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Em Alvaiázere

Tribunal volta a ser secção de 
proximidade com o regresso da 
secção de comércio a Leiria

Cláudia Martins

Em Cabaços

Veículo do Padre 
André Sequeira 
foi assaltado

N
o passado dia 12 de dezembro, o Padre 

André Sequeira foi vítima de um assalto ao 

seu carro. O veículo estava estacionado nas 

traseiras do Centro Cultural, Recreativo e Social 

da Freguesia de Pussos, em Cabaços, e o furto 

terá alegadamente ocorrido entre as 14h00 e as 

15h00, enquanto decorria o almoço no âmbito da 

visita pastoral do Bispo da Diocese de Coimbra, 

D. Virgílio Antunes. 

Quando chegou ao local, o pároco encontrou o 

vidro mais pequeno do lado direito partido, tendo 

os ladrões levado “o telemóvel e a mala que tinha 

túnicas e outros elementos litúrgicos”. 

Logo no dia seguinte, a mala e o seu conteúdo 

foram encontrados na Igreja de S. Pedro do Rego 

da Murta e devolvidos ao Padre André Sequeira, 

que optou por não apresentar queixa às autori-

dades. n

Cláudia Martins

Leandra Garcez
Solicitadora

Tlm: 910 578 770 | 964 843 269
Email: 6494@solicitador.net  
Rua Prof. José Augusto Martins Rangel, 1 
(antiga Rua da Saudade)   3250-186 Alvaiázere 
Rua Vale Ferreiro, 6 - Relvas   3250-423 Pussos S. Pedro 

O 
Tribunal Judicial de Alvaiázere, onde, duran-
te um ano, funcionou de forma provisória a 
primeira secção de comércio do Tribunal da 
Comarca de Leiria, volta a funcionar apenas 

como secção de proximidade com o regresso desta 
secção ao local de origem, nomeadamente ao antigo 
Liceu Francisco Rodrigues Lobo.

Inaugurado há pouco mais de duas décadas, o 
Tribunal Judicial de Alvaiázere foi transformado em 
secção de proximidade com a entrada em vigor do 
novo mapa judiciário, a 1 de setembro de 2014. 
Desta forma, passou a pertencer à Comarca de Leiria 
nas valências de Instância Central Cível, Instância 
Central Criminal, Comércio e Trabalho. Os assuntos 
relacionados com a Família e Menores passaram a 
ser tratados em Pombal; em Ansião funciona a se-
gunda secção de execução (que inicialmente esteve 
programada para ser em Alvaiázere) e a Instância 
Local (secção de competência genérica) situa-se em 
Figueiró dos Vinhos.

Com o regresso do Tribunal do Comércio a Leiria, 
o concelho de Alvaiázere fica, para já, sem serviços 
judiciais. Para além disso, foi também anunciado 

neste mês de dezembro que o Tribunal Judicial de 
Leiria está a precisar de “pelo menos 30 a 40 fun-
cionários”. Quem o afirmou foi António Nolasco, 
administrador judiciário, acrescentando que, para 
além dos recursos humanos, faltam meios técnicos, 
justificando: “o mais difícil é a duplicação de serviços 
e os funcionários são os mesmos. Houve um reforço 
ligeiro, mas aquém do que é preciso. Os serviços es-
tavam juntos, logo, usavam equipamentos comuns. 
Agora que se afastaram são precisos mais equipa-
mentos, o que está a causar problemas”.

O administrador judiciário revelou ainda que a 
deslocação dos funcionários do Tribunal Judicial de 
Leiria para a primeira secção de comércio em Alvaiá-
zere custou ao Estado cerca de 3500 euros por mês, 
gastos em viagens de táxi entre Leiria e Alvaiázere, 
numa distância de aproximadamente 60 quilóme-
tros. Feitas as contas, desde setembro de 2014 
até meados deste mês, o Estado terá desembolado 
cerca de 49 mil euros. A deslocação de táxi foi uma 
“decisão tomada pela administração, porque não 
havia transporte público de forma a transportar os 
funcionários que ficaram colocados no serviço que 
foi deslocalizado de Leiria para Alvaiázere”, explicou 
António Nolasco. n
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Há 20 anos
Em Dezembro de 1995, na NOVA CRÓNICA MAÇA-

NENSE, Alfredo Rodrigues delicia-nos com as histórias 
da época: “Nos dias de mercado em Ansião, o Chico 
do Vale do Senhor vinha sempre de 
manhãzinha, muito cedo, ainda es-
curo, lá do Casal de Agostinho Alves, 
onde vivia, carregar na sua carroça 
os géneros que armazenava na ca-
sita arrumada à minha, na Praça de 
Maçãs, e acordava-me com o barulho 
que fazia. A D. Rosa, a padeira, ia 
para a feira dos Cabaços vender pão 
todas as semanas e eu sentia passar a 
carroça do José Brás de Vale Tábuas, 
que a vinha buscar de madrugada. 
Ao clarear, antes do sol romper, um 
ritual diário se cumpria aqui na Praça: 
abriam, frente a frente, as tascas do 
António Mirra e da senhora Mariqui-
nhas, rivais incintando os passantes a 
tomarem o seu copinho de aguarden-
te no caminho para o trabalho e,  por 
volta das sete cruzavam-se no local os 
autocarros da carreira Tomar-Miran-
da, um no sentido norte-sul, outro no sentido inverso. 
Passava depois a camioneta do Manuel Dias da Charne-
ca, direita à serração de que ele sócio no Carvalhal e o 
dia começava sonolento e vago neste planalto de Santa 
Helena, embora os garotinhos da escola, indo rua fora 
em bandos para as aulas, deixassem um rasto fugaz de 
alegria na modorra ambiente. Aos sábados, à noite, as 
tabernas tinham bastante clientela. O Zé Maria, o Manuel 

do Carro, o Emídio Barbeiro e o Procelicas eram pontos 
de encontro para quantos vinham para celebrar um fim 
da semana de trabalho com gostosos copázios do tinto 

ou do branco levando uma vez por 
outra a bebedeiras de caixão à cova 
e a conflitos mais ou menos violen-
to, dos bofetões à cabeça rachada, 
quando não (caso raro) à navalhada 
na barriga ou ao tiro à queima-roupa. 
Há horas boas e horas más…

Em 1970 implantou-se no meio 
da Praça de Maçãs uma fonte or-
namental mais vistosa que bonita. 
Ainda lá está com a data inscrita na 
coluna central e as iniciais J.F. para 
ninguém se esquecer que foi obra da 
Junta de Freguesia. Só que algumas 
pessoas não entendiam o que signi-
ficavam aquelas letras… Num dia, à 
tarde, olhando aquilo dizia um se-
nhor dos Palheiros, para o outro do 
Caneiro: “- A vaidade sobe à cabeça 
dos presidentes de Junta. Até tem 
que deitar o nome nos trabalhos que 

fazem. Ora vejam: J.F. – Jénio Franco … Tinha que ser! 
Não sei. Olha que Ogénio se escreve com O… devia ser 
O.F. Não! Com O só se escreve quando a gente chama 
por ele e diz Ó Jénio! Portanto é J.F. – Jénio Franco e mais 
nada…” Enfim!... Caminhadas na memória já me cansam. 
Chega por hoje.

Assim se escrevia, com sentido de humor, há vinte 
anos! n
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Inquérito

Quais são os seus desejos para 2016?

Rita Simões
Cabaços

Maria Carvalho
Alvaiázere

Trabalho e saúde são as coisas 

mais importantes, penso que 

em termos económicos o pró-

ximo ano vai ser melhor, acho 

que vamos conseguir arranjar 

uma solução para sair desta 

crise. n

O que mais desejo para 2016 é 

que esta crise que atravessamos 

acabe definitivamente, e que 

haja mais emprego, que é algo 

que não tenho há vários anos. 

Não tenho grandes perspetivas, 

mas espero sinceramente que as 

coisas melhorem. n

Deonilde Batista
Alvaiázere

Luís Lourenço
Alvaiázere

O principal desejo que tenho é 

ter saúde, até podia pedir mais 

coisas mas penso que esta é o 

essencial e indispensável, que 

com ela poderemos lutar e ter 

tudo aquilo que queremos. n

Desejo que as pessoas sai-

bam ser felizes, que haja mais 

alegria nos rostos e também 

mais saúde e mais emprego, em 

Alvaiázere não existem postos 

de trabalho, é triste termos que 

sair da nossa terra para arranjar 

alguma coisa. n

… e o Natal é
Uma época de “convenções”, que marca o nascimen-

to de Jesus Cristo. Das conversas, ressalta a opinião de 

que o aniversariante passa um pouco ao lado. Entre-

tanto, na azáfama e mercantilismo dos “shoppings”, há 

o tempo da essencial confraternização em família e o 

momento de reflexão de cada um de nós para projetar 

um renovar de esperanças.

Mas, comemorando naquela onda, resumo a Consoa-

da na base musical do “pintinho piu”:

Lá em casa tinha umas palhinhas, lá em casa tinha 

umas palhinhas,

E Jesus nasceu, e Jesus nasceu, e Jesus nasceu, e 

Jesus nasceu, e Jesus nasceu, e Jesus nasceu.

Lá em casa tinha uma árvore, lá em casa tinha uma 

árvore,

E árvore de Natal, e Jesus nasceu, e Jesus nasceu, e 

Jesus nasceu, e Jesus nasceu, e Jesus nasceu.

Lá em casa tinha um bacalhau, lá em casa tinha um 

bacalhau,

E o bacalhau com todos, e árvore de Natal, e Jesus 

nasceu, e Jesus nasceu, e Jesus nasceu, e Jesus nasceu.

Lá em casa tinha um perú, lá em casa tinha um perú,

E o perú recheado, e o bacalhau com todos, e ár-

vore de Natal, e Jesus nasceu, e Jesus nasceu, e Jesus 

nasceu.

Lá em casa tinha um polvo, lá em casa tinha um polvo,

E o polvo guisado, e o perú recheado, e o bacalhau 

com todos, e árvore de Natal, e Jesus nasceu, e Jesus 

nasceu, e Jesus nasceu.

Lá em casa tinha um cabrito, lá em casa tinha um 

cabrito,

E o cabrito assado, e o polvo guisado, e o perú re-

cheado, e o bacalhau com todos, e árvore de Natal, e 

Jesus nasceu, e Jesus nasceu.

Lá em casa tinha uns doces, lá em casa tinha uns doces,

Filhós, sonhos e rabanadas, e o cabrito assado, e o 

polvo guisado, e o perú recheado, e o bacalhau com 

todos, e árvore de Natal, e Jesus nasceu, e Jesus nasceu.

Lá em casa tinha outro doce, lá em casa tinha outro 

doce,

Bolo-rei sem fava, filhós, sonhos e rabanadas, e o ca-

brito assado, e o polvo guisado, e o perú recheado, e o 

bacalhau com todos, e árvore de Natal, e Jesus nasceu, 

e Jesus nasceu.

A sociedade é assim. Nesta e noutras épocas, cruel. A 

consoada farta de uns tem espelho na fome de outros. 

O sentimento que nos varre o pensamento e a ação 

é de que somos impotentes perante… Que mesmo 

assim possamos assumir projetos de “melhoria” nesta 

sociedade, começando por nós próprios.

Ah pois, o Pai Natal!?

Há muitos, e dão cada prenda! Embrulhos vazios 

para saúde, educação, justiça e segurança, mas re-

cheados para o sistema financeiro. Sim, com o nosso 

pão. Como estamos cansados e precisamos de “ban-

cos”, esse Pai Natal já deve estar a preparar o próximo 

assento, … pio.

Com gratidão, votos de um próspero Ano Novo. n
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“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) – Recuando um 
pouco no tempo, gostaria que relembrasse com 
que idade surgiu a sua vocação e, a partir daí, de 
que forma foi traçando o seu percurso religioso.

D. Virgílio Antunes - Pensei pela primeira vez em 
ser padre quando tinha nove anos. Ouvi o pároco da 
minha paróquia falar de viver com Jesus a vida toda, 
conversei com a minha professora na escola, depois 
com os meus pais e decidimos todos que iria para 
o Seminário de Leiria. Tratava-se de uma coisa de 
criança, ajudado pela família e pela escola que me 
encaminharam. A questão séria da vocação sacerdo-
tal haveria de chegar mais tarde, sobretudo a partir 
dos 15 anos. A decisão de seguir Cristo na vida e 
aceitar Deus como o mais importante de tudo acon-
teceu por volta dos 18 anos. A partir desse momento 
estava disposto a seguir qualquer vocação, desde 
que fosse para seguir Cristo e dar a Deus o primeiro 
lugar na minha vida. Não foi fácil decidir acolher a 
vocação sacerdotal porque era preciso renunciar a 
outras perspetivas de vida, mas foi possível com a 
graça de Deus.

Vivi sempre como cristão e pertencendo à co-
munidade cristã, tanto na minha paróquia como em 
muitos outros lugares por onde fui passando. Depois 
que me decidi a seguir a vocação sacerdotal nunca 
tive um momento de arrependimento e pensei sem-
pre que este era o meu caminho. Dou graças a Deus 
por isso, pois durante os anos em que servi a Igreja 
como padre senti-me sempre no meu lugar e feliz 
pela missão que realizava.

“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) – Foi nomeado 
Bispo da Diocese de Coimbra em 2011: com que 
espírito abraçou essa missão e quais os objetivos 
que estabeleceu?

D.V.A. - Quando a Igreja me pediu para ser bispo 
de Coimbra fiquei admirado, perplexo, por se tratar 
de algo inesperado. Relembrei a história da minha vo-
cação e as razões que me levaram a ser padre. Agora 
significava levar a decisão até ao fim, até às últimas 
consequências. Quando aceitei o chamamento de 
Deus para Lhe consagrar a minha vida toda não sabia 
o que iria acontecer nem onde me iria levar essa de-
cisão. Quem se entrega a Deus e ao serviço da Igreja 
é para sempre e em tudo, pelo que a resposta ao 
pedido do Papa Bento XVI para ser bispo de Coimbra 
só podia ser uma.

Abracei a missão com entusiasmo e com o desejo 
de ser fiel. Pedi e peço muito a Deus que me dê fé 
e alegria de servir a Igreja. Ninguém é digno desta 
vocação e desta missão, pelo que agradeço muito a 
Deus ter-me chamado.

