos deixou porém
No seu testamento.

A. Santos

Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere

HOSPITAL

SANTA CECÍLIA
3250-116 Alvaiázere

Marcações:  T elef. 236 655 199
FISIOTERAPIA ENFERMAGEMINTERNAMENTOS

CLÍNICA GERAL................. 2ª a 6ª
CARDIOLOGIA.................... 4ª/6ª
FISIATRIA........................... 2ª e 5ª
REUMATOLOGIA........................ 4ª
OFTALMOLOGIA...........Sábados

TERAPIA DA FALA....................... 6ª
NUTRICIONISMO........................... 6ª
PODOLOGIA.................................... 6ª

MEDICINA DO TRABALHO
(para PME´s e empresários individuais)

CONSULTAS

E. C. G. ............................... 2ª
ECOCARDIOGRAMA........... 3ª
HOLTER    24H........................ 2ª a 6ª

ECOGRAFIA ...................... 5ª
RAIO-X .............................. 4ª

EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO

Obs. Exames especiais em ECOGRAFIA
- Doppler (pulsado/contínuo a cores)
- Ecografia Osteoarticular
- Ecografia E.V. e Tr-Rectal

Acordos: ARS; ADSE; C.G.D.; PT/CTT; SAMS; AXA; TRANQUILIDADE; UNIMED;

IMPÉRIO/BONANÇA; OCIDENTAL; FIDELIDADE; MILITARES (ADM); GNR; SAD/PSP)

Análises  - Fernanda Galo, Laboratórios.

(posto de colheita):
Segunda a sexta, das 8h30 às 10h30

DESASSOSSEGO

ANABELA

Cabeleireira

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

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

Foto Maryluz
de  Pau lo  Jorge  Lu ís  Marques

Reportagem Fotográfica e Vídeo - Fotografia Digital e Analógica: 30 min.

  Rua do Mercado  -  3250 Alvaiázere    Tel. 236 655 599 Tlm. 96 807 73 50

o seu 
fotógr

afo!

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

R. Damião de Góis, 38-A  - Tels. 21 4113071/ 21 4113443 - 1495-043 ALGÉS

TUDOGAZTUDOGAZTUDOGAZTUDOGAZTUDOGAZ
Rádio Eléctrica de Algés, Lda.

ELECTRODOMÉSTICOS - Rádios - Frigoríficos - T. V. - Aspiradores - Ferros de Engomar -
Panelas de Pressão - Fogões - Ventoinhas - Lustres - Candeeiros e todo o material electrodoméstico

AGÊNCIA

8Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere

Alunos visitaram utentes
Um grupo de alunos da Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira de Alvaiázere,

acompanhados por uma professora, visitaram, a 13 de dezembro, os utentes da

Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere.

Durante a visita, os alunos declamaram alguns poemas e cantaram várias

músicas alusivas ao Natal. Os utentes gostaram muito e esperam ansiosos que

uma atividade semelhante se repita brevemente. n

Utentes festejaram o Natal
A Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere realizou a habitual Festa de Natal

dos utentes, no passado dia 17 de dezembro.

Um almoço convívio deu início à já habitual Festa de Natal, que prosseguiu

com uma tarde bem animada com a atuação do grupo "Cantarolando", composto

por utentes e colaboradoras que encantaram e abrilhantaram a festa com as

suas canções de natal.

Após esta atuação, chegou o Pai Natal que distribuiu prendas a todos os

utentes. A Festa de Natal terminou ao som da Tuna e Cantares da Misericórdia

de Alvaiázere. n

UM MUNÍCIPE DESASSOSSEGADO

Em época de Natal os autarcas aprovaram o orçamento e plano.

A perspetiva de desenvolvimento desta terra continua a ser o objetivo

que todos pretendemos atingir.

Nós os autarcas não discutimos muito, de verdade, sobre o plano que nos

foi apresentado pelo nosso executivo tendo-o aceitado como bom, mesmo e

apesar das abstenções que em sede de aprovação ultimamente vão aparecendo.

Na Assembleia Municipal do passado dia 21 ficou-nos o eco do munícipe

que em desaforo reclamava pela sua serventia de acesso a uma das poucas

empresas ainda resistente na nossa vila.

Afirmamos que não gostámos do tom da exposição.

De qualquer forma percebemos que da implantação daquela, naquele

local a norte da resistente zona industrial, primitiva e da Saganga, decorre o

origem do problema, mas as consequências e realidade do problema resultam

sim, da obra pública de vazamento de terras, porventura de uma forma não

planeada, e arbitrária, que vai acontecendo no local.

Urge conforme apelou o Sr. Presidente da Assembleia que a autarquia e

munícipe cheguem a um rápido acordo para o bem do desenvolvimento

económico desta vila e deste concelho.

Tenho dito. n
J.S.
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4Em Ourém

Câmara vai recuperar
centro histórico

A Câmara de Ourém está empenhada em

recuperar o Centro Histórico de Ourém. Nesse sentido,

já definiu um plano de recuperação que passa pela

identificação das diferentes "patologias" existentes

e das estratégias de intervenção necessárias para

preservar o património histórico oureense.

Consciente da "degradação existente em

determinados pontos" do Centro Histórico de Ourém,

o município pretende preservá-lo, assim como

"regularizar situações que representem perigo para a

segurança dos visitantes da Vila Medieval de Ourém".

Segundo fonte do município, a recuperação do

Centro Histórico da cidade "contempla limpeza de

vegetação, remoção de entulhos e a consolidação e

reconstrução de muros e calçadas". n

4Em Tomar

PSP deteve grupo de
assaltantes e recuperou

objetos furtados

A PSP de Tomar deteve dois indivíduos que

pertenciam a um grupo suspeito de assaltos a

residências, na zona de Tomar. As detenções foram

efetuadas após quatro mandados de busca domiciliária,

nos dias 29 e 30 de novembro, das quais resultaram

a apreensão de muitos objetos furtados.

No âmbito de diversos inquéritos relacionados

com crimes de furto qualificado no interior de

residências, a PSP de Tomar realizou quatro mandados

de busca domiciliária que culminaram com a

detenção de dois homens de 20 e 26 anos de idade

e a identificação de três outros indivíduos, entre os

quais uma mulher pela prática do crime de recetação.

De acordo com um comunicado da PSP, "os

detidos atuavam em grupo aproveitando-se da

ausência dos residentes para se introduzirem através

do método de arrombamento e escalamento nas

residências, de onde furtaram os diversos artigos

agora recuperados, bem como outros que até ao

momento ainda não foi possível recuperar".

No decorrer das buscas domiciliárias, foram

recuperadas 500 peças em ouro, perfazendo um

valor aproximado de 20 mil euros, dezenas de peças

em prata avaliadas em cerca de 300 euros, 1150

euros em dinheiro, notas e moedas antigas de coleção,

duas caixas com moedas de 1 e 2 cêntimos,

medalhões antigos de coleção com pendentes,

diversas caixas para acondicionamento de jóias,

carteiras e porta-moedas e muitos adereços e bijuteria.

A polícia apreendeu ainda duas réplicas de armas

de fogo, navalhas de diversos tamanhos, três

computadores portáteis, um recetor de TDT, duas

máquinas fotográficas digitais, uma minicâmara de

filmar, oito telemóveis, um minigravador de áudio,

diversos filmes de DVD e jogos para Playstation,

três chaves de viaturas de marca Mercedes e Mazda,

uma bicicleta de BTT, dois aros de bicicleta BTT e

duas doses individuais de Haxixe e 20 doses

individuais de Liamba. n

4Em Penela

A13 entre Penela e
Condeixa já abriu ao
trânsito

Já é possível fazer a viagem entre Penela e

Condeixa de autoestrada. Com uma extensão de 23

quilómetros, o troço da A13 que liga estes dois

concelhos já está concluído e abriu ao trânsito no

passado dia 1 de dezembro.

De acordo com a Estradas de Portugal, os lanços

da A13 entre Avelar Norte (Penela) e Condeixa já

abriram ao tráfego e "até ao final de 2012 perspetiva-

se ainda que sejam concluídos os trabalhos do IC3

Tomar/Avelar Sul".

A construção da A13, que resulta da conversão

do IC3, no âmbito da subconcessão do Pinhal Interior,

vai ligar Tomar a Coimbra, estando a conclusão total

das obras prevista para o primeiro trimestre de 2013.

Estes lanços estão sujeitos a portagem com

recurso ao sistema exclusivamente eletrónico, sem

possibilidade de pagamento manual no local, sendo

o pagamento manual apenas possível em regime de

pós-pagamento. n

4Em Pombal

Tribunal condena
cinco arguidos por
assaltos a ourivesarias

Cinco dos 13 arguidos que estavam acusados de

assaltos a várias ourivesarias da região Centro foram

condenados pelo Tribunal de Pombal, a 3 de

dezembro, com penas que vão dos quatro aos oito

anos de prisão.

O coletivo de juízes condenou, com sete anos e

sete anos e nove meses de prisão, dois dos arguidos

pela prática, em co-autoria, de dois crimes de roubo

agravado em Alvaiázere e Albergaria dos Doze.

Outro dos acusados vai cumprir uma pena de cadeia

de oito anos e quatro meses, por envolvimento em

dois roubos agravados e detenção de arma proibida

nos assaltos de Ferreira de Zêzere e Albergaria dos

Doze. Já os outros dois arguidos foram condenados

com pena de prisão de quatro anos e seis meses e

quatro anos e três meses, mas com pena suspensa.

Os restantes arguidos não foram condenados, porque

não se provou o seu envolvimento nos crimes.

Apesar dos assaltos se terem registado em

ourivesarias dos concelhos de Alvaiázere, Arruda

dos Vinhos, Ferreira do Zêzere, Pombal, Porto de

Mós, Sertã e Soure, o coletivo de juízes considerou

que apenas se fez prova dos assaltos de Albergaria

dos Doze, Alvaiázere e Ferreira do Zêzere.

De acordo com o Ministério Público (MP), dois

dos arguidos conheceram-se no Estabelecimento

Prisional de Leiria, onde cumpriram pena por outros

crimes. Esta dupla formou um bando com um terceiro

individuo para, de uma "forma contínua e concertada,

levarem a cabo vários assaltos à mão armada em

estabelecimentos comerciais, predominantemente

ourivesarias, situadas na zona centro do País", entre

outubro de 2008 e março de 2009. n

Cerca de uma centena de alunos do concelho
participaram nas atividades de "Férias de Natal",
promovidas pelo município de Alvaiázere no âmbito do
projeto Alvaiázere Viva. Entre os dias 17 e 21 de
dezembro, as crianças e jovens alvaiazerenses puderam
desfrutar de um conjunto de atividades diversificadas.

À semelhança de outros anos, o Gabinete de Cultura
e Desporto da Câmara de Alvaiázere desenvolveu um
conjunto diferenciado de atividades lúdicas e culturais
para cerca de 100 crianças e jovens do concelho. Ao
longo de cinco dias, estes alunos desfrutaram de
atividades culturais na Biblioteca e no Museu Municipal,
atividades desportivas no pavilhão, no estádio e nas
piscinas municipais e ainda tiveram tempo para visitar a
Vila Presépio de Penela.