O principal objetivo que tenho é acompanhar o 
Povo de Deus que me foi confiado para que o anime 
na fé e o conduza às fontes da salvação, a conhecer 

Jesus Cristo e a viver com esperança todos os mo-
mentos, mesmo os mais difíceis.

“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) – Nestes quatro 
anos, quais são os maiores desafios que tem vindo 
a enfrentar? Considera que está a ser bem-sucedi-
do na sua missão?

D.V.A. - Desafios há muitos, sobretudo o de en-
frentar a mudança cultural em que estamos e ver al-
gumas comunidades cristãs um pouco desorientadas 
e perdidas, com falta de alegria na vivência da sua fé.

Custa-me muito ver o desânimo dos cristãos que 
leva a deixar-se conduzir pelo espírito do mundo em 
vez de propor com energia e convicção o Jesus Cristo 
e o seu Evangelho. 

Como a Igreja da Diocese de Coimbra já existia 
antes de eu cá chegar e continuará a existir depois 
de mim, o que desejo é ser uma pedra viva deste 
edifício e fazer tudo o que estiver ao meu alcance 
para cumprir a minha missão. Acredito que a Igreja 
é obra de Deus, guiada pelo Espírito Santo e, por-
tanto não me preocupa o meu sucesso ou insucesso. 
Penso, no entanto, que tem sido importante para a 
Diocese o trabalho desenvolvido a partir da definição 
de um Plano Pastoral orientador da ação de todos, 
a revisão de algumas estruturas pastorais como são 
os arciprestados e as unidades pastorais, o incentivo 
dado para a leitura orante da Palavra de Deus, as 
propostas de formação teológica e catequética, as 
visitas pastorais.

“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) – Afirmou recente-
mente que em Portugal “há um défice de afirmação 
da fé”; na sua opinião, quais são os principais mo-
tivos que contribuem para essa situação?

D.V.A. - O grande problema da humanidade de 
hoje é de caráter espiritual, a falta de fé. Tornámo-
nos racionalistas e materialistas e, por isso, falta-nos 
algo de essencial para conduzir a vida, faltam-nos 
horizontes de futuro e perspetivas de esperança.

Em Portugal vivemos um complexo muito forte: 
como fomos uma sociedade cristã, achamos que, para 
sermos modernos temos de distanciar-nos da fé e da 
Igreja. Falar de religião é tabu. Tudo o que diz respei-
to à fé foi relegado para o âmbito do privado, do foro 
íntimo. Temos dificuldade de falar desses temas em 
público, fomos empurrados para dentro do templo e 
tornou-se muito difícil assumir a condição de cristão 
nos meios laborais, culturais e na vida social.

Apesar de os portugueses serem católicos pelo 
batismo, são cada vez menos católicos nos valores 
com os quais se identificam e menos praticantes do 
ponto de vista religioso. Temos de passar de um 
cristianismo cultural para uma verdadeira opção de fé 
pessoal e responsável. Felizmente esse tempo já está 
a chegar e encontramos já comunidades cristãs muito 

vivas e conscientes, que assumem a fé e a pertença 
à Igreja com alegria.

“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) – Em visita pasto-
ral às paróquias do concelho de Alvaiázere, com 
que realidade se deparou? Qual o balanço que faz 
desta visita?

D.V.A. - O concelho de Alvaiázere situa-se numa 
das regiões de maior prática cristã e mantém sinais 
evidentes de uma evangelização profunda. Há, por-
tanto, uma identificação generalizada com a fé cristã 
e com a Igreja Católica.

É urgente ajudar as comunidades cristãs a 
passarem da tradição à fé, por meio da evangelização, 
da catequese, do conhecimento das razões pelas 
quais acreditamos e do conteúdo doutrinal do 
cristianismo.

A visita pastoral foi muito bem preparada e de-
correu de forma muito agradável e rica. Houve ex-
traordinário acolhimento e muitos sinais de alegria 
pelo facto de o bispo fazer uma visita em nome do 
Senhor. Senti-me muito feliz no contacto com todos 
e agradeço tudo o que fizeram.

“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) – Que mensagem 
gostaria de deixar aos alvaiazerenses e à popula-
ção em geral?

D.V.A. - Gostaria de os convidar a trabalhar pelo 
desenvolvimento da sua terra, pois há potencialidades 
que é possível fazer dar frutos, apesar das grandes 
dificuldades que hoje se sentem.

Em segundo lugar, convido a todos a manter bem 
vivos os sentimentos de amizade e união, como elos 
fundamentais para que todos se sintam bem, acolhi-
dos e amados.

Em terceiro lugar, desejo ver as comunidades 
cristãs a crescer na fé esclarecida, comprometida, 
alegre. É um tesouro que a população alvaiazerense 
recebeu há muitos séculos e que não pode deixar 
perder, porque faz parte da sua identidade.

Espero poder visitar Alvaiázere noutras ocasiões 
em resposta aos muitos convites recebidos e para 
poder ser portador da alegria do Evangelho, que me 
levou à primeira visita pastoral. n

atualidade
Entrevista a D. Virgílio Antunes, Bispo da Diocese de Coimbra

“O concelho de Alvaiázere situa-se numa das regiões de maior prática 
cristã e mantém sinais evidentes de uma evangelização profunda”
___________________________________________________________________________

Em entrevista ao Jornal “O Alvaiazerense”, D. Virgílio Antunes, Bispo da Diocese de Coim-
bra, recordou a forma como a fé cristã se manifestou na sua vida e como sentiu a vocação 
sacerdotal.

Nomeado Bispo em 2011, explicou com que espírito abraçou a missão que lhe foi confia-
da, abordando também a principal dificuldade que a Igreja tem vindo a enfrentar, a “falta de 
alegria na vivência da fé”.

Na Visita Pastoral realizada às paróquias do concelho de Alvaiázere, D. Virgílio Antunes 
ficou bastante feliz ao encontrar “uma comunidade identificada com a fé cristã”, na qual foi 
recebido e acolhido com muita alegria.

Cláudia Martins_________________________________________________________________________

sss D. Virgílio Antunes, Bispo da Diocese de Coimbra
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A 
visita pastoral que decorreu entre 
os dias 19 e 22 de novembro às 
paróquias de Alvaiázere, Maçãs de 

Caminho e Maças D. Maria foi repleta de 
emoções e de alegrias para os paroquia-
nos que tiveram o privilégio de receber e 
conviver com Sua Excelência, Reverendís-
simo, Sr. Bispo, D. Virgílio Antunes.

Maçãs de Caminho marcou presença, 
no dia 19, com a apresentação digital 
das suas capelas no salão nobre da CMA 
e no encontro com as crianças do Jardim 
de Infância e dos alunos das Escolas de 
Alvaiázere, onde as crianças e jovens de 
Maçãs de Caminho estavam inseridas. Já 
no dia 21 teve lugar um almoço no salão 
paroquial de Maçãs de Caminho, com a 
participação de um grande número de 
paroquianos, marcando presença os Pa-
dres Celestino e André, a presidente da 
Câmara e vereadores. Na ocasião, o Padre 
André Sequeira agradeceu a presença de 
D. Virgílio Antunes e o empenho e dis-
ponibilidade demonstrados nesta visita 
paroquial. Um almoço convívio marcado 
pela simplicidade, mas de grande signifi-
cado, a que se seguiu um encontro com 
os diversos grupos religiosos da paróquia 
na Igreja Matriz.  

No dia 22 foi celebrada a Santa Missa, 
onde D. Virgílio desejou a continuação 

da melhor integração do Padre André 
Sequeira nesta sua recente paróquia e 
agradeceu o trabalho desenvolvido, em 
cerca de 52 anos, pelo Padre Celestino e 
a continuação da sua colaboração nesta 
Paróquia e na de Alvaiázere. Seguiu-se 
a partilha de uma merenda matinal. 

Também nesse dia houve a celebração 
do Crisma em Alvaiázere envolvendo um 
grupo de jovens de Maçãs de Caminho, 
que partilharam um lanche com a comu-
nidade de Alvaiázere.

Fica a vivência, profunda, destes dias: 
marcada pelo apelo constante à oração - 

no exemplo, com coerência, todos os en-
contros foram precedidos com a oração 
– e pela mensagem de que todos os seus 
passos foram guiados por Deus, pelo 
que nos devemos deixar guiar por Este; 
dirigiu-se às crianças e jovens com pala-
vras simples, interagindo com estas de 
forma lúdica, pedagógica, e humorística, 
captando a atenção de todas; falou aber-
tamente sem argumentos complicados 
e apresentando as suas reflexões e con-
clusões de forma simples e agradável; 
aproximou-se de todos os paroquianos 
de igual para igual, com simplicidade e 
humildade, transmitiu carinho, cumpri-
mentando todos, em especial as crian-
ças, com beijos e abraços, repartindo 
sorrisos; evidenciou uma personalidade 
forte, mas temperada com ternura e bom 
humor; nas suas palavras transmitiu que 
o que tem de ser feito é para se fazer, 
como foi o caso desta visita pastoral, no 
cumprimento responsável da sua Missão; 
mostrou uma preocupação de escutar e 
ouvir a opinião de todos os paroquianos, 
sem excepção, enfim de evangelizar indo 
ao encontro das pessoas, não deixando 
que a Igreja se feche em si mesma.

Uma visita pastoral que marcou todos 
os paroquianos que se deixaram envolver 
pelas bênçãos recebidas, fé fortalecida, 
esperança renovada e alegria contami-
nadora. n

Atualidade
Em Maçãs de Caminho

Visita Pastoral encheu paroquianos de alegria
Teodora Cardo

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.

A 
Associação de Apoio Social, Cul-
tural, Desportiva e Recreativa de 
Maçãs de Caminho promoveu e 

organizou no dia 20 de dezembro, domin-
go, o tradicional almoço-convívio de Na-
tal, integrado no seu plano de atividades.

Foram cerca de 110 as pessoas que 
estiveram presentes e quiseram partici-
par com alegria e espírito natalício neste 
almoço de Natal, marcando especial 
presença os párocos Celestino Ferreira 
Brás e André Sequeira, e que teve ainda a 
companhia da presidente da Assembleia-
geral, Teodora Cardo.

Fernando Marques, presidente da 
direção da Associação, esclareceu que 
este almoço de Natal é dirigido essencial-
mente aos idosos da ex-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. 

Agradeceu a todas as pessoas pela 
participação e pelo excelente ambiente 
criado, dirigindo uma especial mensagem 
para os restantes elementos da direcção 
e demais voluntários que confeccionam 
a refeição, serviram à mesa e ajudaram 
noutras tarefas ao longo do ano. 

Num ambiente de alegria e espírito 
natalício, a animação prolongou-se pela 
tarde fora com muita conversa a ser posta 
em dia, tendo a associação promovido 
ainda um presépio tradicional e um presé-

pio ao vivo, organizado por Teodora Car-
do, no sentido de manter viva a tradição 
do presépio que assinala o nascimento 
do Menino Jesus na sociedade cristã, e 
uma encenação que encantou todos os 
presentes pela mensagem da Amor e Paz 
transmitida, em renovação de esperanças.

No final da tarde, como vem sendo 
habitual, realizou-se também a reunião 
da Assembleia-geral da Associação para 
discussão e aprovação do orçamento e 
plano de atividades. n

Associação de Maçãs de Caminho

Organizou almoço convívio de Natal 
Carlos Simões



6 O ALVAIAZERENSE     31 de Dezembro de 2015

Junta de Freguesia de Almoster

Presidente da 
Assembleia Geral 
renunciou ao mandato

Dia 26 de dezembro teve lugar a última reunião 
da Assembleia de Freguesia de Almoster e, de entre 
os vários assuntos discutidos, nomeadamente a 
aprovação do orçamento e plano de investimentos 
para 2016, o assunto que marcou a reunião foi a 
renúncia ao mandato apresentada pela presidente 
da Assembleia Aida Ribeiro que em carta enviada à 
assembleia, invocou motivos pessoais.

Verificada a vacatura do lugar e atendendo às 
diversas hipóteses legais para a sua substituição, 
foi deliberado pela Assembleia que Sandra Gonçal-
ves passaria a ocupar o lugar de presidente, Bela 
Fernandes o de primeira secretária e Élio Neves o 
de segundo secretário, tendo sido chamado Ricardo 
Simões para ocupar o lugar vago para compor a 
restante mesa. n

Espírito de Natal 
na ASCRA

No dia 14 de dezembro ASCRA realizou a festa de 
Natal vocacionada para os utentes de Apoio Domiciliá-
rio, Centro de Dia, colaboradores e que contou também 
com a presença órgãos sociais e demais convidados.

A festa iniciou com o almoço convívio, seguido com a 
peça de teatro intitulada “ O Natal do João e da Clara”. A 
tarde continuou com animação musical, onde alguns 
utentes dançaram e reviveram tempos e músicas do 
passado. Quem não pode faltar foi o Pai Natal que che-
gou com lembranças para todos. Para terminar a tarde 
juntaram-se todos à mesa para saborear um belo lanche 
onde não faltaram as filhoses e o  bolo Rei. 

No dia 18 de dezembro as colaboradoras do CLDS - 
Comissão Local de Desenvolvimento Social,  visitaram a 
instituição e realizaram uma atividade de bricolage com 
utentes de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, no âmbito 
da época natalícia.

Para encerrar os festejos natalícios, a direção e sócios 
da ASCRA decidiram retomar a realização do “Jantar de 
Natal” nas instalações da associação.

Lançaram mãos à obra e desde os que venderam os 
bilhetes, os que contribuíram com géneros alimentares, 
os que colaboraram com mão-de-obra na confeção e 
serviço do jantar, vários foram os envolvidos para que 
no dia 19 de Dezembro a sede da instituição se enchesse 
de pessoas e de calor humano.

Com cerca de 90 participantes, não faltaram acepipes 
e o tradicional bacalhau com broa e couves, bem como 
os diversos doces que marcam esta quadra natalícia. No 
final, houve ainda lugar ao sorteio de 5 presentes que 
foram especialmente elaborados pelos utentes do centro 
de convívio da instituição. 

Mais do que proporcionar um bom jantar, o objectivo 
principal é proporcionar um excelente momento de con-
vívio entre direção, funcionários, sócios e demais amigos 
e ao que parece a meta foi cumprida com sucesso.

Ficou a vontade de manter a tradição e para o ano 
voltar a dinamizar esta festividade. 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 344Serviços Informáticos, Lda.

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

Atualidade
Em Almoster

Crianças da catequese celebraram 
a Festa da Palavra

Dia 13 de dezembro as crianças do quarto ano de 
catequese dinamizaram uma celebração domi-
nical diferente para assinalar a Festa da Palavra, 

assim designado por receberem a palavra de Deus ma-
terializada no livro sagrado que é a Bíblia.

Com vários momentos simbólicos, não só em peque-
nas leituras, mas também em ofertas levadas ao altar 
e cânticos de louvor, foi um dia que certamente ficará 
marcado nas memórias destes pequenos cristãos. n

CARTÓRIO NOTARIAL DE ANSIÃO
DA noTáRiA LiC. MARiA DA GRAÇA DAMASCEno PASSoS CoELHo TAVARES

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

lavrada de folhas 8 a folhas 9 verso do livro de notas para escrituras 

diversas número 140-A, Ilda Gonçalves Castelão Nunes, viúva, natural 

da freguesia de Almoster, concelho de Alvaiázere, onde reside na Estrada 

Feira de Abril nº190, que intervém na qualidade de PROCURADORA 

de AUGUSTO MANUEL GOMES FERREIRA, solteiro, maior, natural da 

freguesia de Coimbra (Sé Nova) concelho de Coimbra, declarou,

Que o seu constituinte é dono e legítimo possuidor há mais de 

vinte anos com exclusão de outrem, de METADE de um prédio rústico 

composto por terra de cultura com oliveiras e tanchas com a área de mil 

seiscentos e sessenta metros quadrados sito em Santa Cruz, dita fre-

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

estrada, do Sul com Alfredo Marques Pisco, do Nascente com Manuel 

Castelão e do Poente com D. Deolinda, inscrito na matriz respectiva sob 

o artigo 13763, com o valor patrimonial e atribuído correspondente à  

fracção de QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS EUROS E QUARENTA 

E UM CÊNTIMOS, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiá-

zere sob o número três mil seiscentos e vinte e cinco da freguesia de 

Almoster, não tendo esta fracção inscrição de aquisição.

Que deste imóvel são comproprietários Abílio Neves Nunes e mu-

lher Gracinda da Silva Antunes Alves Nunes, residentes na sede da dita 

freguesia de Almoster.

Que a referida fracção tem sido possuída pelo seu constituinte dentro 

de um espírito de compropriedade, participando das vantagens e dos en-

cargos do prédio, na proporção da sua quota respeitando em relação aos 

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

se assim uma situação de composse.

E acrescentou: 

Que a aquela fracção do mencionado prédio veio à posse do seu cons-

tituinte no ano de mil novecentos e noventa e quatro por compra que dela 

fez a Maria Gonçalves, viúva, residente que foi no dito lugar de Santa Cruz, 

acto este que nunca chegou a ser formalizado.

Que desde então, porém, tem possuído a mencionada fracção 

daquele imóvel em nome próprio e sobre ela tem exercido todos os 

actos materiais que caracterizam a posse, nomeadamente a defesa e 

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

cortando as oliveiras e as tanchas, colhendo a azeitona, dela retirando 

todos os rendimentos inerentes à sua natureza, conservando-a e pagan-

do pontualmente as contribuições e impostos por ela devidos, sempre 

à vista e com o conhecimento de toda a gente, de uma forma contínua, 

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

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO, que o seu 

constituinte invoca na impossibilidade de comprovar o referido domínio 

e posse pelos meios extrajudiciais normais.

CONFERIDA. Está conforme.

Ansião, 01 de Dezembro de 2015.

A Notária, (Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares)

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 402 de 31/12/2015

Paula ReisPaula Reis

Festa em Ponte Nova

Decorreu nos dias 7 e 8 de dezembro, no lugar da 
Ponte Nova mais uma festa em honra da sua padroei-
ra, Nossa Senhora da Imaculada Conceição.

Durante o dia 7, o arraial foi composto por anima-
ção musical, venda de frangos e bar, e para aquecer o 
corpo e a mente, ao cair da noite, o baile foi animado 
pelo conjunto P.A.3.

No dia 8 realizou-se a missa em honra da padroei-
ra, presidida pelo padre André Sequeira, à qual se 
seguiu a romaria no largo da Capela. Durante a tarde 
o arraial foi animado pela venda de rifas e de bolos 
tradicionais e para encerrar os festejos em ambiente 
de festa e confraternização, marcou presença o grupo 
de cantares “Os amigos da Gaita”. n

Festa em honra de 
Santo André

Dia 28 e 29 de novembro teve lugar mais uma 
festa no lugar de Candal, freguesia de Almoster, em 
honra do seu santo padroeiro, o Santo André.

Durante os dias de festa não faltou animação 
musical e um esmerado serviço de bar e frango de 
churrasco, bem como venda de bolos, quermesse e 
jogos tradicionais. 

Contudo, o ponto alto ocorreu com a celebração 
da eucaristia dominical, presidida pelo pároco André 
Sequeira e à qual se seguiu a procissão pelas ruas 
do lugar.

Para culminar os festejos, o baile foi abrilhantado 
pelo teclista Gonçalo Oliveira. n
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Escola Básica de Alvaiázere e Escola Básica de Maçãs de D. Maria

Organizaram festa de encerramento 
do primeiro período

Alunos plantaram árvores 
a Mata do Carrascal

No âmbito da comemoração do Dia Internacional das 
Espécies Autóctones, entre os dias 23 e 27 de novembro os 
alunos do quinto, sexto e oitavo anos da Escola Dr. Manuel 
Ribeiro Ferreira plantaram árvores na Mata do Carrascal 
durante as aulas de Ciências Naturais, uma atividade que 
contou com a colaboração da Engenheira Florestal da Câ-
mara Municipal de Alvaiázere, Isabel Pimenta. 

Como introdução à atividade foi feita uma sensibilização 
para a importância da preservação das Espécies Autóctones 
e os alunos tiveram oportunidade de observar “in loco” as 
várias espécies aí existentes, nomeadamente carvalho-cer-
quinho, azinheira, sobreiro, medronheiro, entre outras, al-
gumas delas resultantes de atividades dos anos anteriores.

Todos os alunos tiveram a oportunidade de plantar 
mais alguns exemplares cedidos pela Câmara Municipal. 
Terminada a atividade, foi visível a satisfação dos alunos por 
terem contribuído para a manutenção e preservação deste 
local de grande valor ambiental e paisagístico. n

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

No dia 17 de dezembro realizaram-se as festas de 
encerramento do primeiro período nas Escolas Básicas de 
Alvaiázere e de Maçãs de D. Maria. Estas atividades con-
taram com o precioso contibuto dos pais/encarregados 
de educação quer dos alunos do primeiro ciclo quer dos 
das crianças do pré-escolar, que também se envolveram 
com motivação e empenho nesta festa.

É de referir também o empenho dos docentes/assis-
tentes operacionais e ainda do professor de música Luís 
Borges, da professora de ATC Sílvia Gonçalves, da pro-
fessora de Educação Física Sara Viana e das professoras 
de Inglês Mónica Santos e Ana Serpa.

Ouviram-se maravilhosas poesias e canções em Por-
tuguês e Inglês, assistiu-se a uma linda dança e a uma 
formidável Cantata de Natal, tendo ainda havido um 
delicioso lanche partilhado.

No final, todas as crianças receberam um presente 
de Natal oferecido pelas Juntas de Freguesia de Alvaiá-

zere e de Maçãs de D. Maria, que foi distribuído pelo Pai 
Natal, por membros da autarquia e pela subdiretora do 
Agrupamento. n

A coordenadora da atividade
Isabel Maia

Celestina Silva

ANABELA
Cabeleireira

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

    3250 - 103 Alvaiázere

Agrupamento de Escolas

Jantar convívio de Natal
Foi no dia 21 de dezembro que se realizou o jantar 

de Natal do Agrupamento de Escolas de Alvaiázere. 
Pessoal docente e não docente, alguns acompanhados 
pelos seus familiares, juntaram-se na escola Dr. Manuel 
Ribeiro Ferreira, para jantar e conviver festejando, as-
sim, esta época natalícia. 

Um reconhecimento a todos os que participaram e 
ajudaram a provar que a escola é também um espaço 
de convívio e de confraternização. n

A Direção

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

lavrada de folhas 34 a folhas 36 do livro de notas para escrituras diver-

sas número 140-A, ALBINO ROSA ALVES e cônjuge LUCÍLIA EMÍLIA 

TOMAZ, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais ele 

da freguesia de Almoster, concelho de Alvaiázere e ela da freguesia de 

Abiul, concelho de Pombal, onde residem no lugar da Amieira, na Rua 

da Lagoa de Santa Catarina nº194, declararam,

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

exclusão de outrem, do imóvel seguinte: 

SITUADO NA FREGUESIA DE ALMOSTER, CONCELHO DE ALVAIÁZERE:

NÚMERO UM - Prédio rústico composto por terreno de cultura com 

oliveiras, árvores de fruto e mato com a área de mil oitocentos e dez 

me tros quadrados sito nas Hortas, a confrontar do Norte com Manuel 

Fernandes Marques, do Sul com Maria Rosa, do Nascente com herdeiros 

de Joaquim Nunes do Carmo e do Poente com caminho, inscrito na matriz 

respectiva sob o artigo 10847 com o valor patrimonial e atribuído de 

quinhentos e doze euros e onze cêntimos, omisso na Conservatória do 

Registo Predial de Alvaiázere.

Que o mencionado bem, veio à sua posse já no estado de casados, 

por compra que dele fizeram no ano de mil novecentos e noventa a 

Joaquim Nunes e mulher Rosa Gomes, residentes que foram no lugar 

da Quinta dos Ciprestes, freguesia e concelho de Alvaiázere, acto este 

que nunca chegou a ser formalizado.

Que desde aquela datas porém têm possuído o mencionado imóvel em 

nome próprio e sobre ele tem exercido todos os actos materiais que carac-

terizam a posse, nomeadamente a defesa e a conservação da propriedade, 

semeando e amanhando, plantando e cortando as oliveiras e as árvores de 

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

retirando todos os rendimentos inerentes à sua natureza, conservando-o e 

pagando pontualmente as contribuições e impostos por ele devido, sempre 

à vista e com o conhecimento de toda a gente, de uma forma contínua, 

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

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO, que invocam 

na impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse pelos meios 

extrajudiciais normais.

CONFERIDA. Está conforme. 

Ansião, 11 de Dezembro de 2015.

A Notária, (Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares)

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 402 de 31/12/2015

CARTÓRIO NOTARIAL DE ANSIÃO
DA notáriA LiC. MAriA DA GrAÇA DAMASCEno PASSoS CoELHo tAVArES

C
onforme programado, realizou-se no passado dia 
11 de dezembro uma visita de estudo ao Buçaco 
com os alunos do sexto ano, tendo sido o trans-

porte cedido gratuitamente pelo Município. 
No âmbito da disciplina dinamizadora de História e 

Geografia de Portugal, os alunos visitaram o Museu Mili-
tar do Buçaco com uma paragem mais demorada junto à 
maquete com as posições das forças em combate, onde 
puderam reconhecer a dimensão da batalha do Buçaco 
e suas consequências, tendo ainda visitado o Obelisco 
comemorativo da guerra Peninsular, o Convento e o Pa-
lácio Hotel do Buçaco. A visita terminou com um passeio 
pedonal através da Mata Nacional do Buçaco, que possui 
espécies vegetais do mundo inteiro. 

Segundo a professora responsável pela visita, Teodo-
ra Cardo, este tipo de atividade motiva e facilita a aqui-
sição de conhecimentos, aplicando-se à maioria destes 
alunos que durante a mesma demonstraram interesse e 

entusiasmo, promovendo ainda o convívio entre alunos 
e entre alunos e professores, fora do ambiente normal 
de aulas, levando a um melhor conhecimento mútuo 
facilitador do processo ensino – aprendizagem. n

No passado dia 15 de dezembro realizou-se uma 
visita de estudo a Tomar, destinada aos alunos das três 
turmas do oitavo ano, atividade que foi dinamizada pela 
professora da disciplina de História, Teodora Cardo, em 
parceria com as disciplinas de Geografia e Educação 
Visual e cujo  transporte foi cedido gratuitamente pelo 
Município de Alvaiázere.

Os alunos visitaram o Convento de Cristo e as Igrejas 
de Santa Maria do Olival, S. João Batista e Nossa Senhora 
da Conceição. Ainda como complemento cultural, os 
alunos tiveram a oportunidade de ver a Sinagoga e o 
Museu dos Fósforos.

Esta atividade permitiu aos alunos, que estiveram 
atentos, a concretização de conteúdos programáticos 
relativos aos estilos gótico, manuelino e renascentista, 
assim como desenvolver a sensibilidade estética, o espí-
rito de observação e o sentido crítico, contribuindo ainda 
para a sua formação integral e desenvolvimento do sen-
tido da solidariedade pela partilha de conhecimentos. n

Comarca de Leiria
Figueiró dos Vinhos - inst. Local - Sec. Comp. Gen. - J1

Palácio da Justiça - Av. José Malhoa - 3260-402 Figueiró dos Vinhos
Tel. 236 093 540 - Fax 236 093 559 - Mail: figvinhos.judicial@tribunais.org.pt

ANÚNCIO
Processo: 274/15.2T8FVN   Interdição/Inabilitação   N/Referência: 80011866

Data: 18-12-2015

Requerente: Ministério Público

Interdito: Carla Maria de Campos Cavaca

Faz-se saber que foi distribuída, neste tribunal, a ação de 

Interdição/Inabilitação em que é requerido, Carla Maria de 

Campos Cavaca, com residência em Av. São Domingos Nº 61 

R/c, 3280-013 Castanheira de Pêra, para efeito de ser decre-

tada a sua interdição por anomalia psíquica.