As "Férias de Natal" estão inseridas no projeto Alvaiázere
Viva da Câmara de Alvaiázere. Este projeto pretende manter
as crianças ocupadas no tempo de férias (Natal, Páscoa e
Verão) com atividades de âmbito cultural e desportivo, que
além de ocupar o tempo de férias dos alunos de forma
saudável, permite estimular o espírito de competitividade
saudável entre os jovens e, principalmente, criar laços de
amizade, interajuda e partilha entre eles.

À semelhança do ano transato, durante este ano letivo
o Município de Alvaiázere vai continuar a promover um
programa de ocupação de férias denominado por Férias
Desportivas e Culturais, no período das interrupções do
Natal e Páscoa (5 dias úteis em cada), bem como do
verão (4 semanas, ou seja, 20 dias úteis). n

8Alvaiázere Viva

"Férias de Natal"
ocuparam uma
centena de alunos

A Câmara de Alvaiázere entregou mais de uma
centena de cabazes com produtos alimentares a famílias
carenciadas do concelho. Os cabazes foram elaborados
com os alimentos angariados nas campanhas de natal
"Vamos dar as Mãos" e "Missão Sorriso".

No sentido de proporcionar um Natal mais digno e
confortável às famílias mais carenciadas do concelho, o
município de Alvaiázere voltou a promover a recolha de
alimentos nos supermercados e minimercados da região.
Com os produtos angariados a autarquia elaborou mais
de uma centena de cabazes que posteriormente
entregou a famílias necessitadas.

Os cabazes foram elaborados com os alimentos
angariados nas campanhas de natal "Vamos dar as Mãos"
e "Missão Sorriso". A iniciativa "Vamos dar as Mãos" foi
promovida pelo município, que à semelhança de outros
anos, desenvolve a recolha de alimentos nos
supermercados e minimercados locais, com a
colaboração de jovens voluntários do Agrupamento de
Escolas de Alvaiázere, ETP Sicó Polo de Alvaiázere, do
Banco Local de Voluntariado, dos alunos da Universidade
Sénio - U+. Já a "Missão Sorriso" é uma iniciativa do Grupo
Sonae S.A., desenvolvida no Modelo/Continente de
Pombal em parceria com a Delegação de Alvaiázere da
Cruz Vermelha Portuguesa.

Tendo em conta o sucesso da campanha, a Câmara
de Alvaiázere "agradece publicamente, o empenho e a
dedicação dos jovens voluntários e a colaboração dos
estabelecimentos comerciais que participaram nesta
iniciativa, bem como a todos os Alvaiazerenses que, de
forma altruísta e solidária, ajudaram a proporcionar um
Natal mais digno a quem mais precisa". n

8Câmara de Alvaiázere

Entregou cabazes a
mais de uma centena
de famílias carenciadas
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Aniversário
É mesmo uma campeã! A tia Rosa

da Cruz, mais conhecida  na sua
terra por Rosa Gomes, completou,
no passado dia 8 de dezembro, a
bonita e rara idade de105 anos. É
como ela diz: "O S. Pedro até já se
esqueceu de mim".

Nasceu no dia 8 de dezembro
1907, início do séc. XX. Hoje,
poucos, como ela, se podem gabar
de ter vivido ainda no tempo da
monarquia. Os três primeiros anos
da sua vida  foram vividos no
reinado de D. Carlos (1907-1908)
e no reinado  de D. Manuel II
(1908-1910).

Esta senhora foi mãe de cinco
filhos, tendo-lhe falecido uma menina ainda de tenra idade. Ficou viúva muito
cedo, pelo que teve de educar e criar os seus filhos sozinha. O seu único filho,
Jacinto Alves, faleceu em março passado, restando-lhe três filhas.

Para além das três filhas , dois genros e uma nora, tem ainda nove netos
e 10 bisnetos.

No dia do seu 105º aniversário, a sua família reuniu-se no salão da capela
da Venda do Preto para um almoço comemorativo.

Nesse mesmo dia, às 15h30m, foi celebrada, na capela da Venda do
Preto, uma missa de ação de graças para agradecer a Deus uma vida tão
longa. Participaram nesta eucaristia, para além dos familiares, muitos vizinhos
e amigos da 'tia Rosa'. O celebrante, padre Joaquim, da congregação dos
Franciscanos, natural dos Abades, disse que aceitou celebrar esta missa,
especialmente para conhecer e ver como é uma pessoa com  a idade de
105 anos. No final da eucaristia, o padre Joaquim, a pedido da família da
velhinha centenária, convidou todos a participarem no lanche em sua honra
e a cantar-lhe os Parabéns, ao que as pessoas aceitaram.

Como poucos têm a sorte de viver para além dos 100 anos, o jornal
Correio da Manhã esteve no local para registar a notícia.

A 'tia Rosa', no meio de tanto mimo e de tantas atenções, viveu este dia
com imensa alegria. E, como já tem sido notícia, esta senhora, continua com
muita lucidez, caminha, come pela mão dela, deita-se e levanta-se sem ajuda,
apreciando a vida com enorme prazer.

Que assim  continue por muitos e bons anos! n
Fernanda Freire

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.

Continuação da pág. 4

No Lar de Idosos da Santa Casa

da Misericórdia de Alvaiázere,

durante o mês de dezembro

estiveram de parabéns:

Fernando Cambundo (10/1940);

Arminda Rosa (16/1920); Maria

Odete Torres (18/1944); Emília

Furtado (27/1919).

Para todos muitos Parabéns. n

Cantaram-se os parabéns ao

utente do Apoio Domiciliário da

ASCRA: Ana Fernandes Pereira

que completou no dia 26 de

dezembro, 78 anos de idade.

Para ela muitos Parabéns. n

No lar de idosos da Associação

da Casa do Povo de Maçãs de D.

Maria, comemoram-se sempre os

aniversários de todos os utentes.

Este mês foi a vez de cantar os

parabéns a Aníbal Tavares

Gomes, que completou no dia 9

de dezembro, 86 primaveras, a

Maria Ricardina Fernandes

Martins, que completou no dia

11 de dezembro, 83 primaveras, a

Alzira da Conceição Silva, que

completou no dia 14 de dezembro,

84 primaveras e a Luísa de Jesus

Ferreira de Morais, que completou

no dia 15 de dezembro, 93

primaveras.

Para eles votos de Parabéns. n

determinados atos no sentido de divulgar o
chícharo. Temos um restaurante a funcionar
todos os dias, exceto ao domingo, na sede
da CCA com vários pratos de chícharo, que
têm muita saída, e ao sábado há sempre um
especial cozido à portuguesa, que é
preparado, sempre que possível, com
ingredientes vindos de Alvaiázere, sobretudo
os enchidos.

Recentemente a CCA participou nas
tasquinhas organizadas pelas Casas
Regionais em Lisboa, com os chamados
produtos endógenos de Alvaiázere, como o
chícharo, os enchidos, o azeite, o mel, etc.

"O Alv.": A CCA é a única ligação que os

alvaiazerenses têm do concelho em Lisboa.

A população natural de Alvaiázere e

residente em Lisboa costuma frequentar

a CCA? Que tipo de atividades a CCA oferece

aos seus associados e a quem a visita?

A.J.: A CCA tem as suas instalações com
ótimas condições, uma vez que
recentemente foi sujeita a obras de melhoria
profunda e os sócios reconhecem que as
mudanças foram muitas e aumentaram a
frequência na sede. Como temos um
restaurante, os sócios podem almoçar,
lanchar e jantar na CCA, a preços realmente
acessíveis. Além disso, é um local agradável
onde podem ler os jornais diários e onde há
vários eventos de cultura e lazer.

E depois há o contacto entre os
alvaiazerenses deslocados e o espirito de
entreajuda, objetivo pelo qual foram criadas
as Casas Regionais sedeadas em Lisboa há
muitos anos. Temos de nos situar na realidade,
hoje um alvaiazerense que está em Lisboa
põe-se em Alvaiázere em 1h15, mas há uns
30 anos atrás não era assim, demorava-se
muito mais tempo. As casas regionais
apareceram como o pivot, era precisamente
o ponto de encontro e de solidariedade
dessas pessoas deslocadas em Lisboa.

"O Alv.": A CCA tem um plano de

atividades anual regular. Os sócios

participam nas atividades promovidas

pela CCA?

A.J.: Os sócios participam, mas a
participação dos seus familiares e amigos,
bem como de outras pessoas que não têm
nada a ver com Alvaiázere, também é
importante. Essas pessoas que não tendo
nada a ver com Alvaiázere, a partir da altura
que tiveram conhecimento e contacto com a
cultura alvaiazerense aderiram e estão como
sendo alvaiazerenses, mesmo agora nos
eventos que temos aqui no concelho, como
são a FAFIPA, o Alvaiázere Capital do Chícharo
e a Feira do Queijo do Rabaçal, temos muitas
pessoas fora do concelho e que são sócios
da CCA que vêm. Ora aí está mais um mérito
da CCA, fruto da constante divulgação que
faz da realidade alvaiazerense e expressa-se
exatamente nestas atividades.

"O Alv.": Qual a principal importância

das associações como a CCA na divulgação

da cultura e património alvaiazerense?

A.J.: Tanto a CCA como o jornal "O
Alvaiazerense", que pertence à CCA, são
veículos fundamentais na divulgação da
cultura, espírito e património alvaiazerenses
dentro e fora do país. O jornal de certa forma
acompanha-nos e ajuda-nos na divulgação do
nome de Alvaiázere, mas depois há também
toda uma participação na parte social.

Há cinco anos, a Associação das Casas
Regionais sedeadas em Lisboa (ACRL) foi
criada e a CCA teve um papel importantíssimo
na comissão instaladora desta mesma
instituição e foi a CCA que nomeou um
alvaiazerense para presidente da mesa da
Assembleia Geral desta instituição. Reparem
o peso que nós temos. Esta ACRL veio criar
um ambiente extraordinário nas Casas
Regionais em Lisboa, contando já com mais
de 20 casas associadas. Esta entidade
conseguiu criar uma realidade de aproximação
ao ponto de que, cada vez que é possível,
vamos visitar cada uma dessas terras.

"O Alv.": Que ações poderão ser desen-

cadeadas para levar ainda mais longe a

cultura e património alvaiazerense?

A.J.: Já percorremos um longo caminho
no sentido de divulgar a cultura e património
alvaiazerense, mas certamente ainda haverá
muito a fazer. Estamos crentes de que as
coisas vão gradualmente melhorando,
acompanhando o dinamismo da Câmara
Municipal de Alvaiázere, que promove
eventos variados, aos quais a CCA traz
alvaiazerenses deslocados e amigos. Aliás,
nós temos um exemplo extraordinário que é
a Feira do Queijo do Rabaçal, à qual a CCA
organiza sempre uma excursão, trazendo
por vezes dois autocarros (do mercado
alvaiazerense, como forma de fomentar
também a economia local e movimentar os
interesses de Alvaiázere), e onde
aproveitamos para subir à Serra, conhecer
algumas infraestruturas locais e visitar uma
freguesia do concelho.