A Juíza de Direito,

Dra. Margarida Allen Camacho Quental

A Oficial de Justiça,

Maria Manuela I.S.T. Pereira

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 402 de 31/12/2015

Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira

Visita de Estudo - No trilho das invasões francesas

Alunos foram a Tomar 
em visita de estudo
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ETP Sicó - Polo de Alvaiázere

Comemorou o Dia Internacional 
dos Direitos Humanos

Take-Way e Self Service

Tel. 236 656 185
Tlm. 968 067 903

Rua Acúrcio Lopes, 10
3250-102 Alvaiázere

VENDA DE PÃO
aGeNTe JOGOS SaNTa caSa

Tel. 236 107 520

Rua Juiz Conselheiro 
Furtado Santos, 113
3250-182 Alvaiázere

Considerando o Dia Internacional dos Direitos 
Humanos, celebrado no dia 10 de dezembro, a 
preocupação social da comunidade escolar com 

vista à promoção de iguais direitos e oportunidades 
a todos os cidadãos, os alunos da Escola Tecnológica 
e Profissional de Sicó, do polo de Alvaiázere, assina-
laram a data com a doação de bens à LASA (Loja de 
Apoio Social de Alvaiázere).

A iniciativa foi desenvolvida no âmbito do projeto 
“Mãos Unidas”, um projeto dos alunos da ETP Sicó que 
pretendeu, ao longo dos últimos anos, sensibilizar os 
jovens para a importância da solidariedade, da parti-
lha e da (re)utilização de produtos com o objetivo de 
construir um mundo melhor, onde a diferença não 
tenha de se traduzir em desigualdade.  

Dando por cumprida a missão de ensinar os alu-
nos a ser solidários fazendo solidariedade, o “Mãos 
Unidas” disponibiliza, a partir do mês de janeiro de 
2016, o seu espaço para a construção de uma Biblio-

teca temática dedicada à área de formação técnica 
dos alunos, a Restauração. 

Não obstante, a solidariedade não deixa de ser 
uma preocupação e um motivo de ação para a ETP 
Sicó, pelo que esta instituição de ensino vai continuar 
atenta à comunidade educativa e dedicada à formação 
integral dos seus alunos. n

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

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: 236 630 010 - Fax: 236 630 019

Alunos de Restauração 
confecionaram presépio 
comestível

Num verdadeiro desafio à criatividade e ao bom 
gosto, e à semelhança do que tem sucedido em anos 
transatos, os alunos do polo de Alvaiázere da Escola 
Tecnológica e Profissional Sicó responderam afirma-
tivamente à iniciativa dinamizada pelo Município de 
Alvaiázere, participando no Concurso de Presépios 
2015.

Assim, os alunos do Curso Profissional de Restau-
ração deram forma à sua originalidade, confecionan-
do um presépio comestível. 

No âmbito da sua experiência e prática formativa 
adquirida, os alunos recorreram à técnica de mol-
dagem de pasta de açúcar, elaborando um presépio 
original com as figuras que permitiram recriar o 
nascimento do Menino. Para além disso, confeciona-
ram ainda biscoitos e bolos que serviram de base à 
construção do estábulo.

Esta atividade possibilitou aos alunos desenvolver 
capacidades na sua área de formação, mais especi-
ficamente na variante de pastelaria e, simultanea-
mente, assinalar esta época festiva, particularmente 
colorida e querida para todos e que assume uma 
extrema relevância cultural do nosso país. n

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, 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

***

VISITE-NOS!

***

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

FICAÇÃO NOTARIAL, hoje exarada, de folhas quarenta e oito a folhas 

cinquenta verso, do livro de notas para escrituras diversas número 

setenta e oito-D, deste Cartório, Elsa Cristina Rodrigues da Luz, NIF 

198 722 958, casada com Amândio José Rodrigues Simões, sob o 

regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Maçãs de 

Dona Maria, concelho de Alvaiázere, onde reside no lugar de Palheiros, 

na Travessa do Forno, n.º 9, declarou:

Que, é dona e legítima possuidora com exclusão de outrem do 

seguinte prédio situado na freguesia de Pussos São Pedro, concelho de Al-

vaiázere e não descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

Urbano, sito em Amieira, composto de terreno para construção, 

com a área de cento e quarenta e um vírgula oitenta e oito metros 

quadrados, a confrontar do norte e poente com herdeiros de António 

Ferreira de Carvalho, do sul com ribeiro, do nascente com estrada, 

inscrito na respectiva matriz sob o artigo 531, o qual proveio do artigo 

urbano 357 da freguesia de Pussos (extinta), com o valor patrimonial 

para efeitos de IMT de 8.300,00€, inscrito na respectiva matriz em nome 

do respectivo cabeça de casal das heranças de José Rodrigues Dias e de 

Lucília Rodrigues Dias.

O prédio atrás identificado veio à posse da primeira outorgante, no 

estado de solteira, maior, no ano de mil novecentos e noventa e três, 

tendo celebrado o seu casamento no ano de mil novecentos e noventa e 

cinco sob o regime da comunhão de adquiridos, por doação verbal feita 

por José Rodrigues Dias, viúvo, residente que foi em Rua Principal, lote 

4, 1º. Casal Mira, Amadora e por Lucília Rodrigues Dias, solteira, maior, 

residente que foi em Cabaços, Pussos, Alvaiázere, pelo que não ficou a 

dispor de título formal que lhe permita fazer o respectivo registo na Con-

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

do aludido prédio em nome próprio, posse que assim detém há mais 

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

Que esta posse foi adquirida e mantida sem violência e sem opo-

sição, ostensivamente, com conhecimento de toda a gente, em nome 

próprio e com aproveitamento de todas as utilidades do prédio, todos 

os actos de posse de que o mesmo era susceptível, nomeadamente, lim-

pando o respetivo terreno, agindo sempre por forma correspondente ao 

exercício do direito de propriedade, quer usufruindo como tal o imóvel, 

quer suportando os respectivos encargos.

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

exercida desde o referido ano, conduziu à aquisição do mencionado 

prédio, por usucapião, que aqui expressamente invoca, justificando 

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

forma de aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro título 

formal extrajudicial.

Está conforme, Alvaiázere, 18 de dezembro de 2015.

A Conservadora, em funções notariais, (Irene Dulce Ventura Santa)

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 402 de 31/12/2015

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE
A CARgO DA CONSERVADORA Em FUNÇõES NOTARIAIS 

IRENE DULCE VENTURA SANTA

Alunos de Restauração as-
seguraram Jantar de Natal 
da Confraria do Chícharo

Numa perspetiva de colaboração com a comu-
nidade e de reafirmação da componente prática de 
formação do Curso Profissional de Restauração, os 
alunos do terceiro ano, orientados pelos professores 
Margarida Marques e Pedro Silva, confecionaram o 
jantar de natal da “Confraria do Chícharo”, realizado 
no dia 16 de dezembro.

Num ambiente marcado pelos símbolos da épo-
ca, os alunos deram corpo a uma ementa na qual o 
chícharo teve lugar de destaque. Depois das entradas, 
em que brilharam produtos endógenos, como as 
azeitonas e os enchidos, foi servido um aveludado 
de chícharo, seguido de um prato de bacalhau acom-
panhado de puré de chícharo e, para terminar, os 
comensais deliciaram-se com uma sobremesa origi-
nal: bolo de chícharo acompanhado com compota de 
frutos silvestres, praliné de chícharo e gelado.

Os produtos locais foram reinventados numa 
sucessão de texturas e sabores que atestam a quali-
dade da formação e um conjunto de características 
pessoais que permitem antecipar um grupo extrema-
mente profissional de futuros chefes, prontos para 
abraçar o mercado de trabalho. n
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Salpico
Pico-Pico

Filipe Antunes dos Santos

Tomar
Morte repentina de 
aluno da escola 
profissional

Um aluno da Escola Profissional de 
Tomar faleceu na manhã de domingo, 6 
de dezembro, na sua casa, em Tomar. 
Este caso deixou a comunidade local 
assim como os seus amigos em estado 
de choque. 

Alexandre Maia, de apenas 15 anos, 
tomou o pequeno-almoço e voltou para 
a cama, quando começou a sentir-se 
mal. 

Já em paragem cardio-respiratória, 
ainda foi transportado para o hospital 
de Tomar, onde se confirmou o óbito. n

Avelar - Ansião
Indivíduos armados 
assaltaram banco

No dia 16 de dezembro, três indi-
víduos assaltaram a agência do Banco 
Santander Totta em Avelar, Ansião. 

Segundo a mesma fonte, os suspei-
tos estavam encapuzados e armados e 
exigiram aos funcionários todo o dinhei-
ro disponível.

A GNR referiu que os suspeitos fugi-
ram para parte incerta, com um montan-
te de dinheiro ainda não apurado, acres-
centando ainda que todas as unidades 
foram imediatamente informadas para 
os tentar localizar. Até às 17h20 desse 
dia, os mesmos continuavam ainda em 
parte incerta.

O caso está agora a ser investigado 
pela Polícia Judiciária de Coimbra. n

Ourém
Acidente provoca a 
morte a jovem

Um jovem morreu no passado dia 26 
de dezembro, no concelho de Ourém, na 
sequência do despiste da viatura ligeira 
em que seguia.

A vítima, de 25 anos de idade, era a 
única ocupante do veículo, cujo despiste 
ocorreu cerca das 08h10, em Pedernei-
ra, localidade da freguesia de Urqueira, 
no concelho de Ourém, distrito de 
Santarém.

Para o local foram mobilizados 
meios dos Bombeiros Voluntários de 
Ourém, da GNR e do Instituto Nacional 
de Emergência Médica (INEM), com uma 
viatura médica de emergência e reani-
mação (VMER) de Leiria. n

BREVES


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

TUDOGAZ
Rádio Eléctrica de Algés, Lda.

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

AGÊNCIA

Biblioteca Escolar

Encontro com o escritor António Mota

 NATAL VEM, NATAL VAI!

“O Natal é uma atitude”, e não deve-
ria ser para um simples dia diferente ou 
só para uma longa noite com uma ceia 
melhor e com muito consumismo quase 
inútil de prendas, para uns do pai-natal, 
para outros do Menino Jesus e, para mais 

alguns, uma maneira de 
dizer “Boas Festas” aos 
amigos.

Já lá vão oitenta e dois 
natais, eu a vivê-los segun-
do a minha capacidade, de 
vez em quando a ter  um 
“cheirinho” de bacalhau 
com couves, este ano com 
uma pequena diferença, 
que a Valentina preparou 

para mim uma saborosa e suculenta cara 
de bacalhau, juntando-lhe as couves do 
nosso compadre António. 

Quanto ao resto, tudo normal, exceto 
para os netinhos, que quase não davam 
mãos a medir, sofregamente a desventra-
rem os artísticos embrulhos!

Mas, … Natal vai, Natal vem, … no céu 
os anjos cantam “Glória a Deus nas altu-
ras” e, … na terra, os homens a fazerem 
guerras “a dar-lhes com um pau”, que 

parece não serem capazes de aprender a 
fazer mais nada! 

Torna-se-me difícil demarcar um salpi-
co em cada Natal, e este não faz exceção, 
tão grande é a “chuvada” nestas ocasiões! 
Ele são as guerras de toda a espécie; ele 
são os milhões de refugiados que os 
poderosos homens do diabo fratricida 

matam e põem em fuga da sua terra-
natal por fanatismo religioso; são tantos 
meninos inocentes (Mas, as crianças, 

Senhor…!) afogados no mar! São também 
homens do demo por cá, que há quem 

não queira dar guarida a quem vem a fu-
gir da morte e da fome, e só porque, entre 

tantos, poderá vir um criminoso terrorista 
ou alguém que venha comer o nosso 
pouco pão. E são ainda os muito nossos 
“sem abrigo” e sem alegria nem nada, os 
muito nossos desempregados às ordens 
de um capital “cego e sem coração”; são 
os muito nossos pobres com fome; são 
as muito nossas crises mal trabalhadas!

Tão salpicado assim, opto por pôr à 
cabeça destes meus lugares comuns a 
solidariedade, que também é muito nossa 
e que sempre vai aparecendo um pouco 
por toda a parte.

Para que o espírito do Natal seja sem-
pre, aí vai mais uma “pitada” da minha 
poesia! 

 

GUERRA PELA PAZ

Quando olho, não vejo esse Natal
Que na paz faz a guerra pelo bem.
Pela paz, o Menino de Belém
Deu ao Homem a espada contra o mal.

Quando olho, não sei se, afinal,
Sou a espada em guerra por alguém
Ou, na paz, não me penso em Belém
e assim fico mais burro que o curral.

Meu Menino, se és Deus, põe do avesso
Minhas mãos, dá-lhes a graça da abertura
Para que brandam, como arma de arremesso

Todo o bem pela paz que se procura,
Uma obra que eu faça pelo preço
De um Natal para todos por ventura! n

N
o passado dia 9 de dezembro, 
numa iniciativa da Biblioteca Es-
colar, o escritor António Mota des-

locou-se a Alvaiázere para se encontrar 
com os alunos do primeiro e segundo 
ciclos do Agrupamento de Escolas e sur-
preender todos os presentes com a sua 
boa disposição e simpatia.

O encontro realizou-se na Casa Muni-
cipal da Cultura, gentilmente cedida pela 
autarquia, onde o escritor foi acolhido 
pela direção do Agrupamento, pela pro-
fessora bibliotecária e pela Vice-presiden-
te da Câmara Municipal de Alvaiázere.

Ao longo das três sessões que se 
propôs dinamizar, António Mota contou 
histórias, leu poemas e contos, conver-
sou. Falou de si, da sua vida e da sua 
infância, dos seus textos, lembrou a 
importância da leitura para a aprendiza-
gem, respondeu às perguntas dos alunos 
e deu autógrafos, muitos autógrafos.

Numa das sessões estiveram presen-
tes alunos da Universidade Sénior de 
Alvaiázere que acederam ao convite da 
BE para conhecer um dos escritores mais 

marcantes da Literatura para a infância e 
juventude no nosso país.

António Mota tem uma obra muito va-
riada que atravessa géneros literários dis-
tintos como a narrativa, o conto, a poesia 
e os jogos e rimas infantis. Tendo optado 
por permanecer intimamente ligado à sua 
terra, o autor deixa transparecer na sua 
escrita claras marcas de ruralidade e um 
imenso conhecimento dos sonhos, das 
alegrias e das tristezas que povoam as 

crianças e jovens que vivem no Portugal 
profundo. Escreve também para os leito-
res mais pequenos com uma linguagem 
clara e simples mas repleta de situações 
que apelam à imaginação e ao sonho. 