"O Alv.": Em janeiro de 2013 vai entrar

uma nova direção. Tendo em conta a

sua experiência, que conselhos deixa à

nova direção?

A.J.: Embora haja uma nova lista que foi
votada em outubro último, toda a equipa
anterior continua a pertencer aos atuais
corpos sociais, sendo que houve apenas uma
rotação de cargos, de forma a salvaguardar o
que está consagrado estatutariamente.

"O Alv.": Por fim, quer deixar alguma

mensagem?

A.J.: A mensagem que quero deixar a
todos os alvaiazerenses é que a CCA está
de boa saúde, tem realmente uma situação
económico-financeira ótima, que depois de
ter melhorias profundas, como referi atrás,
vai continuar na mesma direção.

Quero também deixar uma palavra de
satisfação pela positiva a todos os
alvaiazerenses residentes e deslocados, que
temos muito gosto em recebê-los.

O orçamento para 2013 aparece com
saldo positivo o que é bom, pois significa
que a Casa tem pés para andar, com mais
importância e mais peso, porque tudo isto
funciona com critério, responsabilidade e
sobretudo sustentabilidade garantida.

Aproveito ainda para agradecer às
direções que já passaram pelo jornal "O
Alvaiazerense", nomeadamente desde que eu
estou à frente da CCA, porque todos têm sido
realmente impecáveis e têm feito um trabalho
louvável.

Por fim, e dada a época em que estamos,
quero desejar a todos os alvaiazerenses,
espalhados por Portugal e pelo mundo, boas
festas e sempre que queiram a CCA está de
braços abertos para os receber. n

No Lar de 3.ª Idade Solar D.

Maria de Carvalhal - Maçãs de Dona

Maria, comemoram-se sempre os

aniversários de todos os utentes.

Este mês foi a vez de cantar os

parabéns a Maria Rita Pedroso,

que completou no dia 8 de

dezembro, 87 primaveras, a José

Rafael Soares Santos, que

completou no dia 20 de

dezembro, 63 primaveras e a

Albertina Neves Coelho, que

completou no dia 24 de

dezembro, 89 primaveras.

Para eles votos de Parabéns. n

Aniversários
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Estamos a chegar a um tempo
que nos alerta para uma nova
visão das coisas. O nascimento

de Jesus está próximo e, com Ele, a
esperança  do surgir do Homem Novo
na  história humana.

O Natal fala-nos da Família de
Nazaré, mas também da chegada do
Filho de Deus, que vem trazer a
salvação ao Seu Povo, apesar da
oposição daqueles que só pensam em
si próprios e se recusam a recebê-LO.

Neste ano de 2012, o Natal está a
chegar, Jesus volta a renascer nos
presépios das nossas casas e, com Ele,
vem mais uma chamada de Deus para
que, nestes tempos difíceis, possamos
construir uma nova sociedade, onde o
amor contribua para a felicidade do
homem. Tenhamos esperança na
colaboração de todos os homens de
Boa Vontade, na construção de um
mundo melhor e mais justo.

O filho de Deus, ao fazer-se homem,
quis mostrar-nos quanto somos
limitados nas nossas atuações
vivenciais, mas também como é
grande o Seu Amor por nós, ao abrir-
nos o caminho da verdade.

A permanência do homem na terra
é curta, mas suficiente para realizar o
plano de Deus a seu respeito, mercê
dos atributos que recebeu e é chamado
a gerir.

Neste Natal, esforcemo-nos para
que o testemunho das nossas vidas,
as nossas palavras e o modo como
"nos amamos uns aos outros",
contribuam para que, mais uma vez,
este tempo que simboliza o
nascimento de Jesus se transforme
numa jornada de Paz e Amor, na
construção de uma Sociedade mais
compreensiva e menos egoísta. O
comodismo, o egoísmo, o egocen-
trismo, a avareza são palavras a abolir
do dicionário dos que, verdadeira-
mente, acreditam no Natal.

Vivemos numa sociedade "global",

relativamente aos meios de produção,

distribuição e comunicação mas, como

sabemos, nunca a desigualdade e a

dispersão foi tão grande. Se é certo

que a globalização aproximou as

pessoas e os povos, também é verdade

que os não considerou "irmãos".

Estranhos tempos, em que as

referências éticas sociais nem sempre

são compreendidas e onde as palavras

verdade, autenticidade e justiça

parecem ter sido alteradas por um

código desconhecido, porque as regras

éticas valem pela sua dimensão humana

e incluem direitos e também deveres.

Na verdade, Natal e Família são

duas palavras que se agregam e, no

destino da humanidade, a Família

inscreve-se como princípio de

regulação entre as gerações, numa

realidade humana, social e económica,

em que Jesus surge como luz para

ajudar na caminhada.

Se há força que pode transformar e

renovar o nosso coração é a

experiência de saber-se amado, mas o

Amor de Deus só pode ser autêntico

quando vivido no amor ao próximo.

Feliz Natal! n

Otilina Silva

Natal 2012

Opinião

Os conflitos são situações de
desentendimento ou de
confronto de opiniões entre

duas ou mais pessoas, resultantes de
divergências que um dado sujeito ou
sujeitos têm em relação aos outros ou
com estatutos e instituições, podendo
levar à perturbação do ambiente que
o rodeia e à ordem estabelecida de
forma mais ou menos violenta.

Regra geral, os conflitos são mal
aceites pelas pessoas que de alguma
forma são envolvidas e, em relação aos
sujeitos que os praticam, há tendência
para a sua reprovação e condenação,
podendo levar à aplicação de medidas
sancionatórias e/ou à repressão social,
incluindo o isolamento dos seus autores.

Estudos de investigação mostram
que a emergência do conflito assenta
em valores e na capacidade de reflectir
sobre a adopção de princípios morais
que estão na sua génese e na decisão
sobre os dilemas daí resultantes nas
relações interpessoais. Se tivermos
presente que vivemos numa sociedade
multicultural em que a diversidade de
interesses, valores e expectativas é
acentuada, isso provoca desvantagens
e dificuldades de adaptação no meio
familiar e social envolvente com os
quais o autor do conflito não concorda,
reagindo, por vezes, de forma mais ou
menos violenta e destabilizadora do
status quo.

De acordo com muitos autores, o
conflito é inerente ao desenvolvimento
psicológico das pessoas, especialmente
das crianças e jovens, e faz parte da
formação e desenvolvimento da
personalidade.

Assim, na resolução de conflitos deve
haver uma abordagem pedagógica numa
perspectiva educacional, em especial, a
nível familiar e na educação escolar.

O conflito pode constituir um ponto
de partida e, até, uma oportunidade
para desencadear um processo
educativo construtivo, devendo as
medidas a aplicar serem mais de
natureza corretiva do que sancionatória.

Tanto os pais como os professores,
bem como todos os intervenientes na
educação, devem ter presente a
problemática da gestão de conflitos e
usar uma metodologia de forma a
analisar as causas subjacentes e a sua
relação com o sujeito e com o meio,
estabelecendo uma estratégia
adequada para a sua superação através
de uma mediação e negociação
assentes no desenvolvimento moral e
da formação pessoal e social do
sujeito, numa perspectiva bio-psico-

social e visando a sua autonomia e

integração familiar e social dos sujeitos.

Há que ter em atenção que na base

da violência escolar está, normalmente,

um conflito do protagonista

pertencente a um dos públicos da

comunidade educativa, sendo o

conflito encarado, muitas vezes, numa

perspectiva destrutiva em vez de ser

visto como parte da dimensão humana

e, como tal, um desafio na formação e

desenvolvimento da personalidade e

inserir-se no processo de formação do

conhecimento e uma oportunidade de

aprendizagem e mudança.

Um projecto de intervenção para a

resolução de conflitos interpessoais

Adelino Nunes

Conflitos e Formação

Opinião

"Tanto os pais como os

professores, bem como

todos os intervenientes na

educação, devem ter

presente a problemática da

gestão de conflitos e usar

uma metodologia de forma

a analisar as causas

subjacentes e a sua relação

com o sujeito e com o meio,

estabelecendo uma

estratégia adequada para a

sua superação através de

uma mediação e

negociação assentes no

desenvolvimento moral e

da formação pessoal e

social do sujeito (...)"

passa por uma perspectiva desenvol-

vimentista-ecológica envolvendo não,

apenas, o microssistema mas os outros

ecossistemas do desenvolvimento

humano uma vez que se trata de uma

temática multidisciplinar e envolve

diferentes públicos e agentes educativos,

devendo ser promovido um clima co-

operativo onde cada um desempenhe o

seu papel e estabeleça as relações neces-

sárias a nível da comunidade educativa.

Na escola, as medidas e as

actividades a aplicar aos alunos  terão

por base uma abordagem positiva na

resolução dos conflitos usando

estratégias centradas na pessoa e na

escola com vista à promoção de

mudança do comportamento, sempre

na perspectiva do reconhecimento do

erro e da sua correção. n

A. S. Silveira - Despachantes Oficiais Associados, Lda.

Arménio Simões da Silveira e Arlindo Nunes Castelão
E-mail: arlindo.castelao@despachante.cdo.pt

Tel. 218 152 376 - Fax 218 123 873 - Rua Diogo Couto, 1 - 5º  D.to - 1100-194 LISBOA

Trabalhos em pladur e PVC

Divisórias e Tectos Falsos

Assentamento de Ladrilhos e Flutuantes

Dividimos e remodelamos a sua habitação

Tel./Fax 236 641 176 - Tlms. 968800329 * 960294699  Pardinheira - Maçãs de D. Maria - Alvaiázere

VITOR ROSA
ORÇAMENTOS GRÁTIS

E-mail:fernandes105@msn.com

"Vivemos numa sociedade

"global", relativamente aos

meios de produção,

distribuição e comunicação

mas, como sabemos, nunca

a desigualdade e a

dispersão foi tão grande.