Esteve ainda patente no átrio da Casa 
Municipal da Cultura uma exposição de 
trabalhos alusivos às obras do autor es-
tudadas pelos alunos, que incluiu uma 
pequena mostra de peças antigas rela-
cionadas com atividades agrícolas que 
só foi possível graças à colaboração do 
Rancho Folclórico da Freguesia de Pussos 
e de um dos elementos da equipa BE, a 
assistente Irene Pinheiro, que gentilmen-
te as cederam. Foi aí que o convidado se 
encantou, também ele, com o chícharo, 
a leguminosa característica da região de 
Alvaiázere e declarou levar boas recorda-
ções desta terra e das suas gentes. 

A Biblioteca Escolar deixa uma pala-
vra também de agradecimento à Editora 
Leya, na pessoa do seu colaborador Pau-
lo Cunha, que patrocinou a deslocação 
do autor. n

A equipa da Biblioteca Escolar
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Casa do Pai Natal 
está de regresso à 
Biblioteca Municipal

D
esde o dia 1 de dezembro e até ao dia de Reis (6 
de janeiro) estão patentes ao público na Biblio-
teca Municipal de Alvaiázere duas exposições 

intituladas: “O Pai Natal no Desporto” e “O Pai Natal e 
os Transportes”. Desta forma, e até ao dia das mudan-
ças para a nova casa, a Biblioteca Municipal abriu, nas 
mesmas instalações do ano passado mas com uma nova 
decoração, a nova Casa do Pai Natal, dando continuidade 
à mostra dos mais de dez mil Pais Natais oriundos de 17 
países, com diferentes cores, texturas e tamanhos doa-
dos por Clarisse Rodrigues ao Município de Alvaiázere.

Venha visitar este mundo encantado e deixe-se 
contagiar pela magia do Pai Natal, de segunda a sexta-
feira, das 9h00 às 17h00 ou aos sábados das 10h00 
às 13h00. n

Casa do Concelho de Alvaiázere

Meia centena de pessoas marcou 
presença na Noite de Fados

A noite de dia 27 do passado mês de novembro 
foi uma noite especial para a Casa do Concelho 
de Alvaiázere (C.C.A), pois há vários anos que 

na última sexta-feira desse mês se realiza uma Noite 
de Fados. Sendo o Fado a canção nacional, é cantado 
em muitos sítios, mas o Fado na C.C.A. é diferente 
porque inclui o Fado de Lisboa e de Coimbra, canta-
do pelo “Grupo Fado do Tejo ao Mondego”, do qual 
fazem parte vozes de altíssima qualidade.

Assistiram ao serão mais de meia centena de só-
cios e amigos, o que constitui um motivo de incentivo 

para a direção dar continuidade à luta em prol da 
Casa do Concelho de Alvaiázere. Depois do jantar, 
que foi do agrado de todos, deu-se início ao Fado, 
que começou com o Fado de Lisboa; na segunda parte 
cantou-se a rigor o Fado de Coimbra e, na terceira 
parte, o Fado castiço de Lisboa, intervalado com 
algumas anedotas que provocaram boa disposição e 
fortes gargalhadas na assistência.

Como é habitual, o serão encerrou-se com a 
tradicional sopa, havendo as usuais despedidas e a 
promessa de “para o ano voltar!” 

A Direção a todos agradece a sua presença e, em 
resposta à promessa, diz: - Cá os espera! n

Benilde Silva

ALMOÇO - CONVÍVIO
dA freguesIA de ALMOsTer
dia 30 de janeiro de 2016 pelas 13h00

Ano novo, vida nova! Venha confraternizar com 
os seus conterrâneos e amigos almosterenses...

Inscrições limitadas. reserve já o seu lugar!
Local: Sede C.C.A. em Lisboa

INSCRIÇÕES: Telfs. 213 549 637 - 213 542 256 
Tlm.: 936 232 795 - casaconcelhoalvaiazere@gmail.com

CASA DO CONCELHO 
DE ALVAIÁZERE
Um cantinho da nossa terra em Lisboa

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

lavrada de folhas 95 a folhas 96 verso do livro de escrituras diversas 

140-A MANUEL LOPES ANTÓNIO e cônjuge ANA MARIA DIAS 

NEVES LOPES, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, 

naturais ele da freguesia de Pousaflores, deste concelho de Ansião 

e ela da freguesia e concelho de Arganil, residentes na Rua Capitão 

Pereirinha nº 7, rés-do-chão, em Santa Clara, União das Freguesias 

de Santa Clara e Castelo Viegas, concelho de Coimbra, declararam:

Que são donos e legítimos possuidores há mais de vinte anos 

com exclusão de outrem, de um prédio rústico composto por 

terreno de cultura e vinha com a área de mil quatrocentos e vinte 

metros quadrados sito no vale da Colerga, freguesia de Almoster, 

concelho de Alvaiázere, a confrontar do Norte com serventia, do 

Sul com Rosa da Silva, do Nascente com Manuel Rodrigues Mar-

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

artigo 13504, com o valor patrimonial e atribuído de QUINHENTOS 

E SETENTA E SEIS EUROS E SETENTA E DOIS CÊNTIMOS, omisso na 

Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

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

tos e setenta e quatro, já no estado de casados, por lhes ter sido 

doado por seus pais e sogros Alípio António e mulher Rosa Dias 

Lopes, residentes que foram no lugar da Bairrada, dita freguesia 

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

Que desde então, porém têm possuído o mencionado imóvel 

em nome próprio e sobre ele têm exercido todos os actos mate-

riais que caracterizam a posse, nomeadamente a defesa e a con-

servação da propriedade, semeando-o, amanhando-o, plantando 

e cortando a vinha, colhendo a uva, avivando as estremas, dele 

retirando todos os rendimentos inerentes à sua natureza conser-

vando-o e pagando pontualmente as contribuições e impostos 

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

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

oposição de quem quer que seja.

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO que 

invocam na impossibilidade de comprovar o referido domínio e 

posse pelos meios extrajudiciais normais.

Conferido. Está conforme.

Ansião, vinte três de Dezembro de dois mil e quinze.

A Notária, Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 402 de 31/12/2015

CARTÓRIO NOTARIAL DE ANSIÃO
DA notáriA LiC. MAriA DA GrAÇA DAMASCEno PASSoS CoELHo tAVArES

Delfina Gonçalves
Solicitadora

        Rua Outeiro do Jacinto, 25 - Santa Cruz   -   Tlm. 967 070 432
3250-041 Almoster - Alvaiázere  E-mail: 4497@solicitador.net

Museu Municipal de Alvaiázere

Projeto pretende fazer uma reconstrução 
em formato digital do Concelho

Alvaiázere (Re)Construção Digital é o nome do 
novo projeto do Museu de Alvaiázere, uma 
iniciativa da sua responsável Paula Cassiano, 

que foi divulgada no início deste mês de dezembro. 
O projeto consiste na recolha de fotografias, recor-

tes, vídeos, textos, cartazes, carimbos, selos dos cor-
reios, ou quaisquer outros elementos que permitam 
a criação de um álbum digital online acessível e dis-
ponível a toda a população. Desta forma, os serviços 
do Museu deixam o desafio a todos quantos queiram 
colaborar para se dirigirem às suas instalações com 
os documentos, em suporte digital ou em papel, que 
depois de copiados, serão novamente devolvidos.

Em declarações ao Jornal “O Alvaiazerense”, Paula 
Cassiano afirmou que a ideia surgiu pelo facto de 
“haver uma enorme descaracterização do Concelho, 
pelo que o que se pretende é reconstruir a memória 
dos antepassados, de forma a perpetuar a identidade 
cultural e proteger e divulgar a memória coletiva dos 
alvaiazerenses”. A responsável mostrou-se satisfeita 
pelo feedback que tem vindo a receber: “a reação 
das pessoas tem sido muito positiva, os alunos da 
Universidade Sénior já começaram a trazer fotos de 
ilustres alvaiazerenses de há 40 e 50 anos, é algo que 
fica para a posteridade e representa, sem dúvida, uma 
mais-valia para todos”.

Paula Cassiano acrescentou ainda que todas as 
colaborações são bem-vindas, apelando também à 
participação e envolvimento de todas as associações 
que o queiram fazer, para que “não se percam as 
raízes do passado de Alvaiázere”. n
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Ranking das Escolas 2015

Alvaiázere registou considerável subida 
relativamente ao ano passado

N
o passado dia 12 de dezembro 
o Ministério da Educação deu a 
conhecer o Ranking das Esco-
las 2015, com base nos seus 

critérios de avaliação, nos diferentes 
níveis de ensino: primeiro, segundo e 
terceiro ciclos e ensino secundário.

Desta forma, num universo de 
4188 estabelecimentos de ensino do 
primeiro ciclo, Alvaiázere tem quatro 
escolas no ranking: a Escola Básica 
de Alvaiázere ocupa a 1393ª posição, 
registando uma subida em relação ao 
ano anterior (2125ª posição), com uma 
média de 65,68 pontos; a Escola Básica 
de Pelmá surge em 2433º lugar, com 
uma média de 60,38 pontos, o que 
também representa uma subida em 
relação a 2014, em que se classificou 
em 3340º e a Escola Básica de Maçãs 
de D. Maria, que é a única do Concelho 
que desceu no ranking relativo ao pri-
meiro ciclo, passando do 2804º lugar 
em 2014 para 3034º este ano, com 
uma média de 56,64 pontos. Por fim, 
a Escola Básica de Cabaços classificou-
se em 3127º lugar, com uma média 
de 55,94 pontos, subindo também na 
tabela, onde ocupava no ano passado a 

3924ª posição. A melhor escola do país 
do primeiro ciclo é o Externato Menino 
Jesus (ensino privado), em Coimbra, 
que obteve uma média de 86,88 pontos 
e em segundo lugar figura uma escola 
pública, a Escola Básica da Cortiçada, 

no concelho da Guarda, com uma mé-
dia de 86,17 pontos.

No que diz respeito ao segundo 
ciclo, o concelho de Alvaiázere é repre-
sentado unicamente pela Escola Dr. Ma-
nuel Ribeiro Ferreira que, num total de 
1174 escolas, ocupa a 217ª posição, a 
melhor classificação conseguida desde 
2013 e que representa uma subida de 
284 lugares em relação a 2014 (501ª 
posição), alcançando uma média de 
62,37 pontos. O Externato Nossa Se-
nhora das Graças, em Braga, é o líder 
da tabela, com uma média de 86,44 
pontos, sendo de salientar que os dez 
primeiros classificados são todos esta-
belecimentos do ensino privado.

A Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira 
é também a única representante do 
Concelho nas escolas do terceiro ciclo, 
surgindo em 836º lugar num total de 
1236 escolas, com uma média de 48,91 
pontos e saltando também na tabela em 
relação ao ano passado, onde estava na 
912ª posição. Não obstante, a melhor 
classificação já obtida pela Escola no 

Ranking do Ministério da Educação foi 
em 2010, quando obteve o 569º lugar. 
Mais uma vez, o ranking é liderado por 
uma escola privada, o Externato As Des-
cobertas, em Lisboa, com uma média de 
87,80 pontos; a primeira escola pública 
surge em 31º lugar, Escola Básica do 
Curral das Freiras, em Câmara de Lobos 
(Madeira), média de 77 pontos.

Por fim, no universo das Escolas 
Secundárias, num total de 632 escolas 
a Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira fi-
cou este ano no 109º lugar, subindo do 
489º obtido no ano de 2014, resultado 
que coloca o estabelecimento de ensino 
de Alvaiázere no primeiro lugar na lista 
das 40 maiores subidas de 2015. A ta-
bela das melhores Escolas Secundárias 
é encabeçada pelo Colégio Arautos 
do Evangelho, concelho de Guimarães 
(ensino privado), com uma média de 
17 pontos por exame; a melhor escola 
pública ocupa o 32º lugar da tabela, 
Escola Básica e Secundária Clara de 
Resende, no Porto, com uma média de 
13,16 pontos. n
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Município de Alvaiázere

Seminário assinalou Dia Municipal da 
Igualdade de Género
Cláudia Martins

O 
Município de Alvaiázere, em 
parceria com o CLDS 3G, 
comemorou no dia 10 de 
dezembro o Dia Municipal 

da Igualdade de Género, por ocasião 
da celebração do Dia Internacional dos 
Direitos Humanos, aproveitando o mote 
para evidenciar os direitos humanos 
básicos que devem assistir a todos os 
cidadãos.

Desta forma, durante o período da 
manhã, as crianças do primeiro ciclo 
do ensino básico assistiram à represen-
tação da peça de teatro “Mariana num 
mundo igual”, história do livro infantil 
da autoria da atriz Mariana Monteiro 
que foi adaptada para teatro e cuja 
temática é a igualdade de género.

Ao final do dia, na Casa Municipal 
da Cultura, realizou-se o Seminário 
“Desigualdade entre homens e mulhe-
res: As crenças e os estereótipos de 
género nas atividades profissionais”, 
destinado a todos os profissionais do 
trabalho social e educativo e aberto à 
comunidade em geral.

A presidente da Câmara Municipal 
de Alvaiázere, Célia Marques, deu início 
à sessão afirmando que o propósito da 
mesma foi “quebrar barreiras e tabus, 
criar um território mais inclusivo, mais 
igualitário, mais coeso e abrir novos 
horizontes”.

A sessão foi dinamizada por Ca-
tarina Constantino, do CLDS 3G, que 
começou por explicar que a diferença 
entre homens e mulheres assenta em 
crenças e estereótipos, e que esta dife-
rença começa a ser questionada desde 
muito cedo, na fase da gravidez, uma 
vez que o sexo da criança determina 
diferentes reações (está provado que 
os pais preferem que o seu primeiro 
filho seja do sexo masculino, porque 
existe uma ideia preconcebida de que 
dá menos trabalho) e a preparação do 

espaço físico para a receber: se for 
um menino o quarto é decorado em 
azul, e se for menina em cor-de-rosa, 
acontecendo o mesmo em relação ao 
vestuário. 

As diferenças vão-se acentuando 
durante o processo de crescimento, 
havendo brinquedos específicos para 
rapazes e para raparigas, afirmou Ca-
tarina Constantino, acrescentando: “os 
brinquedos típicos para meninas não 
estimulam a criatividade, reduzem-nas 
mais do que os dos meninos, por isso 
segmentar brinquedos pode provocar 
nas crianças falta de confiança e de 
auto estima.”

Uma das questões em debate foi 
que os pais educam os seus filhos for-
matando e limitando as suas escolhas 

consoante o género, devido às ideias 
e aos conceitos que estão associados 
a cada um deles e que por isso há que 
repensar a educação. 

Ao homem, são geralmente atribuí-
dos adjetivos como técnico, racional, 
duro, aventureiro e competitivo, en-
quanto a mulher é associada ao lar e 
descrita como cautelosa, relacional, co-
laborativa e emotiva. Daqui se concluiu 
que sexo e género são conceitos dife-
rentes: o sexo é determinado genetica-
mente, e o género constrói-se através 
das relações sociais e da aprendizagem 
dos papéis de cada um na sociedade. 

A principal conclusão deste semi-
nário é que a diferença entre géneros 
não pode significar uma desigualdade 
de oportunidades e que a batalha pela 

igualdade é uma luta que se pretende 
empatada. Em Portugal, as mulheres 
recebem menos 13% do que os ho-
mens (um valor que se situa abaixo 
da média europeia, de 16%), ocupando 
o nosso país o 44º lugar no ranking 
da ocupação de cargos políticos por 
mulheres e o 39º na desigualdade de 
géneros. 

Catarina Constantino deu por en-
cerrada a sessão afirmando que “só 
se consegue a felicidade contribuindo 
para a igualdade”. 

Ciente dos desafios mas também 
das oportunidades que advêm da 
promoção da igualdade de género, o 
Município de Alvaiázere continuará, 
ativamente, a investir em prol desta 
finalidade. n
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E
ntre os dias 10 e 13 de dezem-
bro D. Virgílio Antunes, Bispo 
da Diocese de Coimbra, esteve 
em visita pastoral às paróquias 

do concelho de Alvaiázere de S. Pedro, 
Pelmá e Pussos.

A Igreja de S. Pedro foi o ponto de 
partida para esta visita pastoral, cerca 
das 15h00, tendo o Bispo sido recebido 
com bastante entusiasmo e satisfação 
pelo padre Jacinto Gonçalves, repre-
sentantes da Câmara Municipal de 
Alvaiázere e da Junta de Freguesia, da 
Associação de Apoio Social, Cultural, 
Desportiva e Recreativa de S. Pedro, do 
tecido económico, da catequese e pelos 
demais populares. Depois de algumas 
palavras dirigidas a todos os presentes, 
D. Virgílio foi acolhido na Igreja, que é 
a casa de todos e na qual decorreu um 
momento de oração, seguido de uma 
animada e descontraída conversa na 
qual teve a oportunidade de ficar a co-
nhecer alguma da história relacionada 
origens desta paróquia.

A visita pastoral prosseguiu com a 
visita a algumas pessoas doentes nas 
suas próprias casas e também com 
paragens no Lar dos Afetos (lugar de 
Relvas), na capela de Relvas e na capela 
do Ramalhal, onde foi recebido com 
muita alegria pelos moradores, com 
quem partilhou momentos de oração e 
algumas palavras de afeto.

Ao final da tarde, D. Virgílio Antunes 
reuniu com o presidente da Associação 
de Apoio Social, Cultural, Desportiva e 
Recreativa de S. Pedro e os membros 
da sua equipa, para ficar a conhecer as 
atividades levadas a cabo pela Institui-
ção e os seus projetos futuros, fazendo 
ainda uma visita guiada às instalações.

Dando por terminada as visitas 
agendadas para a tarde deste primeiro 
dia, D. Virgílio Antunes foi novamente 
acolhido pelos paroquianos na Igreja de 
S. Pedro, onde se realizou um momento 
de oração, seguindo-se uma conversa 
mais descontraída, durante a qual foi 
o Bispo foi abordado pelos paroquia-
nos e crianças da catequese, que lhe 
colocaram algumas questões,  tendo 
respondido sempre de forma bastante 
esclarecedora. 

Depois deste momento, a sede 
da Associação de S. Pedro foi o local 
escolhido para um jantar de confrater-
nização com toda a comunidade paro-
quial, jantar esse que foi confecionado 
com muito carinho pelos membros da 
Associação. Foi um momento muito 
descontraído e com muita alegria, que 
culminou com a oferta ao Bispo de dois 
cabazes com produtos da terra.

No dia 11 de dezembro, foi a vez da 
freguesia de Pelmá receber D. Virgílio 
Antunes, uma recepção que aconteceu 

pelas 14h00 no adro da Igreja, com 
uma estrondosa salva de foguetes 
a simbolizar a alegria do povo pela 
chegada do seu pastor. De  seguida, o 
Bispo deu entrada na Igreja Paroquial 
de Pelmá,  onde foi feita uma oração 
para todos os que estavam presentes. 
Terminada a oração, D. Virgílio Antunes 
encaminhou-se para a sede da Junta de 
Freguesia de Pelmá  para uma breve 
reunião.

Do programa da visita constava uma 
passagem pelas capelas da freguesia, 
de modo a proporcionar um encontro 
com todos os residentes e foi assim 
que aconteceu. A primeira a ser visita-
da foi a capela da Venda do Preto e de 
seguida, em intervalos de cerca de 30 
minutos, foram visitadas as capelas dos 
lugares de Besteiro, Bofinho, Banhosa, 
Avanteira, Casais do Vento, Lumiar e, 
por fim, já pelas 18h00,a capela de S. 
Bento no lugar dos Marques. Em todas 
elas houve um momento de oração, 
seguido de diálogo com as pessoas 
do respetivo lugar. Foram momentos 
felizes e raros em que cada um  pôde 
saudar e conhecer de perto o seu Bispo 
e dele escutar palavras de saudação, 
de carinho  e de satisfação pelo feliz 
encontro.

Pelas 19h00, o Bispo regressou à 
Igreja Paroquial de Pelmá, onde voltou 
a encontrar-se com grande número de 
paroquianos ali presentes, para com 
eles rezar e os ajudar a fortalecer na fé, 
através da escuta da Palavra de Deus.

No salão paroquial, cerca das 
20h00, foi servido um agradável jantar 
convívio, no qual marcaram presença, 
para além de D. Virgílio Antunes, os 
párocos Jacinto Gonçalves e André 
Sequeira; da Câmara Municipal de 
Alvaiázere a presidente, a vice-presi-
dente e um vereador; o presidente da 

Junta de Freguesia de Pelmá e outros 
convidados, assim como muitos habi-
tantes da freguesia, familiares e ami-
gos, perfazendo cerca de uma centena 
de pessoas, que quase esgotaram a 
lotação da sala. A refeição decorreu 
num ambiente muito agradável e  fa-
miliar,  prolongando-se até às 23h00. 
No final, algumas pessoas presentea-
ram o ilustre convidado com singelas 
ofertas, nomeadamente produtos da 
região e objetos feitos por artesãos da 
freguesia e do Concelho, que o Bispo 
simpaticamente agradeceu.

O terceiro dia desta visita pastoral 
foi dedicado à paróquia de Pussos, ten-
do começado com a receção na Igreja 
Paroquial, seguindo depois o Bispo para 
uma série de visitas: Junta de Freguesia, 
Rancho Folclórico, Centro Cultural e 
Social da Freguesia de Pussos, em Ca-
baços (onde almoçou com os utentes), 
capela do Carvalhal de Pussos, capela 
da Loureira e para encontros com os 
crismandos na Igreja e com os grupos 
e movimentos da paróquia. Após a 
eucaristia vespertina dirigida a toda a 
comunidade, à semelhança do almoço, 
o jantar foi também servido no Centro 
Cultural e Social da Freguesia.

Domingo, dia 13 de dezembro, foi 
o último dia da visita pastoral, que se 
iniciou pelas 9h00 com a celebração 
da missa na Igreja de S. Pedro, na qual 
o Bispo D. Virgílio Antunes aproveitou 
para agradecer a todas as pessoas pela 

forma como tinha sido recebido por 
todos e em todos os locais por onde 
passou.

Pelas 11h00, decorreu na Igreja 
Paroquial de Pelmá a cerimónia de 
confirmação ou crisma de 34 jovens 
das três paróquias visitadas. A missa 
foi presidida por D. Virgílio Antunes 
e concelebrada pelo padre Jacinto 
Gonçalves, pelo padre Jorge S. Santos 
(Vigário Episcopal para a Pastoral) e o 
padre José Ferreira. Foi uma longa ce-
lebração, muito participada e sentida, 
à qual os jovens crismandos deram um 
brilho novo e especial, transbordando 
alegria e sentido de responsabilidade.

No final da cerimónia, o Bispo  
entregou a cada um dos jovens o di-
ploma comprovativo  do sacramento 
recebido, que representa o prémio de 
um longo percurso catequético: dez 
anos para uns, mais um ano de estágio 
para outros, tendo-se mantido sempre 
firmes na fé ao longo do percurso e 
conseguindo levar até ao fim esta sua 
caminhada. 

O almoço de convívio marcou o fim 
desta jornada de quatro dias ao longo 
dos quais D. Virgílio Antunes deixou 
muitas palavras de fé, conforto, amor 
e carinho, espalhando também a sua 
mensagem: “a fé cristã é a graça e o 
dom de nos sentirmos membros de 
uma comunidade local, e eu vim ao 
serviço desta realidade com a missão 
de envagelizar”. n

Atualidade
Visita Pastoral 

Bispo D. Virgílio Antunes visitou paróquias 
de S. Pedro, Pelmá e Pussos
Cláudia Martins
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Município de Alvaiázere

Mercado Municipal recebeu a IX Edição da 
Feira dos Produtos da Terra
Cláudia Martins

O
rganizada pelo Município de 
Alvaiázere, a IX Edição da 
Feira dos Produtos da Terra 
realizou-se no dia 6 de de-

zembro, desta vez no Mercado Munici-
pal, ao contrário das últimas edições, 
que tiveram lugar na Tenda Multiusos.

Tendo como principal objetivo in-
centivar e potenciar o desenvolvimento 
da atividade agrícola, do artesanato 
e do comércio do território de Sicó, 
a Feira decorreu entre as 10h00 e as 
18h00 e nela marcaram presença cerca 
de 55 produtores e artesãos, que trou-
xeram consigo o melhor que Alvaiázere 
tem para oferecer, desde o chícharo, 
a leguminosa âncora do Concelho de 
Alvaiázere, nas mais variadas formas 
(doces, compotas, licores), passando 
ainda pelo mel, queijo, vinho, azeite, 
bolos secos, produtos hortícolas, entre 
outros.

No período da tarde, o público 
presente foi brindado com a atuação 
musical do Grupo de Concertinas da 
Conceição de Ourém, que animou o 
recinto com os seus ritmos e melodias, 

tendo ainda a oportunidade de degus-
tar algumas iguarias que a associação 
alvaiazerense convidada confecionou.

O balanço final foi positivo, naquela 
que se constitui como uma excelente 
oportunidade para os produtores divul-

garem o seu produto, escoarem a sua 
produção e poderem alcançar novas 
oportunidades de negócio. n

Em Maçãs de D. Maria

Vila encerrou comemoração dos 500 anos 
do Foral Manuelino

N
o passado dia 6 de dezembro, 
no auditório da Junta de Fre-
guesia de Maçãs de D. Maria, 
foram concluídos os festejos 

no âmbito da comemoração dos 500 
anos do Foral Manuelino da vila.

O dia foi marcado pela apresenta-
ção do livro intitulado “Maçãs de Dona 
Maria no século XVII e a Comenda de 
S. Paulo: o Tombo de 1608 – 1610”, da 
autoria de Élio Dias Marques e de Mário 
Rui Simões Rodrigues, produzido pela 
Textiverso. Esta obra foi lançada com o 
objetivo de dar a conhecer à população 
“O Tombo da Comenda”, que é um dos 
documentos da maior relevância para a 
historiografia desta vila. Desta forma, 
o povo consegue ter uma maior noção 
do seu passado, desde os primórdios 

do século XVII, e ainda visualizar a vila 
antigamente através de um conjunto de 
fotografias que o livro possui. 

De seguida, todos os momentos 
das comemorações dos 500 anos do 
Foral Manuelino da freguesia que fo-
ram feitos ao longo deste ano foram 
recordados com um filme, que retratou 

toda a animação, alegria que foi vivida 
ao longo do ano. O dia terminou com 
um magusto à moda antiga, no qual a 
população teve oportunidade de con-
viver e deliciar-se com umas castanhas 
quentes e regionais.

O evento teve a presença da vice-
-presidente do Município de Alvaiázere, 

Sílvia Lopes; do vereador Agostinho 
Gomes; do presidente da Junta de Fre-
guesia de Maçãs de D. Maria, Arlindo 
Sousa e ainda de Carlos Craveiro, como 
orador e coordenador da Comissão da 
Comemoração do Foral.

É de salientar que ao longo do ano 
foram levadas a cabo inúmeras inicia-
tivas, nomeadamente: realização de 13 
palestras, construção de um monumen-
to, edição de três livros, entre muitas 
outras atividades. A população teve 
oportunidade de participar e assistir, 
para promover a vila de Maçãs de D. 
Maria, assim como os seus monumen-
tos históricos perante os habitantes 
locais e os visitantes. 

A comemoração da atribuição da 
carta de foral reforçou ainda mais a 
construção da identidade cívica, afetiva 
e emocional dos maçanenses. n

Mónica Teixeira
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Município de Alvaiázere

Desceu 36 posições no Ranking 
da Transparência Municipal

Em Alvaiázere

Dia Internacional para a Eliminação da Violência 
contra a Mulher foi assinalado com uma palestra

O Município de Alvaiázere, através 
do Gabinete de Ação Social e 
Saúde, assinalou o Dia Interna-

cional para a Eliminação da Violência 
contra a Mulher, celebrado a 25 de 
novembro, com a realização de uma 
palestra em parceria com a Guarda 
Nacional Republicana (GNR).

Esta atividade, que teve lugar na 
Casa Municipal da Cultura, organizou-
se em dois momentos distintos: um 
primeiro, que pretendeu dar a conhecer 
a forma como as equipas da GNR estão 
organizadas e intervêm nos casos de 
violência doméstica e um outro, para 
ajudar a definir o conceito de “violência 
doméstica”, elucidando sobre as dife-
rentes formas de violência que podem 
ser perpetradas.

A iniciativa teve como principal ob-
jetivo alertar a população para o facto 
de a violência doméstica ser um crime 

público e de todos, enquanto cidadãos 
com responsabilidade social, terem o 
dever de denunciar estes casos. n

Foto Maryluz
de Paulo Jorge Luís 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 fo
tógrafo! 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

Foi divulgado no dia 12 de dezem-
bro o Ranking da Transparência 
Municipal, que mede o grau de 

transparência das autarquias através 
da informação que as mesmas disponi-
bilizam aos cidadãos através dos seus 
sites na Internet.