Se é certo que a

globalização aproximou as

pessoas e os povos,

também é verdade que os

não considerou "irmãos"."
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"Sempre houve, sempre

haverá governos bons,

menos bons e maus. Já

passámos por todos eles,

mas na minha opinião

nunca tivemos em

democracia, um governo e

um naipe de ministros tão

perversos e tão

tenebrosos. "

António Gonçalves

Concordâncias e Discordâncias

Opinião

ÉNatal. Tempo que deveria ser de
paz, amor, esperança, fraternidade,
solidariedade, valores humanos que

os nossos governantes não têm, nos tiram
e se esforçam todos os dias para o
mostrar. Temos um governo que não nos
dá um dia de paz, vemos um primeiro
ministro a mostrar todos os dias o ódio
que tem ao que é público, ao que é social.
Vemos um primeiro ministro que não sabe
o que é fraternidade e que gosta de fazer
joguinhos pondo os jovens contra os
idosos e vice versa, pondo o que é
publico contra o privado e vice versa,
pondo os ricos contra os pobres e os
pobres contra os ricos, etc., etc.. Vemos
um primeiro ministro que não sabe o que
é solidariedade nem justiça social e que
apenas sabe roubar aos pobres e a quem
trabalhou uma vida inteira e dar de mão
beijada ao capital os parcos rendimentos
que os reformados conseguiram angariar.
Sim, porque as suas pensões e reformas
são poupanças, são rendimentos que por
vontade própria ou forçada pelo Estado,
os reformados conseguiram angariar. Não
são rendimentos tirados aos bolsos do Sr.
Passos Coelho, ele sim há muito a mamar
de todos nós. E amanhã, quando tiver a
sua reforma, aí sim ele é capaz de ter um
pouco de razão. Ficará com uma choruda
reforma sem que para ela tenha
contribuído. É que quem nunca fez nada
na vida, quem nunca trabalhou, quem
apenas conseguiu tirar o seu curso aos
37 anos de idade não fazendo qualquer
outra coisa durante esse tempo, não tem
uma carreira contributiva para a segurança
social capaz de servir de esteio a essa
reforma. Mas talvez também não precise
da reforma. Porventura se acautelará e
assegurará o seu futuro e dos seus
descendentes.

Terá então valores humanos, sociais
e de saber, para governar o País? Dá
mostras no dia a dia que não, por isso diz
tantas asneiras, tantas bacoradas. Como
não é ele que manda nem sabe, tem que
dizer de manhã uma coisa e à tarde outra,
porquanto os patrões e os professores já
lhe passaram a rectificação. Mas quanto a
valores, não é só ele. Que se passa com
o presidente da república? Não jurou
cumprir e fazer cumprir a constituição?
Não prometeu ser o presidente de todos
os portugueses, defender os mais fracos
dos mais poderosos? Porque deixa roubar
os reformados e trabalhadores? Onde
estão os seus valores de honestidade,
coragem, mérito, consciência? Apenas
mostra os valores da hipocrisia, do
egoísmo, da fraqueza, da cobardia. Sim,
cobardia, porque também é cobarde
quem assiste e concorda com as
agressões com que os mais fortes atingem

os mais fracos sem que nada faça para o
evitar.

Sempre houve, sempre haverá
governos bons, menos bons e maus. Já
passámos por todos eles, mas na minha
opinião nunca tivemos em democracia, um
governo e um naipe de ministros tão
perversos e tão tenebrosos. Estou sendo
exagerado? Talvez, mas reparem nesta
descrição feita por estudiosos e sábios:"o
perverso tem muitas vezes uma
inteligência notável. É indócil, egoísta,
cruel, destruidor, incendiário, sádico,
intriguista e com tendência muitas vezes
para os vícios". Ainda pensam que a minha
opinião é exagerada? É óbvio que estou a
opinar politicamente. Como seres

humanos não os conheço, nem teria
prazer nenhum em conhecer porque
acredito que em alguns estas qualidades/
defeitos também são humanas.

Mas época de Natal e Ano Novo
também é época de circo. Nas televisões
ou em tendas por esse mundo fora. Magia,
poder de dissuasão, capacidade para nos
fazer crer que conseguem ler-nos os
pensamentos. Só que o humano, e ainda
bem, não tem o poder de o fazer. A não
ser que sejam iluminados por Deus ou
extraterrestres, como os nossos
comentadores políticos adivinhões
Marcelo Rebelo de Sousa e Marques
Mendes, que  muitas vezes para o
defenderem das asneiras e bacoradas que
diz, conseguem ler o pensamento do
primeiro ministro. Com estas capacidades
deixam-nos perplexos como não
conseguiram aplicar todas estas aptidões
quando estiveram em cargos de
governação. Ou será que estes poderes
só lhes foram dados depois, para virem
ainda a ser os nossos salvadores?

Paz, amor e saber para que nos
livremos dos males que nos afligem, vos
deseja para o novo ano, este descrente
das capacidades e aptidões dos que nos
governam. n

fórum
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...um espaço aberto à

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

Curiosa esta concepção de
democracia, por parte de alguns
elementos do PSD local. Democracia
sim, mas só se lhes for favorável, pois
caso assim não seja, aí as liberdades já
têm de ser restringidas a seu favor e,
imagine-se, a desfavor de quem é
personna non grata do presidente. Isto
mesmo ficou à vista de todos. Liberdade
de expressão, liberdade de imprensa e
o direito ao exercício da cidadania é
algo que parece não convir plenamente
a algumas finas individualidades
alvaiazarenses, as quais escondendo-
se por detrás da política (suja), tentam
instituir à força as suas vontades,
confundindo-se assim com elementos
da extrema-direita, elitista por natureza.
O texto escrito na última edição, por
parte destes elementos, não é mais do
que um acto de total desespero e
desnorte perante o contínuo
protagonismo que o geógrafo João
Paulo Forte tem em Alvaiázere e não
só. Ficou à vista quem é afinal
ressabiado, vingativo e quem mostra
notável incoerência nas "ideias"
transmitidas. Agradeço-vos muito
sinceramente esse vosso texto, pois
este mostrou a todo/as o/as
alvaiazarenses a fibra da qual são feitos.

Para estas ilustres pessoas, parece
que há cidadãos de segunda. Meus
caros, Alvaiázere não é nenhuma
coutada vossa, é um território que é de
todos os que dele gostam, sejam ou
não residentes no mesmo! Já trabalhei
em Alvaiázere, com orgulho, e continuo
a trabalhar por Alvaiázere, por mais
que estes o neguem. Conheço
Alvaiázere bem, talvez demasiado, daí
o incómodo de suas excelências.
Conheço também os vícios. É este meu
conhecimento, o qual tenho passado à
população, que tanto vos incomoda,
mais ainda conjugado com as contínuas
entrevistas à imprensa, incluindo
televisão. A última entrevista no Jornal
"O Alvaiazarense" tocou em pontos
muito sensíveis e polémicos, eu sei.

As entrevistas que dei, foram na
qualidade de geógrafo, e não de um
cidadão "quase" anónimo. Porventura
suas excelências já leram a minha tese
de mestrado (2008), centrada sobre o
património natural e cultural das Serras
de Alvaiázere e Ariques, mas lembro
que a simples leitura da mesma não
vos dá equivalências académicas no
domínio territorial. O vosso problema é
eu denunciar o que está mal em
Alvaiázere, tudo na base do meu
conhecimento e não em conversas da
tasca. O vosso problema é não terem
argumentos para contrariar os factos
que eu denuncio, recorrendo
desesperadamente a questões pessoais
(as do costume...) para tentar prejudicar
a minha imagem (embora em vão!).
Nunca me conseguirão calar e impedir
que eu continue o meu trabalho em
prol de Alvaiázere e da região de Sicó.
Eu estarei por aqui enquanto tiver saúde.

Pelo vosso "raciocínio", eu, enquanto
bombeiro, nunca poderia ir ajudar a
proteger o património florestal de
Alvaiázere, já que não vivo aí. No
entanto, faço-o com o mesmo orgulho
que em Ansião ou outro concelho, pois
o património florestal é de todos nós.
O mesmo se passa com o património
natural, cultural ou outro!

Quanto à questão do hotel na Serra,
(não está aprovado...), chega de
demagogia. A Câmara Municipal de
Alvaiázere diz que há 5 milhões de
fundos comunitários e que um eventual
investidor teria apenas de investir 1
milhão. Vocês dizem que o investidor
tem 6 milhões para investir, o que é
manifestamente falso. Têm falado com
a Câmara Municipal ultimamente? Hotel
em Alvaiázere sim, mas recuperando o
que já existe, caso de Quintas
históricas. Curiosamente o presidente
teve este discurso perante a TSF há
meses atrás. Faz o que eu digo, não
faças o que eu faço? n

O cidadão, geógrafo, bombeiro e

espeleólogo, João Paulo Forte

Direito de Resposta

Lopes, Medeiros & Filhos, Lda.

Bolos de: Casamentos, Baptizados,
Aniversários, Etc.

Telef. 236 655 430 - Quinta da Rosa - 3250 Alvaiázere
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SR.ª DO CARMO
UNIPESSOAL, LDA.

Sede: Largo da Feira - Freixianda

Residência: Aldeia Nova - Almoster

Tel. 236 651 013

Tlms. 965 657 145 - 918 301 165

Gerente: Nelson Simões

Serviço Permanente

Tratamos de toda a

documentação, trasladação e

funerais para todo o país e

estrangeiro

AGRADECIMENTO

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este meio

agradecer, reconhecidamente, a todos quantos acom-

panharam este seu ente querido à última morada, ou

que de qualquer outra forma lhe manifestaram o seu

pesar nesta hora de dor.

Que a sua alma descanse em paz.

ANTÓNIO MARQUES DA
GRAÇA (99 anos)

N. 23/06/1913

F. 29/11/2012

GRANJA

REGO DA MURTA

I N S T I T U C I O N A L

Sede: Rua 15 de Junho, loja 6

CABAÇOS - 3250 Pussos

Tlms. 914 002 461 / 916 453 747

Residência: HORTAS - S. PEDRO

3250 Rego da Murta - Alvaiázere

e-mail: zelia.c.silva@sapo.pt

Zélia Silva

Casimiro Antunes

*  Campas

*  Artigos Religiosos

*  Flores

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de

JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL, hoje exarada, de folhas 113 a folhas 114
verso, do livro de notas para escrituras diversas número 76-D deste

Cartório, Manuel Jorge Simões Nunes, e mulher Isaurinda Simões

do Carmo, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais
ele da freguesia de Almoster, concelho de Alvaiázere, ela da freguesia

de Coimbra (Sé Nova), concelho de Coimbra, residentes na Quinta dos

Ciprestes, Almoster, Alvaiázere declaram:
Que, são donos e legítimos possuidores com exclusão de outrém dos

seguintes prédios, situados em Vale das Leivas, referida freguesia de

Almoster e não descritos na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere:
1- Prédio rústico, composto de terreno de cultura com videiras em

cordão, oliveira, pinhal e mato, com a área de dois mil e quatrocentos

metros quadrados, a confrontar do norte com Maria Rosa, do sul com
Joaquim Marques Nunes e outro, do nascente com Armindo Nunes de

Sá e do Poente com Valentim Simões, inscrito na respectiva matriz,

em nome dos antepossuidores José de Barros Marques e Raul Gonçalves
Barros, sob o artigo 11467, com o valor patrimonial de 19,86 €.

2- Prédio rústico, composto de terreno de cultura, pinhal e mato,

com a área de dois mil e noventa metros quadrados, a confrontar do
norte com José Alves, sul com Raul de Barros e outro, do nascente com

Armindo Nunes de Sá e poente com Manuel Pereira, inscrito na respectiva

matriz, em nome do antepossuidor Maria Rosa, cabeça de casal da
herança de, sob o artigo 11466 com o valor patrimonial de 15,59 €.

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

casados, no ano de mil novecentos e noventa e um, o primeiro por compra
meramente verbal feita a José de Barros Marques e a Raul Gonçalves

Barros na proporção de metade a cada um, residentes que foram

respetivamente nos lugares de Parcerias e Quinta dos Ciprestes, ambos da
já mencionada freguesia de Almoster; o segundo igualmente por compra

meramente verbal feita a Maria Rosa, viúva, residente que foi no referido

lugar de Quinta dos Ciprestes, pelo que não ficaram a dispor de título
formal que lhes permita fazer o respetivo registo na Conservatória do

Registo Predial, mas desde logo entraram na posse e fruição dos aludidos

prédios em nome próprio, posse que assim detêm há mais de vinte anos,
sem interrupção ou ocultação de quem quer que seja.

Que esta posse foi adquirida e mantida sem violência e sem oposição

de quem quer que seja, ostensivamente, com o conhecimento de toda
a gente, em nome próprio e com aproveitamento de todas as utilidades

dos prédios, todos os actos de posse de que os mesmos eram

suscetíveis, nomeadamente, plantando e cortando árvores, limpando e
roçando os respectivos terrenos, agindo sempre por forma correspondente

ao exercício do direito de propriedade, quer usufruindo como tal os

imóveis, quer suportando os respectivos encargos.
Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública, exercida

desde o referido ano, conduziu à aquisição dos mencionados prédios, por

usucapião, que aqui expressamente invocam, justificando o seu direito de
propriedade para o efeito de registo, dado que esta forma de aquisição não

pode ser comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial.

Está conforme, Alvaiázere, 30 de Novembro de 2012
O Ajudante em funções notariais,

Paulo José Pedro Mendonça

Jornal "O Alvaiazerense" N.º 366 de 31/12/2012

CARTÓRIO NOTARIAL
DE ALVAIÁZERE

A Cargo da Conservadora, em funções notariais,

Irene Dulce Ventura Santa

2 Apartamentos T2
em Cabaços

Rua Conselheiro José Eduardo
Simões Baião

 Contactar: Tel. 236 636 150
Tlm.932 023 980

ARRENDAM-SE

CARTÓRIO NOTARIAL DE FERREIRA DO ZÊZERE
A CARGO DA NOTÁRIA

LIC. FERNANDA MARIA MAGALHÃES VAZ DE MOURA DAS NEVES VENÂNCIO

Certifico para efeitos de publicação que por escritura de Justificação

Notarial, outorgada neste Cartório em vinte e um de Dezembro de
dois mil e doze, exarada a folhas cento e um  e seguintes, do livro de

notas para escrituras diversas número Quarenta e Oito - C, José

Gonçalves, NIF 100 740 863 e mulher Olívia Dionísio Frutuoso

Gonçalves, NIF 125 916 035, casados sob o regime de comunhão de

adquiridos, naturais ele da freguesia e concelho de Alvaiàzere, ela da

freguesia de Arranhó, concelho de Arruda dos Vinhos, e residentes na
Rua de S. Domingos, Lote 26, Bairro das Courelas, Santa Iria da Azoia

Loures, declararam:

Que, são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem,
dos seguintes prédios:

UM - PRÉDIO  RÚSTICO,  sito  no  lugar  de  Serradinha,

freguesia e concelho de Alvaiázere, composto de terra de vinha, cultura
com oliveiras e fruteiras, com a área de quinhentos e quarenta metros

quadrados, a confrontar do norte com José Simões Pascoal, do sul com

António Inácio, do nascente com caminho, e do poente com José
Francisco, inscrito na matriz sob o artigo 7130, com o valor patrimonial

tributário e atribuído de  cento e setenta e seis euros e trinta e dois

cêntimos.
DOIS - PRÉDIO  RÚSTICO,  sito  no  lugar  de  Serradinha,

freguesia e concelho de Alvaiázere, composto de terra de vinha, cultura

com oliveiras e fruteiras, com a área de mil e quatrocentos metros
quadrados, a confrontar do norte com António Simões Gonçalves, do

sul com António Gonçalves, do nascente com António Gonçalves, e do

poente com Diamantino José Marques, inscrito na matriz sob o artigo
7131 com o valor patrimonial tributário de quatrocentos e quinze

euros e setenta e cinco cêntimos.

Que, os prédios não se encontram descritos na Conservatória do
Registo Predial de Alvaiázere.

Que, estes prédios vieram à posse deles, justificantes, por volta do

ano de mil novecentos e noventa, por compra verbal, o primeiro a
António Simões Gonçalves e mulher Maria Rosa da Conceição Carvalho,

residentes que foram no lugar do Zambujal, freguesia e concelho de

Alvaiázere e o segundo a Arlindo Gomes Ferreira e mulher Clarinda
Rosa Gomes Ferreira, residentes que foram na Rua Rosmaninho, Vivenda

Sofia, nº157 A, Arneira, S. Domingues de Rana, sem que delas ficassem

a dispor de título suficiente e formal que lhes permita os respetivos
registos.

Que, possuem os referidos prédios em nome próprio, há mais de
vinte anos, sem a menor oposição ou intromissão de quem quer que

seja, desde o seu início, posse que sempre exerceram sem interrupção

e ostensivamente, com o conhecimento de toda a gente da freguesia
de Alvaiázere, lugares e freguesias vizinhas, traduzida em atos materiais

de fruição, conservação e defesa, nomeadamente usufruindo dos

rendimentos, cultivando e recolhendo os respectivos frutos, pagando os
respectivos impostos e contribuições, agindo sempre pela forma

correspondente ao exercício de direito de propriedade, sendo portanto

uma posse pacífica, contínua, pública e de boa - fé, pelo que adquiriram
os citados prédios por USUCAPIÃO.

Está conforme o original e certifico que na parte omitida nada há

em contrário do que neste se narra ou transcreve.
Ferreira do Zêzere, aos 21 de  Dezembro  de 2012.

A Escriturária Superior,

(BEATRIZ  MARIA DIAS SARAIVA GALINHA)
Jornal "O Alvaiazerense" N.º 366 de 31/12/2012

AGÊNCIA FUNERÁRIA

MORGADINHA, LDA.

Funerais no País e no Estrangeiro
Trasladações - Cremações
Flores Naturais e Artificiais

Loja em Ansião:
Rua Políbio Gomes dos Santos, Loja 2

Telef. 236 098 402 - Tlms. 912 307 175 - 917 171127

BOCA DA MATA - 3250 Alvaiázere

Gerência de: Idalina Castelão

Venda de Artigos Religiosos
LEIA, ASSINE E

DIVULGUE

"O ALVAIAZERENSE"
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AGRADECIMENTO

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este

meio agradecer, reconhecidamente, a todas as

pessoas que acompanharam este seu ente querido à

última morada, ou que de qualquer outra forma lhe

manifestaram o seu pesar.

DORINDA JESUS CORREIA
DA SILVA (91 anos)

N. 23/01/1921

F. 09/12/2012

CABEÇAS
MAÇÃS DE D. MARIA

AGRADECIMENTO

Seu filho, noras, netos, bisnetos e demais 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 última morada, ou que de qual-

quer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

"Funerária Cinco Vilas"

MARIA FERREIRA DOS
SANTOS

N. 24/01/1929

F. 26/11/2012

BARQUEIRO
MAÇÃS D. MARIA

AGRADECIMENTO

Sua esposa, filha, genro e restante família, na im-

possibilidade de o fazerem pessoalmente, como era

seu desejo, vêm por este meio agradecer, reconhe-

cidamente, a todas as pessoas que acompanharam este

seu ente querido à última morada, ou que de qualquer

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

ABÍLIO FURTADO GASPAR
(75 anos)

N. 14/06/1937

F. 07/12/2012

OUTEIRO
MAÇÃS DE D. MARIA

AGRADECIMENTO

Seus filhos, genros, noras, netos, bisnetos e demais

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 última morada, ou que de qual-

quer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

"Funerária Cinco Vilas"

ALDEGUNDES DA
CONCEIÇÃO PEREIRA

N. 19/04/1925

F. 04/12/2012

PALHEIROS
MAÇÃS D. MARIA

AGRADECIMENTO

Sua esposa, filhos, netos e demais 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 última morada, ou que de qual-

quer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

"Funerária Cinco Vilas"

ADÉRITO DIAS CAETANO

N. 12/05/1946

F. 29/11/2012

VENDAS DE MARIA
MAÇÃS D. MARIA

AGRADECIMENTO

Sua filha, genro, netas, bisnetos e demais 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 última morada, ou que de qual-

quer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

"Funerária Cinco Vilas"

ARMANDO DOS SANTOS
GOMES

N. 06/12/1924

F. 03/12/2012

CASAIS
MAÇÃS D. MARIA

AGRADECIMENTO

Sua esposa e demais 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 última morada, ou que de qualquer outra forma lhe

manifestaram o seu pesar.

"Funerária Cinco Vilas"

JOAQUIM ALVES
AUGUSTO

N. 03/01/1932

F. 07/12/2012

ZAMBUJAL
ALVAIÁZERE

AGRADECIMENTO

Seu filho, irmã e demais 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 última morada, ou que de qualquer outra forma lhe

manifestaram o seu pesar.

"Funerária Cinco Vilas"

JOSÉ CARLOS MARQUES
DUARTE

N. 03/10/1950

F. 03/12/2012

SEICEIRA
ALVAIÁZERE

AGRADECIMENTO

Seu marido, filhas, genros, netos e restante família,

na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como

era seu desejo, vêm por este meio agradecer,

reconhecidamente, a todas as pessoas que acompa-

nharam este seu ente querido à última morada, ou

que de qualquer outra forma lhe manifestaram o seu

pesar.

MARIA DE LURDES DA
SILVA (69 anos)

N. 10/09/1943

F. 17/12/2012

CUMEADA
MAÇÃS DE D. MARIA

AGRADECIMENTO

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

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente,

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer,

reconhecidamente, a todas as pessoas que acompa-

nharam este seu ente querido à última morada, ou

que de qualquer outra forma lhe manifestaram o seu

pesar.

FERNANDO SIMÕES
MOURA (69 anos)

N. 07/02/1943

F. 25/12/2012

CUMEADA
MAÇÃS DE D. MARIA

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

AGRADECIMENTO

Sua esposa, filho, nora e demais 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 última morada, ou que de

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

"Funerária Cinco Vilas"

MANUEL MARIA

N. 18/01/1944

F. 24/12/2012

AVELEIRA
PUSSOS

AGRADECIMENTO

Seus filhos, genros, noras, netos e demais 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 última morada, ou que de

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

"Funerária Cinco Vilas"

EUGÉNIO DIAS

N. 30/04/1926

F. 24/12/2012

ALQUEIDÃO
MAÇÃS DE D. MARIA
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Ainda a Lei das RendasSuplementos/Complementos
Dietéticos - Alerta

F A L A R   D I R E I T O

Paula Reis

SAÚDE

João Mendes

D
iariamente o leitor é bom-

bardeado com milhares de

anúncios sobre suplemen-tos

dietéticos de cálcio, magnésio e vitaminas

que prometem milagres da analgesia, do

colesterol, da longevidade, da qualidade

de vida. Não discuto efetivamente as

propriedades destes elementos, que ao

complementarem uma alimentação

deficiente melhoram o funcionamento do

organismo. E até acredito que algum dos

leitores tenha tido alguns efeitos

anunciados,  porém outros não terão tido

nenhum, e é aqui que surgem os dois

alertas que quero esclarecer ao leitor:

Alimentação Deficiente
Ao longo das nossas vidas a nossa

alimentação tem um papel fundamental no

funcionamento do corpo, o problema

surge quando a alimentação que fazemos

na adolescência mantem-se na terceira

idade, variando apenas a quantidade, não

sofrendo qualquer adaptação, da mesma

forma que quando sujeitos a esforços

físicos intensos, situações de stress,

situações de grande exigência mental,

etc. também precisamos de adaptar a

nossa dieta, o que raramente é feito.