Este ano, o Município de Alvaiázere 
classificou-se na 176ª posição (num 
total de 308 Municípios), com 38,32 
pontos, o que representa uma descida 
de 36 posições na tabela, comparativa-
mente ao resultado alcançado em 2014 
(140ª posição, 34 pontos). O ranking é 
liderado pelo Município de Alfândega 
da Fé (94,23 pontos), Arcos de Valde-
vez (89,84 pontos) e Carregal do Sal 
(88,87 pontos).

O Índice de Transparência Municipal 
(ITM) é composto por 76 indicadores 
agrupados em sete dimensões, nomea-
damente: organização, composição e 
funcionamento; planos e relatórios; 
taxas e regulamentos; relação com a 
sociedade; contratação pública; infor-
mação económico-financeira e urbanis-
mo. Em relação aos resultados de 2014, 
o Município de Alvaiázere mantém a 
pontuação obtida em quatro das sete 
dimensões: contratação pública (0 
pontos), organização, composição e 

funcionamento (14 pontos), planos e 
relatórios (43 pontos) e urbanismo (43 
pontos). Existem dois parâmetros que 
registaram uma subida considerável, 
a saber: informação económico-finan-
ceira (71 pontos em 2014 e 93 em 
2015) e na relação com a sociedade, 
que registou a maior subida de todos 
os indicadores, de 50 pontos em 2014 
para 93 este ano. A única descida foi no 
indicador de taxas e regulamentos, de 
43 pontos em 2014 para 29 este ano.

Segundo dados oficiais do ITM, 
Alvaiázere tem 7102 habitantes, dos 
quais 6939 são eleitores e 400 con-
cluíram os estudos no Ensino Superior. 
Para além disso, a taxa de desemprego 
é de 7,7%, o poder de compra per capi-
ta 4% e a taxa de envelhecimento bas-
tante elevada, na ordem dos 309,1%. 
Em termos financeiros, o Município 
tem um endividamento líquido de 
6,511,609 euros e um passivo elegível 
de 6,736,883 euros. n

Em Santarém

Chícharo de Alvaiáze-
re conquistou meda-
lha de prata

O Chícharo de Alvaiázere, de Lucília 
Rosa Gonçalves (produtora do condeco-
rado “Licor de Chícharo d’Alvaiázere”) 
conquistou o segundo lugar na categoria 
de leguminosas secas no quarto Concur-
so Nacional de Frutos Secos Tradicionais 
Portugueses. 

O certame decorreu no dia 27 de no-
vembro em Santarém, organizado pelo 
CNEMA (Centro Nacional de Exposições 
e Mercados Agrícolas) e pela Qualifica 
(Qualificação de Produtos Tradicionais 
Portugueses agrícolas, agroalimentares 
e não alimentares).

Segundo a organização, o principal 
objetivo deste concurso é “premiar, 
promover, valorizar e divulgar os frutos 
secos e os frutos secados, mas também 
alguns produtos hortícolas tradicionais 
portugueses.”

Os prémios deste concurso serão 
entregues no mês de junho, no decorrer 
da Feira Nacional da Agricultura/Feira do 
Ribatejo. n

Município de Alvaiázere

Propostas vencedoras 
do Orçamento 
Participativo 

No dia 23 de dezembro, o Município 
de Alvaiázere divulgou as propostas 
vencedoras do Orçamento Participativo 
(OP), cuja votação decorreu até ao dia 9 
de outubro.

Desta forma, de entre os oito projetos 
do OP 18+ sujeitos a votação, o vencedor 
foi o da “Requalificação da Ex-escola do 
1º Ciclo do Ensino Básico da Avanteira”, 
proposta apresentada por Jorge Manuel 
Graça Marques, que obteve 53,13% dos 
votos e cujo valor é de 90.000,00€.

No que respeita ao OP Jovem (para 
menores de 18 anos), foram a votação 
três propostas, tendo sido a vencedora 
a apresentada por Eduardo Miguel Freire 
Gomes, “Remodelação do Largo Fabrício 
dos Santos para Espaço Social”, um pro-
jeto cujo valor é de 45.000,00€ e que 
obteve 66,67% dos votos.

Desta forma, e tendo em conta as 
disposições que constam nas normas do 
OP de Alvaiázere, o executivo camarário 
vai proceder à execução da ambas as 
propostas vencedoras, de acordo com o 
Orçamento Municipal que foi apresenta-
do no passado mês de novembro e que 
prevê um valor de 150.000,00€ disponí-
vel para a execução do OP 18+ e de 50. 
000,00€ para o OP Jovem. n
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DESASSOSSEGO
PDM Alvaiázere

Uso dos solos - espaços naturais

OTítulo II da legislação que rege  
o PDM de Alvaiázere (resolução  
do Conselho de Ministros 

nº179/97) diz respeito ao uso dos 
solos, sendo que, logo no artigo 15º, 
começa por esclarecer que, em termos 
de ocupação, uso e transformação, 
o território municipal divide-se em 
nove classes de espaços, delimita-
das na planta de ordenamento. Estas 
classes são então constituídas pelos 
espaços: naturais, culturais, agrícolas, 
agroflorestais, urbanos, urbanizáveis, 
industriais, espaços-canais e espaços 
de equipamentos. O número dois deste 
mesmo artigo refere que a delimitação 
entre todos estes espaços, quando a 
mesma suscite dúvidas, é da compe-
tência do Município. 

No âmbito do Título II, existe um 
terceiro capítulo inteiramente dedica-
do aos espaços naturais que têm como 
objetivo “ a conservação dos valores 
naturais, a salvaguarda do património 
arquitetónico e a preservação da qua-
lidade da água”. 

No concelho de Alvaiázere, são con-
siderados espaços naturais as áreas da 
Serra de Alvaiázere e Serra Pequena, o 
vale da ribeira de Alge e a Gruta do Al-
gar da Água e da Casqueira. Excetuan-
do este último espaço, nos restantes 
não é permitido, segundo o número 2 
do artigo 17º: o estabelecimento de in-
dústrias que produzam químicos tóxi-
cos/com elevados teores de fósforo ou 
de azoto; a instalação de explorações 
pecuárias e avícolas; o armazenamento 
de pesticidas e de adubos (sejam eles 
orgânicos ou químicos) e, por fim, 
a descarga/infiltração no terreno de 
esgotos de qualquer natureza.

Nestes espaços naturais são, no 
entanto, permitidas atividades de flo-
restação, bem como de reconstrução, 
alteração e ampliação de edifícios 
de habitação, turismo rural, agrotu-
rismo e turismo de habitação. Estas 
atividades ficam sujeitas a três regras 
essenciais, a saber: só poderão ter, 

no máximo, dois pisos ou 6,5 metros 
de altura, as características arquite-
tónicas e construtivas já existentes 
têm de ser mantidas e a superfície de 
pavimento poderá ser acrescida em 
50%, uma única vez, sem nunca ultra-
passar, nos edifícios para habitação, a 
superfície máxima de pavimentos de 
200 m2. Nestes espaços naturais é 
permitida a concessão da exploração 
de um miradouro por parte da Câmara 
Municipal, concessão que é atribuída 
através da realização de um concurso 
público.

Ainda no que concerne aos espaços 
naturais, existe no regulamento do 
PDM uma secção dedicada às áreas 
de aptidão turística, que incluem a 
área adjacente à ribeira de Alge e a 
estalagem na serra de Alvaiázere e são 
designadas por núcleos de desenvolvi-
mento turístico. Estes núcleos têm de 
ser objetos de planos de pormenor, e 
aquando da sua elaboração deve ser 
solicitada a desafetação de áreas da 
REN - Rede Elétrica Nacional; são nú-
cleos que se destinam exclusivamente 
a atividades de turismo e que são 
complementados com equipamentos 
de lazer, sem prejuízo da legislação 
em vigor para o setor. 

Para além disso, nas áreas de 
aptidão turística onde esteja previs-
ta a construção de uma estalagem, 
os parâmetros urbanísticos são os 
seguintes: densidade máxima de 50 
habitantes por hectare, índice máximo 
de construção 0,2, altura máxima das 
construções dois pisos e em termos 
de estacionamento: um carro/três 
quartos e um carro/25m2 (estabele-
cimento comercial) e um lugar para 
viaturas pesadas de passageiros/50 
quartos.

Para concluir o capítulo dedicado 
aos espaços naturais, é ainda de sa-
lientar que são os empreendimentos 
que suportam os custos das infraestru-
turas internas e de ligação ao exterior 
nos locais indicados pelo Município e 
comparticipam nos custos dos siste-
mas gerais, de acordo com as taxas 
fixadas. 

Cláudia Martins

Especialidades
Variedade de petiscos:

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

- Ameijoa à bulhão pato
- Gambas ao alhinho

- Choco frito

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

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

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

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

(Todos os dias recebemos peixe fresco)

Em jeito de balanço...

Mário Bruno Gomes

F
oi um ano atípico o de 2015 em Al-
vaiázere, desde logo no campo polí-
tico. Numa “manobra” algo arriscada 

e pouco comum, o Presidente eleito deixa 
o cargo por motivos pessoais e que não 
tinham sido revelados um ano antes no 
processo eleitoral, passando a pasta para 
a nº 2 da lista, que assume o desafio de 
liderar uma autarquia asfixiada financei-
ramente e com algumas obras a decorrer.

E chamo “manobra” porque normal-
mente nestes casos as coisas nem sempre 
correm como previsto, pois o povo (aque-
le que nele votou) sente-se atraiçoado 
na confiança política depositada e se 
fossemos como os Romanos, as traições 
não são para perdoar! Daí o risco. Basta 
olhar para o que se passou no processo 
autárquico em Coimbra em 2013 para ver 
o que pode acontecer.

No capítulo da saúde/ação social tive-
mos um ano em cheio com a inauguração 
do centro de saúde, do lar II da Casa do 
Povo de Maças de Dona Maria, da unidade 
de cuidados continuados da Santa Casa 
da Misericórdia de Alvaiázere e na educa-
ção com a inauguração do centro escolar 
de Alvaiázere. Um registo para esta obra. 
Pese embora a duvidosa localização e a 
nostalgia que deixa nas localidades que 
agora se vêem privadas das correrias 

diárias dos seus meninos, não deixa de 
ser um marco na educação concelhia e 
que melhora sem sombras de dúvidas as 
condições físicas de ensino, a preparação 
na componente social dos seus alunos e 
também a componente educativa. Isto é 
preparar o futuro.

No capítulo cultural/recreativo a FAFI-
PA (para mim continuará a ser sempre 
a FAFIPA) foi um sucesso segundo os 
organizadores ao que não será estranho 
o facto de uma estação de televisão ter 
transmitido horas a fio em directo o nome 
de Alvaiázere para todos os cantos do 
Mundo. Só não percebo porque não se se-
param os dois eventos. A FAFIPA com um 
carácter popular/recreativo e o festival do 
chícharo com uma componente cultural/
gastronómica. Acho que Alvaiázere saía 
a ganhar.

No campo desportivo épocas positivas 
para o GDA, ACREDEM e Grupo de Amigos 
dos Casais dos Ventos. Um apontamento 
para o ressurgimento administrativo do 
Cabaços Sport Club pois sendo a segunda 
associação mais antiga do concelho não 
podia continuar como estava. 

De resto e como diz o jornalista, Nós 
por cá, todos bem!

Um ano de 2016 cheio de coisas 
boas. 

TRIBUNAL

Finalmente encerrado!... Quem diria, uma obra que, pouco mais de vinte 
anos tem...

Desígnios dos tempos e factores de subdesenvolvimento e de caminho para 
uma desertificação total do interior.

Pelos vistos nada mais há a fazer ou poderá haver, não sabemos.
Vai junta a fotografia da obra inaugurada com toda a solenidade própria da 

circunstância, inauguração essa, da qual jamais nos esqueceremos.
Muitas foram as vicissitudes que ali vivemos ao serviço da justiça alvaiaze-

rense. Por isso nesta hora o meu testemunho.

No entanto desde já alguém nos deveria esclarecer porque inicialmente es-
tava programado para Alvaiázere o Tribunal das Execuções, mas “in extremis” 
o mesmo foi deslocado para o nosso vizinho concelho de Ansião.

Aqui transitoriamente esteve o Tribunal do Comércio, agora já definitivamen-
te instalado em Leiria. Porém aquele outro a meu ver mostra-se instalado em 
Ansião, e nós mais uma vez ficámos sem qualquer serviço público que possa 
ser sinónimo de crescimento e desenvolvimento.

Alguém que explique. 
Apesar de tudo temos a secção de proximidade. Mas não é a mesma coisa, 

não há Tribunal sem Juíz. Fica tudo dito.
Um Bom Ano!  J.S.
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Aniversários Aniversários

o canto dos poetas

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.

Cantaram-se os parabéns aos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário e Centro 
de Dia da ASCRA (Associação Social, Cultural e Recreativa de Almoster): Maria 
Marques que completou no dia 2 de dezembro, 86 primaveras, Jacinto Marques 
que completou no dia 9 de dezembro, 84 primaveras, Carminda Marques Simões 
que completou no dia 19 de dezembro, 83 primaveras e Ana Fernandes Pereira 
que completou no dia 26 de dezembro, 81 primaveras.

Para todos muitos parabéns. 

DESEJO DE NATAL

Ó Portugal pequenino,
Lindo jardim de encantar,
Foi logo desde menino,
Que eu te comecei a amar.

És o canteiro do mundo,
Onde há a mais linda flor,
A quem com gosto profundo,
Eu dedico todo o amor.

A quem te tiver amor
Teu hino sabe apelar,
Para quem para ti for traidor,
Nas tuas armas pegar.

Canta-o o povo em vão,
Para nas armas pegar,
Mas não lhe dão razão,
Para as poder utilizar.

Onde é que mora a razão,
Para o pobre, e o honrado pagar,
O que alguns têm na mão,
Por de ti o desviar?

Meu querido Portugal,
Tu tens sido enganado,
Alguém te tem feito mal,
Para te encontrares neste estado.

Diz ao teu povo que é crente,
Que peça ao Deus menino,
Para viver mais contente,
O tire deste caminho.