Mesmo a nível médico muitas vezes

são descuradas a necessidades dietéticas

das pessoas exceto em algumas doenças:

Colesterol, Diabetes, Hipertensão e pouco

mais.

Então como é que adaptamos a nossa

dieta às nossas necessidades. De grosso

modo ou consultamos um especialista: um

nutricionista ou então de forma autodidata

tentamos consultar bibliografia que nos

possa ajudar, não esquecendo que a Dieta

Mediterrânea será sempre a base, sofrendo

sempre alguns ajustes tanto a nível do

aumento como da redução de alguns

alimentos conforme as necessidades.

Fármacos = Farmacêuticas
Ora se tivermos em conta que todos

os fármacos são desenvolvidos estudados

pelas farmacêuticas e obrigatoriamente

controlados pelo Infarmed, este tipo de

complementos\ suplementos não são a

exceção. Pelo que se comprar à

farmacêutica por norma sairá mais barato,

do que a uma empresa que em princípio

compra às farmacêuticas e depois vende

ao consumidor.

Portanto neste assunto o seu melhor

amigo pode mesmo vir a ser o

farmacêutico, que está em contacto direto

com as farmacêuticas e dispõe da

informação necessária para o puder

esclarecer e o ajudar na sua decisão.

Seja perspicaz, informe-se e esclareça-

se em qualquer decisão que tome em

relação à sua saúde, não hesite em pedir

uma segunda opinião, consulte a internet,

a biblioteca, a farmácia, o seu médico ou

técnico de saúde que confie. Lembre-se

que só uma pessoa esclarecida pode

livremente e conscientemente decidir.

Deixo-vos o melhor conselho possível

para a época festiva que passamos: Use

e abuse da sua família e amigos, porque

eles fazem-lhe muito bem à sua saúde,

garantido.

Muito boas festas… n

S
ou arrendatário, com um

contrato de 1976, vou fazer 65

anos em Agosto deste ano,

estou reformado, a minha mulher está

reformada por invalidez com um grau

de 80% definitivo (até ao resto da

vida).

Como se vai processar a aplicação

do meu aumento da renda?.

Se o aumento da renda for maior

do que aquilo que posso pagar, posso

ser despejado?

Trata-se de um contrato de

arrendamento habitacional anterior á RAU

(1990), tendo o arrendatário mais do que

65 anos e sendo o cônjuge é portador

de uma incapacidade superior a 60%, a

atualização da renda será feita ao abrigo

no artigo 36º da Proposta de Lei 38/XII.

Assim, o senhorio pode tentar chegar a

acordo com o inquilino, mas não sendo

o acordo possível e tendo o inquilino

invocado a sua condição relativa à idade,

o senhorio apenas pode actualizar a

renda recorrendo ao critério

estabelecido na Proposta de Lei. Isto é,

uma actualização mensal de um

duodécimo de 1/15 do valor fiscal do

imóvel determinado nos termos do CIMI,

durante cinco anos. Porém, se o inquilino

invocar que tem carencias económicas,

sempre que o seu rendimento (RABC) seja

inferior a 5 Retribuições Mínimas

Nacionais Anuais, o critério passa a ser a

taxa de esforço do arrendatário. Assim, a

actualização não poderá ser superior a

10% do rendimento, quando este é

inferior a 500 euros mensais, ou, a

actualização até 25%, quando o

rendimento é superior a 500 euros.

Findos os 5 anos, o arrendatário deixa

de poder invocar estes fatos e submete-

se à negociação de renda com o

senhorio, mas poderá então requerer um

subsídio de renda. De sublinhar que o

novo regime prevê a sua entrada em

vigor para 1 de Janeiro de 2013.

Em 2006 foi-me doado um imóvel,

que se encontra arrendado para fins

habitacionais, com o contrato de

arrendamento datado de 1976 e cujo

inquilino tem actualmente 90 anos de

idade. Não sou proprietário de

nenhum outro imóvel e vivo numa casa

arrendada. Poderei denunciar o

contrato para habitação própria?

Nos termos do artigo 28º da Proposta

de Lei 38/XII, mantem-se a impossibilidade

de denunciar o contrato de arrendamento,

anterior a 1990, por motivos relacionados

com necessidades de habitação do

senhorio, sempre que o inquilino tenha

mais de 65 anos

Um inquilino dum estabelecimento

comercial há 40 anos, com obras feitas

por ele há seis anos e com autorização

do senhorio, paga uma renda de 45

euros. Pretende saber se:

1- o proprietário pode pedir uma

renda na ordem dos 500 euros

2- caso o inquilino não possa pagar

essa renda se pode ser negociada

3 -se não chegar a acordo o que

acontece com o inquilino

Trata-se de um contrato não

habitacional anterior a 1995, pelo que está

abrangido pelo regime transitório, assim, a

atualização do valor da renda, está sujeita

a um processo negocial entre as partes

cuja iniciativa pertence a senhorio. O

senhorio faz uma proposta dirigida ao

arrendatário, cabendo ao arrendatário

aceitar ou fazer uma contraproposta, o

senhorio pode aceitar a contraproposta,

ou, no caso de a rejeitar, pode em

alternativa denunciar o contrato, pagando

uma indemnização correspondente a 5

anos do valor médio das rendas propostas

do processo negocial ou optar por manter

o contrato. Neste caso, o contrato

considera-se celebrado por um período de

5 anos e a renda será actualizada de

acordo com o coeficiente de 1/15 do valor

fiscal do imóvel avaliado nos termos do

CIMI. Porém, tratando-se de uma

microentidade, um estabelecimento cujo

balanço ou o volume total de negócios

seja inferior a 500.000.00 euros e que

tenha até 5 empregados em média, a

actualização do valor da renda será de

acordo com o coeficiente de 1/15 do valor

fiscal do imóvel avaliado nos termos do

CIMI durante 5 anos. Após este período,

as partes podem iniciar o processo

negocial de actualização de rendas e se

não houver acordo, o senhorio aplicará o

mesmo critério de atualização e o contrato

considera-se então celebrado por um

período de mais 2 anos. Isto é, na prática,

o período de transição pode estender-se

até 7 anos. n

http://economico.sapo.pt/ (adaptado)

Um Lar
Uma Casa de Repouso

Solar D. Maria
LAR 3.ª IDADE

E-mail :  solardonamaria@sapo.pt
CARVALHAL - 3250-296 Maçãs de D. Maria - Telef. 236 640 330  -  Fax 236 640 339

Situado na Estrada Nacional n.º 110, junto ao IC3, entre Condeixa e Tomar,

na acolhedora povoação de Carvalhal, na freguesia de Maçãs de D. Maria, con-

celho de Alvaiázere. O Lar foi concebido e construído para proporcionar um

serviço de qualidade, conforto e carinho, àqueles que nos confiarem os seus

cuidados nesta fase da sua vida. E também para dar tranquilidade aos familiares

que, estando longe, desejam para os seus ente-queridos os melhores cuidados.

Visite-nos. Esperamos por si.
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de terça a domingo: 10h00 - 17h00

exposição: MUSEU MUNICIPAL DE ALVAIÁZERE
n  Tempo, Espaço e Memória
- Exposição permanente de ofícios tradicionais;
n Mostra Arqueológica do Concelho de Alvaiázere
- Exposição permanente de arqueologia
n "Biciclos, bicicletas, triciclos e outros ciclos..."
- Coleção particular de João Seixas
n "Autociclos, motociclos e outros ciclos..."
- Coleção de João Seixas (ao fim de semana por marcação)

de terça a sexta

Biblioteca "Juiz Conselheiro Dr. Francisco Rodrigues
Pardal" no Centro de Documentação do Museu
(Org. Museu Municipal)

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALVAIÁZERE"
9h30-17h30 (seg. a sexta) / 10h00-13h00 (sábado
Exposição "Pai Natal - Um Mundo de Fantasia e Sonho"
- Coleção particular de Clarisse Rodrigues e resultado do
desafio lançado à comunidade (até 31 de janeiro)
(Org. Biblioteca Municipal de Alvaiázere)

desporto SEMANAL
- GINÁSIO ESTÁDIO SAUDÁVEL – FITNESS CLUB
(inscrições abertas)
- AERÓBICA, STRESSKOMBAT, STEP, GAP
(Localizada: Glúteos, Abdominais e pernas) – (inscrições abertas)
- DANÇAS DE SALÃO (inscrições abertas)
- INICIAÇÃO AO BALLET
(Turmas de 3 aos 6 anos e dos 6 aos 10 anos) – (inscrições abertas)
- HIP-HOP (Inscrições abertas para maiores de 8 anos)
- KARATÉ (inscrições abertas)
- NATAÇÃO (Turmas dos 1 aos 3 anos, 3 aos  anos e maiores de 5 anos)

- HIDRO-SÉNIOR (inscrições abertas)
- HIDROGINÁSTICA (inscrições abertas)
- PILATES CLÍNICO (inscrições abertas)
(Org.: Grupo Desportivo de Alvaiázere)

AGENDA CULTURAL - JANEIRO

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 Caminho .... 236 655 901

Junta de Freguesia Maçãs D. Maria ..... 236 644 223

Junta de Freguesia de Pelmá ............... 249 550 453

Junta de Freguesia de Pussos ............. 236 631 717

Junta de Freguesia de Rego da Murta .. 236 631 602

Casa Concelho Alvaiázere - Lisboa ...... 213 549 637

Casa do Povo de Alvaiázere ................. 236 655 108

Casa Povo Maçãs D. Maria ................. 236 640 640

Cearte Cabaços ................................... 236 636 489

Centro Saúde de Alvaiázere ................. 236 650 150

Extensões: Almoster ........................... 236 651 432

Maçãs D. Maria ................. 236 644 133

Pelmá ................................. 249 551 380

Pussos ............................... 236 636 484

S. Pedro ............................. 236 636 215

Cartório Notarial Alvaiázere .................. 236 655 404

Conservatória - Alvaiázere .................... 236 655 494

Correios de: Alvaiázere ......................... 236 650 220

 Cabaços ........................... 236 631 005

  Maçãs D. Maria ............... 236 641 080

Delegação Escolar ................................ 236 655 392

Escola Dr. M. R. Ferreira - Alv. ............ 236 650 520

E.T.P. Alvaiázere .................................. 236 650 000

Farmácia - Alvaiázere ........................... 236 651 171

Farmácia - Cabaços ............................. 236 636 258

Farmácia - Maçãs D. Maria .................. 236 641 180

G.N.R. - Alvaiázere .............................. 236 650 030

Hospital Santa Cecilia .......................... 236 655 199

Piscina Municipal .................................. 236 650 600

Posto de Informação Juvenil ................ 236 656 219

Posto de Medicamentos de Almoster ... 236 651 588

Posto de Turismo ................................. 236 650 690

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 ................. 236 644 776

Tribunal Judicial de Alvaiázere .............. 236 093 560

TELEFONES ÚTEIS

F A R M Á C I A S

Ferreira da Gama

Alvaiázere  - Tel. 236 651 171

Dias 6 e 20

Pacheco Pereira

Cabaços  - Tel. 236 636 258

Dias 13 e 27

JANEIRO 2013

CUPÃO DE ASSINATURA

Nome:__________________________________________________________

Morada______________________________________________________________

Código Postal______-______  ___________________________________

Contribuinte n.º __________________   País________________________

Tel.__________Tlm.____________Profissão_______________________

g Assino o jornal "O Alvaiazerense" a partir desta data por:

g Renovo a assinatura no jornal "O Alvaiazerense" por:

g um ano (10 euros);  g dois anos (20 euros) - Portugal

g um ano (17 euros); g dois anos (34 euros) - Europa e Resto do Mundo

Junto envio Vale Postal/Cheque n.º_____________ Banco___________

emitido à ordem de Jornal "O Alvaiazerense" no valor de ______________

Data:____/____/______    Assinatura:______________________________

Es te  cupão  tan to  se rve  pa ra  i n i c ia r  uma ass ina tu ra  no  Jo rna l

"O Alvaiazerense",  como para renovar uma já existente. Para mais

informações contacte-nos pelo telefone 236 656 900.

Enviar para: Jornal "O Alvaiazerense"
Rua Dr. José Augusto Martins Rangel, 1 - Loja A
3250-114 Alvaiázere

P A S S A T E M P O S
Sopa de Letras
Procure na Sopa de Letras as 20 palavras

relacionadas com NATAL.

Sudoku
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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.

D
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e
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n
ça

s

Descubra as 8 diferenças

dia 1:
CELEBRAÇÃO DO ANO NOVO NA FEIRA TRADICIONAL
Local: Cabaços
(Org.: Rancho Folclórico da Freguesia de Pussos)

dia 5: 19h00-21h00
CANTARES DOS REIS 2013
Destinatários: Comunidade em geral
Local: Paços do Concelho
(Org.: Município de Alvaiázere)

dia 12: 14h00 - 17h00
WORKSHOP "AUTO MAQUILHAGEM"
Destinatários: Comunidade em geral
(Local / Org.: Museu Municipal de Alvaiázere)

dia 19: 10h00-12h00
"ESPAÇOS DE HISTÓRIA E MEMÓRIA"
Visita guiada ao Museu Rural de Aguda - Figueiró dos Vinhos
Informações e inscrições: albaiaz@sapo.pt ou 939314417
(Org.: Al-Baiäz - Associação de Defesa do Património)

dia 26: 11h00
ENTREGA DE PRÉMIOS DO CONCURSO "O MELHOR
LEITOR DO ANO"
Destinatários: Leitores da Biblioteca
(Local / Org.: Biblioteca Municipal de Alvaiázere)

14h00 - 17h00
WORKSHOPS "BIJUTARIA" - TINTAS "MOON E PRISME"
Destinatários: Comunidade em geral
(Local / Org.: Museu Municipal de Alvaiázere)

dia 27: 15h00 - 17h00
ATELIER "NÓS COM O OUTRO"
Destinatários: IPSS´s do concelho de Alvaiázere
Local: Lar da Casa do Povo de Maçãs de D. Maria
(Org.: Museu Municipal de Alvaiázere)

FRIO
CRIANÇAS
PAI NATAL
SOLIDARIEDADE

NATAL
PRENDAS
PRESÉPIO
PINHEIRO

BOLO-REI
FELHOZES
ALETRIA
SONHOS

JESUS
NASCIMENTO
FAMILIA
AZEVINHO

BACALHAU
PERU
ESTRELA
NEVE
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8Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Participa no projeto europeu "Estudar Juntos"
O Agrupamento de Escolas de

Alvaiázere viu, pela primeira vez,
aprovada a sua candidatura ao Programa
COMENIUS - Parcerias Multilaterais. Este
programa permite às escolas da União
Europeia trabalharem em parceria,
desenvolvendo um projeto comum.

"STUDYING TOGETHER" (Estudar
Juntos) vai ser desenvolvido durante dois
anos letivos (2012-2013 e 2013-2014) e
envolve seis escolas de seis países da
União Europeia. A Escola Básica e
Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira vai
trabalhar em parceria com escolas da
Finlândia, França, Itália, Bulgária e Croácia.

Este projeto proporcionará aos alunos
a oportunidade de contactar com colegas
dessas escolas alargando horizontes,
descobrindo culturas, vivências e
realidades diferentes. Terá também a mais-
valia de lhes permitir desenvolver, entre
outras, as suas capacidades linguísticas
e comunicativas e torná-los cidadãos
europeus responsáveis, autónomos e
solidários. O projeto pretende, como
objetivo final, promover a solidariedade
entre os jovens, levando-os a uma
participação ativa na sociedade e no
mundo de hoje. As escolas intervenientes
vão organizar atividades e ações de
solidariedade no intuito de apoiar jovens
africanos no seu direito à educação e ao
estudo.

Neste sentido, entre 21 e 25 de
novembro, teve lugar o primeiro encontro
de trabalho, que se realizou na escola
francesa, em Château-Gontier, com a
presença de todos os professores

responsáveis pelo projeto. O Agrupamento
de Escolas de Alvaiázere foi representado
pelas professoras Maria Alice Miguel e
Maria Fernanda Balas. A primeira sessão de
trabalho foi dedicada à apresentação das
escolas, o que permitiu também a
divulgação do concelho de Alvaiázere e
da região em que se insere. Seguiu-se a
planificação e calendarização de todas as
atividades a desenvolver com os alunos
nas escolas parceiras.

Para além das sessões de trabalho,
houve espaço para atividades de caráter
cultural, nomeadamente uma receção a
todos os participantes na Câmara
Municipal de Chateau Gontier. O
presidente da Câmara deu as boas-vindas
e salientou a importância de projetos
como este para fortalecer os laços entre

jovens cidadãos europeus. Os docentes
visitaram as cidades de Saumur e de
Angers, ricas em património histórico e
descobriram as caves de espumante
Ackermann.

No momento da despedida, todos
realçaram a hospitalidade com que foram
recebidos nesses dias, assim como a
simpatia e amizade que marcaram este
primeiro encontro.

Estão ainda previstos mais três
encontros com professores e alunos de
cada país. O próximo terá lugar na Croácia
em abril 2013, seguindo-se o encontro na
Bulgária em novembro. A Finlândia, país
coordenador do projeto, será o palco do
último encontro, agendado para fevereiro
de 2014. n

Alice Miguel/Fernanda Balas

8Escola Dr. Manuel R. Ferreira

Distribuiu

Cabazes de Natal

A Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira
entregou oito cabazes de Natal a
famílias carenciadas do concelho. À
semelhança de outros anos, foram
recolhidos alimentos que depois foram
entregues a pessoas mais necessitadas
com vista a proporcionar-lhes um Natal
mais digno.

Esta época Natalícia desperta em
toda a gente sentimentos que abrem
o coração e tornam todos
humanamente mais ricos.

Neste sentido, a Escola Básica e
Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira
assinala a quadra festiva que se
aproxima. Para cumprir tal propósito,
o Subdepartamento de Educação
Moral e Religiosa Católica tem vindo
a dinamizar anualmente a atividade
"Cabaz de Natal" que visa a recolha
de alimentos a distribuir por famílias
sinalizadas por esta escola, com mais
dificuldades económicas.

Mais uma vez esta comunidade
educativa cumpriu esse objetivo e
participou de forma ativa e solidária
com alimentos que resultaram em
oito generosos cabazes de Natal.
Assim se proporcionou a estas oito
famílias um Natal mais digno. n

A subcoordenadora

Maria de Fátima Dias

CABAÇOS:  Tel. 236  636 300
Praça Nova
ANSIÃO:  Tel. 236 677 788
Rua Dr. Adriano Rego
COIMBRA:  Tel. 239 824 903

SANTAR
Clínica Médica, Lda.

ESPECIALIDADES
Cardiologia
Clínica Geral
Dentista
Dermatologia
Ginecologia Obstetrícia
Neurologia

INFORMAÇÕES E MARCAÇÕES: 236 636 300 - 236 677 788

Nutrição Dietética Clínica
Ouvidos Nariz Garganta
Ortodôncia
Ortopedia
Psicologia
Psiquiatria
Pediatria

DOMICÍLIOS

E S C O L A R

8Jardim de infância

Recolheu bens

para doar

O Jardim de Infância de Alvaiázere
em colaboração com os pais/
encarregados de educação fizeram
uma recolha de roupas, brinquedos
e livros que já não são utilizados e
se encontram em bom estado, para
doar a quem nesta época festiva se
encontre em condições económicas
mais desfavoráveis. Esta iniciativa
decorreu no âmbito do projeto "Uma
Prenda Para Ti", tal como já vem
sendo hábito anualmente.

As crianças, educadoras de infância
e assistentes operacionais dirigiram-
se à Câmara de Alvaiázere, a 18 de
dezembro, onde foram recebidos
pelo Presidente, para entregar o
contributo que se espera fazer feliz
quem dele possa beneficiar. n

Graça Ferreira, Rosário Silva e

Irene Silva

O Agrupamento de Escolas de
Alvaiázere e a Biblioteca Escolar recebeu,
no dia 12 de dezembro, a escritora Ana
Maria Magalhães que se deslocou ao
concelho para conhecer, ouvir e
conversar com os alunos do 2º ciclo.

O encontro realizou-se na Casa
Municipal da Cultura, gentilmente cedida
pela autarquia para o efeito, onde foi
acolhida pela professora bibliotecária do
Agrupamento e pelo Vereador da
Educação do município, tendo a escritora
ficado agradavelmente surpreendida,
desde o início da sessão, com a
recetividade dos alunos e com qualidade
dos trabalhos realizados e apresentados
relativos aos seus livros mais conhecidos
por colecções "Uma Aventura" e "Viagens
no Tempo" e outros, publicados em

parceria com a escritora Isabel Alçada.
Na segunda parte, a autora dispôs-se

a responder às questões do jovem
público presente. Então, os alunos,
organizadamente e com grande sentido
de oportunidade, satisfizeram a sua
curiosidade sobre a vida literária, os
hábitos e experiências da escrita
convidada que, com atenção mas de um
modo breve, respondeu a todos,
elogiando a correção e adequação das
perguntas.

Por fim, a escritora deu uma pequena
sessão de autógrafos e despediu-se
declarando que gostou muito de conhecer
Alvaiázere e os alunos do Agrupamento,
lamentando não poder ficar mais algum
tempo por questões pessoais.

É de referir que todos os trabalhos

apresentados pelos alunos assim como os
que se encontravam expostos no átrio da
CMA, foram preparados nas aulas de
Português e realizados no âmbito da
articulação e colaboração regulares entre
os professores desta disciplina e a
Biblioteca Escolar. Uma palavra também de
agradecimento à Biblioteca Municipal pelo
apoio prestado na organização do
encontro e à Editora Texto que patrocinou
a deslocação da autora.

Fica, igualmente, a certeza de que o
trabalho realizado por todos para levar a
cabo esta atividade valeu a pena pela
experiência e conhecimentos adquiridos
e, ainda, pela boa recordação que a
escritora Ana Maria Magalhães levou dos
alunos do Agrupamento de Alvaiázere. n

A equipa da Biblioteca Escolar

8Biblioteca Escolar

Encontro com escritora Ana Maria Magalhães
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8Desporto Escolar

Invencíveis em casa

l As primeiras concentrações do Desporto Escolar

nas modalidades de Voleibol Iniciados (Feminino) e de

Futsal Infantis B (Masculino) realizaram-se no Pavilhão

Municipal de Alvaiázere, nos dias 28 de novembro e 5

de dezembro, respetivamente.

No Voleibol, a equipa da casa venceu as duas

partidas com o Agrupamento de Colmeias por 65:40 e

o Agrupamento Gualdim Pais de Pombal por 65:54.

No Futsal, a equipa alvaiazerense venceu a partida

com ao Agrupamento de Figueiró dos Vinhos por 6:5 e

cedeu um empate frente ao Agrupamento de Pedrógão

Grande por 3:3. n

Hugo Ângelo e Nuno Marques

A T U A L I D A D E

8GACV

Marchadores
destacaram-se em
Celorico da Beira

l O Grupo de Amigos dos Casais do Vento

participou no Grande Prémio de Marcha Atlética

de Celorico da Beira com oito atletas, na tarde do

passado dia 1 de dezembro. Os marchadores do

GACV estiveram em destaque em Celorico da

Beira, posicionando-se nos primeiros lugares.

O primeiro escalão a marchar foi o de

benjamins, que percorreram a distância de 500

metros. No final da prova, Inês Rodrigues cortou

a meta em primeiro lugar com o tempo de

2'57", logo seguida da marchadora também

do GACV Andreia Carvalho, com a marca de

2'47". Já o atleta Rodrigo Lopes terminou na

primeira posição de benjamins masculinos com

o tempo de 2'40" e Wilton Guedes com a

marca de 3'06".

No escalão de infantis femininos a marchadora

do GACV Cristiana Carvalho percorreu dois

quilómetros de marcha e terminou a prova em

11'41", posicionando-se em segundo lugar. No

escalão de infantis masculinos, Hugo Manilha fez

três quilómetros de marcha e ficou em segundo

lugar com o tempo de 20'11" e Pedro Alves

cortou a meta logo a seguir alcançando a marca

de 21'45".

O marchador juvenil Marco Graça percorreu

cinco quilómetros de marcha e terminou na

segunda posição com o tempo de 28'17". n

8Alventura

Organiza I Passeio
de BTT

l O I Passeio de BTT de Alvaiázere vai

realizar-se no próximo dia 20 de janeiro.

Os lucros deste evento, que vai ser promovido

pela Alventura em parceria com o Divulgar

Alvaiázere, vão reverter a favor dos Bombeiros

Voluntários de Alvaiázere.

A concentração para o I Passeio de BTT está

marcada para as 8h30 no Estádio Municipal de

Alvaiázere, sendo que às 9 horas será o briefing e

o início do passeio, que terminará pelas 13 horas,

seguindo-se o almoço.

Os participantes e acompanhantes terão de

pagar 15 e 5 euros de inscrição, respetivamente,

o que inclui o pequeno-almoço, o almoço, uma

lembrança, bem como o banho e lavagem de

bicicleta.

As inscrições para o I Passeio de BTT já estão

abertas e podem ser efetuadas através do número

de telemóvel 918 662 285. n

8Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira

Clube de História apresentou
presépios ao vivo
l O Clube de História durante o

1º período preparou a apresentação

de dois presépios ao vivo que tiveram

lugar no passado dia 16 de

dezembro, no final da manhã, pelos

alunos do ensino secundário, no átrio

da capela de Nossa Senhora da

Piedade em Alvaiázere, pelo que

agradecem a cedência deste espaço,

assim como a publicitação desta

atividade ao Reverendo Padre

Celestino Ferreira Brás, e no dia 20

de dezembro, na entrada do Bloco

Administrativo da Escola, pelos alunos

do 3º ciclo do ensino básico.

Os alunos trajaram à época

representada e foram elaborados

pequenos textos que foram

teatralizados, assim como algumas

poesias. Esta atividade pretendeu

sensibilizar os alunos para a

conservação do património religioso,

cultural e etnográfico, e contribuir

para a sua formação integral e para

uma maior socialização pelo trabalho

desenvolvido em equipa.

A apresentação desta atividade foi

precedida pelo debate dos conceitos

de património cultural, histórico,

etnográfico e natural. No mesmo

âmbito, o Clube de História preparou

o Cantar dos Reis para a atuação no

dia 5 de janeiro de 2013. n

A Professora Responsável
Teodora Cardo

8Biblioteca Municipal de Alvaiázere

Transformou-se na

casa do Pai Natal

l Pais Natais de todos os tamanhos, feitios e

origens invadiram a Biblioteca Municipal de

Alvaiázere, transformando-a numa verdadeira casa

do Pai Natal. Até ao final de janeiro de 2013, a

Biblioteca acolhe a exposição "O Pai Natal", bem

como os pais natais resultantes do desafio "Cria o

teu Pai Natal".

A decorrer em plena época natalícia, a Biblioteca

Municipal de Alvaiázere transformou-se num

verdadeiro mundo de fantasia e sonho, abrindo as

portas, de 7 de dezembro a 31 de janeiro, para a

exposição de colecionismo " O Pai Natal" de Clarisse

Rodrigues, bem como dos pais natais resultantes

do desafio "Cria o teu Pai Natal" lançado à

comunidade.

Ao longo de perto de dois meses, centenas de

Pais Natais de todos os tamanhos, feitios e de várias

origens (Alemanha, Lapónia, Polónia e Hungria)

recolhidos por Clarisse Rodrigues, residente na vila

de Ansião, estão patentes ao público na Biblioteca.

A Biblioteca Municipal de Alvaiázere convida,

por isso, toda a comunidade a vir conhecer a

criatividade e originalidade dos Pais Natais, de

segunda a sexta das 9h30 às 17h30 ou sábado das

10h00 às 13h00. n
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Carlos Simões

De vez

em quando...

Di re to r -Ad jun to

8Alvaiázere

Já tem Gabinete
de Apoio a Jovens

O concelho de Alvaiázere já tem um Gabinete de

Apoio aos Jovens a funcionar no Centro de Saúde

local, todas as quintas-feiras, entre as 14 e as 17 horas.

Este projeto é uma iniciativa do Centro de Saúde

de Alvaiázere em parceria com a Escola Dr. Manuel

Ribeiro Ferreira, que pretende esclarecer os jovens,

informando e alertando para comportamentos de risco,

promovendo estilos de vida saudáveis, levando-os a

participar na sua própria saúde e responsabilizando-

os pelas suas escolhas.

Todos os jovens que necessitem de apoio podem

dirigir-se ao Centro de Saúde de Alvaiázere, às quintas-

feiras entre as 14 e as 17 horas. A orientação do

projeto está a cargo da enfermeira Maria de Fátima

Furtado Ribeiro. n

… há sinais de que algumas

animosidades se esvaem, porque o pano

de fundo do palco onde todos são atores

é efetivamente comum.

No dia 21.12.2012 abriu ao tráfego

mais um lanço da nova via A13, o que liga

o nó de Alvaiázere ao IC9, sendo este

acontecimento alvo de uma especial

comemoração no local pelos nossos

órgãos autárquicos, Assembleia, Câmara

e Juntas de Freguesia, em sintonia de

sentimentos.

Num passado recente, a nível nacional,

a construção desta via foi alvo de

discussão pública e acesa batalha política

entre oposição e governo. Colorindo, na

altura o Rosa-Sim do governo socialista de

Sócrates "impôs-se" ao Laranja-Não dos

sociais-democratas na oposição, e esta via

começou a ganhar forma passando

entretanto de formato Itinerário

Complementar (IC) a Autoestrada (A).

Sim, uma primeira questão se colocou e

preocupou os alvaiazerenses: devia ser um

IC3 e não uma A13. Mas, perante a escolha

entre ter uma via com custos de utilização

ou não a ter, a solução defendida e bem foi

a de ter. E sem outros considerandos,

justificada pelo simples facto de ser uma

alternativa. Depois, "é por isso que estamos

onde estamos", dirão muitos, pela outra

questão, a financeira. Mas contrapunha eu,

como cidadão e alvaiazerense: também eu

pago os custos da interioridade e os

deficits do erário público e derrapagens

afins da coisa pública, como por exemplo

os "Metros, CP e Carris" (que não temos

cá!), as "Fundações e Institutos Públicos

disto e aquilo" (que não temos cá!), e o

buraco do BPN (ups, deste temos cá!), etc.,

e portanto se os outros contribuintes

noutras paragens e territórios tiveram obras

e infraestruturas promotoras de

desenvolvimento que todos pagamos, por

que razões não têm os alvaiazerenses

esse direito?

Não tenhamos ilusões, de per si a A13

não será nenhum milagre nem solução

instantânea para desencravar Alvaiázere,

mas será um reforço importante para esse

desiderato.

Passando às coincidências e misti-

cismos, da Autoestrada vem o número 13

que, de azar ou não, anuncia também o

próximo ano 2013, que se adivinha "das

trevas", social e economicamente, pelas

profecias de "Gaspar".

Mas acreditemos, não será o fim-do-

mundo. Será, isso sim e porventura, o fim

de um ciclo e o princípio de outro, assim

o queiram todos porque também é de

todos essa tarefa.

Boas Festas, e novas alternativas em

território alvaiazerense. n

Orçamento da Câmara

para 2013 vai ser 30%

mais baixo       8pág. 14

Em destaque

l Um coelho

aparentemente

saudável, mas sem

orelhas nasceu na

freguesia de Pussos.

A dona  deste

animal bastante raro

já faz criação de

coelhos há muito

tempo, mas foi a

primeira vez que viu

nascer na sua

coelheira um coelho

sem orelhas.  n

Olho Vivo Coelho sem orelhas! Aparatoso acidente

em Ribeira Velha

quase acabou em

tragédia         8pág. 2

Museu de Alvaiázere

foi distinguido com

Menção Honrosa
     8pág. 13
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