António da Conceição Nunes

parabéns

NATAL ADVENTO

Tempo que antecede o nascimento
do cristianismo, o seu salvador
que ele venha por cobro a tanto horror
minorando ao ser humano o sofrimento.

Presente no planeta terra, a todo o momento
implante nos humanos o verdadeiro amor
acabe de vez com o grande terror
e todos possam viver cheios de contentamento.

Esta é a minha suplica, junta-te a ela meu irmão
pobre ou rico, com elevada dignidade
em cada casa, em fervorosa oração.

Pedindo a paz para toda a humanidade
que ela desça do alto, a toda a Nação
e haja entre todas, santa fraternidade.

José Riseufa

Festejou no passado dia 9 de de-
zembro, o seu aniversário Albertino 
Carvalho, junto de todos os idosos e 
colaboradores do Lar da Associação 
da Casa do Povo de Maçãs de D. Maria.

Completou 77 anos e a família dese-
ja-lhe um feliz aniversário  assim como 
agradece a todos no lar pela dedicação 
e cuidados que lhe têm facultado. 

Manuel Freire Marques, natural 
do lugar de Aldeia Nova, freguesia de 
Almoster, mais conhecido por “Pisco da 
Pulga”, festejou no passado dia 28 de 
novembro 80 primaveras.

 Foi servido um almoço para família 
e amigos, e tudo correu com a maior 
alegria.

Desejamos que esse dia se repita 
por longos anos e muitos parabéns. 

No passado dia 1 de dezembro, 

Ermelinda Rosa Borges, do lugar do 

Rio de Maçãs de Caminho, festejou a 

bonita idade de 94 anos, junto a toda 

a família e amigos.

Todos desejaram que este dia se 

repita por muitos anos com muita 

saúde, alegria, e a continuação da sua 

autonomia, que nesta idade é uma dá-

diva de Deus.

Parabéns e muitas felicidades são 

os votos de todos os que lhe são mais 

queridos. 

No passado dia 27 de dezembro, 
Maria Jesus Silva, do lugar da Quinta 
de S. Gens de Maçãs de Caminho, com-
pletou 93 lindas primaveras. 

No final da celebração da Santa Mis-
sa, o Reverendo Padre André Sequeira 
desejou muitos anos de vida a esta sua 
paroquiana e incitou toda a comunida-
de a cantar-lhe os parabéns. 

No final partilharam-se cumprimen-
tos que a aniversariante recebeu com 
ternura e jovialidade, que a caracteri-
zam. 

Os familiares e amigos desejaram 
também que este dia se repita por mui-
tos anos com muita saúde e alegria.  

Carlos & Célia
Caixilharia de Alumínio, Lda.

Carlos & Célia
Tel./Fax: 236 636 533   -   Tlms. 919 642 686   *   918 986 854

CARVALHAL DE PUSSOS  -  3250-368 Pussos  -  Alvaiázere

C
C &
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ARRENDO/VENDO
Escritório com cerca de 23m2, muito central, 

ideal para gabinete de contabilidade, 

consultadoria, consultório médico, 

gabinete de seguros, etc...

Junto à Foto Maryluz, na Rua Colégio 
Vera Cruz, nº 11 (antigo Lote 6), R/C 

Direito, em Alvaiázere
Renda = 80,00€/mês * Venda = 9.000,00€ 

Excelente investimento! Contacto: 934253203

LEIA, ASSINE 

E DIVULGUE

O JORNAL

ALVAIAZERENSE

VENDE-SE
Casa de habitação e 

terreno com 2300 m2
Tem 10 oliveiras e poço

Situada em Carvalha 
S. Pedro - Rego da Murta

Contactar: 
236 631 160  -  964 265 055

VENDEM-SE
Moradia sita na Rua Conselheiro 

Furtado dos Santos, 114 e 3 lotes 

urbanos (terrenos para construção) 

contíguos, um dos quais com 

frente para aquela via e 2 para a 

Rua João Ferreira Lopes da Gama

Contacto: 914742781

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

FICAÇÃO NOTARIAL, hoje exarada, de folhas 46 a folhas 47 verso, do 

livro de notas para escrituras diversas número 78-D, deste Cartório, 

Natalina Simões Mendes casada com David Marques do Carmo, sob o 

regime da comunhão de adquiridos, natural de França, residente na Rua 

dos Alfaiates, nº 25, no lugar de Santa Cruz, freguesia de Almoster, 

concelho de Alvaiázere, declara:

Que, é dona e legítima possuidora com exclusão de outrem do 

seguinte prédio:

Rústico, sito em Santa Cruz, composto de pinhal e mato, com a área 

de dois mil setecentos e cinquenta metros quadrados, a confrontar do 

norte com Mateus da Silva e outros; sul com José Maria Nunes Ferrei-

ra, do nascente com Estrada Nacional e poente com António Marques 

Fernandes, inscrito na respectiva matriz, em nome do antepossuidor 

Alexandre Mendes, sob o artigo 13688, da referida freguesia de Almos-

ter, com o valor patrimonial de 919,45€;

O prédio atrás identificado veio à sua posse, ainda no estado de 

solteira, tendo celebrado o seu casamento apenas no ano de dois mil, 

por doação meramente verbal de Alexandre Mendes, viúvo, residente 

que foi no referido lugar de Santa Cruz, no ano de mil novecentos e 

oitenta e oito; pelo que não ficou a dispor de título formal que lhe 

permita fazer o respectivo registo na Conservatória do Registo Predial, 

mas desde logo entrou na posse e fruição do aludido prédio em nome 

próprio, posse que assim detem 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 opo-

sição, ostensivamente, com o conhecimento de toda a gente, em nome 

próprio e com aproveitamento de todas as utilidades do prédio, todos 

os actos de posse de que o mesmo era susceptível, nomeadamente, 

plantando e cortando árvores, limpando e cultivando o referido terreno, 

colhendo os respetivos frutos, agindo sempre por forma corresponden-

te ao exercício do direito de propriedade, quer usufruindo como tal o 

imóvel, quer suportando os respectivos encargos.

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

exercida desde o referido ano, conduziu à aquisição do mencionado 

prédio por usucapião, que aqui expressamente invoca, justificando 

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

forma de aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro título 

formal extrajudicial.

Está conforme, Alvaiázere, 16 de dezembro 2015.

A Conservadora em funções notariais, Irene Dulce Ventura Santa

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 402 de 31/12/2015

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE
a CaRgo da ConSeRvadoRa eM funçõeS notaRiaiS 

iRene duLCe ventuRa Santa

A um homem da terra

Joaquim Pereira Pinheiro 
Pombaria 
N. 08-12-1921; F. 25-01-1998

Gostaria de não chorar, porque 
é hora de cantar um hino de glória 
a um homem que soube sê-lo por 
inteiro.

Joaquim era o seu nome, mas também o chama-
ram de Pereira e de Pinheiro. Quem sabe se por estes 
apelidos, a terra por ele tratada sempre se tornou 
generosa; as árvores por ele cuidadas floresceram e 
frutificaram abundantemente.

Joaquim tratou a sua vida como o bom lavrador des-
brava a floresta. Soube libertar-se das ervas daninhas, 
moldou a terra ao seu jeito, arou-a e plantou-a nos tem-
pos certos. Assim se afirmou entre os homens, pelo seu 
amor, dedicação e generosidade com que se envolveu 
em todos os seus projectos. Mas nem sempre a sorte 
esteve do lado dele, houve anos em que as colheitas se 
perderam, mas a fé de Joaquim sempre lhe deu forças 
para desbravar novos caminhos.

De Joaquim também resultaram rebentos. Tal 
como as plantas que ele, delicada e dedicadamente, 
cuidava, também assim ele cuidou dos filhos. Colo-
cando-os nos sítios certos, para que eles pudessem 
beber da fonte do saber, orientando-os mas não os 
amarrando, podando-os mas também adubando-os, 
ajudando-os a crescer. Tudo para que eles pudessem 
afirmar-se como homens; serem perante os outros o 
orgulho de Joaquim.

Joaquim foi bem-sucedido, viu florescer e concre-
tizar a maior parte dos seus sonhos de menino numa 
aldeia perdida de um Portugal pobre. Soube fazer 
reviver nos seus filhos os sonhos da sua meninice. 
Ele escolheu o seu destino, soube afirmar-se respei-
tando e fazendo-se respeitar, e por isso mereceu 
a compreensão dos homens. Construiu a sua vida 
sem afrontar o seu semelhante, e por isso as suas 
plantações se tornaram viçosas.

Não foi a morte de Joaquim que aqui nos trouxe, 
mas sim a vida de Joaquim. Só morrem aqueles que são 
esquecidos, e Joaquim está bem vivo nas nossas me-
mórias. O que nos magoa é a sua ausência. Embora, ao 
virmos aqui, os nossos corações estejam amargurados 
e possam mesmo sentir a dor, as nossas almas gritam 
hinos de glória, porque uma delas encontrou a vida para 
todo o sempre, em Deus e entre os homens. n

Pussos, Alvaiázere, 26 de Janeiro de 1998.
Carlos dos Santos Pereira

A uma mulher que viveu para os seus

Maria Emília dos Santos 
Casal Novo - Pussos
N. 26-01-1925; F. 22-12-2015)

Ao todo onde nos situamos chamamos 
Universo, ou seja um único verso. Mas a 
Física actual já nos mostra que há outros 

versos. O todo é o Multiverso, cosido pelo tempo. Aqueles 
que professam em Jesus Cristo conhecem o Filho, o Espírito 
Santo e o Pai, o que na Física é designado por origem, todo 
o presente e final. A questão agora é de ser e não ser, de 
estar e não estar. Ontem, num desses versos, houve júbilo. 
Às primeiras horas do dia, Joaquim preparou-se para receber 
Emília e, poucas horas depois, ela foi ao seu encontro.

Viemos aqui hoje para render homenagem a Emília, cada 
um de nós trazendo as suas referências, mas deixai-me que 
vos relate uma história. Não é a história de Emília, mas é 
também sua história.

Joaquim, meu pai, o mais novo de três irmãos, ficou órfão 
de pai em tenra idade. Na escola primária veio a revelar-se 
brilhante, de tal modo que, concluída a 4ª classe, o seu pro-
fessor sugeriu à mãe que o pusesse a estudar. Minha avó 
respondeu-lhe que não tinha posses para tal e que, além dis-
so, precisava da ajuda do filho para o sustento da casa. Esse 
momento foi determinante na vida de Joaquim, levando-o, 
ainda na sua juventude, a fixar que tudo faria para garantir 
que os filhos que viesse a ter pudessem estudar.

Naquele tempo, as casamenteiras não aconselhavam a 
procurar casamento em casas onde não houvesse harmonia. Na 
casa de Emília vivia-se assolado pela morte infantil, pela doença 
e pelos reflexos que isso pode trazer. Emília ficou marcada por 
essa vivência, mas Joaquim soube cativar o seu coração, res-
gatá-la para uma nova vida e propor-lhe um projecto positivo. 
Talvez para colocar um último selo nessa aliança, Joaquim foi 
a enterrar no dia de aniversário de Emília.

A história de Emília tem três capítulos: a vida na casa pa-
terna, a união terrena com Joaquim e o tempo da espera para 
o reencontro. Qual pássaro de asa ferida, Emília, amputada 
da sua alma gémea, contemplou os seus com serenidade.

Tudo isto foi possível graças ao amor. O amor que Joa-
quim soube antecipar pelo seus filhos, o amor que Emília e 
Joaquim irradiaram para as suas vidas e, finalmente, o amor 
que ajudou Emília até ao reencontro com Joaquim.

Em verdade, em verdade vos digo, bem-aventurados os 
que amam, porque eles serão recompensados.

Estamos aqui tristes e chorosos porque os nossos olhos 
não enxergam Emília. Todavia devemos cantar hossanas, 
porque sabemos que uma mulher e um homem, Emília e 
Joaquim, se cumpriram. n

Pussos, Alvaiázere, 23 de Dezembro de 2015.

NO CÉU NASCEU UMA ESTRELA
Foi sepultado na sua terra 

natal, Maçãs de Caminho, onde 
nasceu a 26/11/1937 e morreu em 
9/10/2015.

Neste Natal, a saudade e dor 
agudizam-se. Fica a recordação do 
seu bom carácter, alegria, bondade 
e sorriso afável.

Suaviza a dor o ter sido acompanhado, em vida, de 
forma extremosa pela sua mulher, filhos, netos, irmã, 
cunhado, sobrinhos e restante família, e ainda por 
muitos amigos espalhados pelo mundo, principalmente 
da Venezuela onde viveu cerca de 60 anos.

O seu sorriso, amor e bondade viverão para sem-
pre no coração de toda a família e dos amigos, que 
tiveram o privilégio de conviver com ele, na certeza 
de que o sofrimento na terra foi trocado pela felici-
dade do céu.

Eternamente saudosos. n
Teodora Cardo

Recordando
Mário Simões Cardo
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AGRADECIMENTO

Sua esposa, filho, nora, 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 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.
AF Cinco Vilas

EDUARDO FERREIRA DA 
SILVA (85 anos)

N. 13/07/1930
F. 05/12/2015

BARQUEIRO

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

GLÓRIA DE JESUS
(98 anos)

N. 17/09/1917
F. 24/11/2015

AGRADECIMENTO

Os familiares agradecem o apoio incondicional de to-

das as pessoas que consigo partilharam ou manifestaram 

o seu pesar neste momento de dor marcado pela saudade.

“A ternura, o amor e carinho que sempre nos dedicas-

te serão a certeza de que viverás para sempre no nosso 

coração”.

Descansa em Paz.

pELMá

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

VITORINO pEREIRA 
NUNES (91 anos)

N. 13/06/1924 - F. 27/11/2015
AMEIXIEIRA

PELMÁ - ALVAIÁZERE

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

JOhN DAVID EThERIDGE 
(71 anos)

N. 01/04/1944 - F. 21/12/2015
IsLIngton - REIno unIdo
cARVALhA - Pussos s. PEdRo

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 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.
AF Cinco Vilas

MANUEL LEITÃO 
RODRIGUES CRAVEIRO 

(87 anos)
N. 28/03/1928
F. 14/12/2015
ChARNECA

MAÇÃs dE d. MARIA

AGRADECIMENTO

Seus filhos, 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 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.
AF Cinco Vilas

MARIA EMILIA DOS 
SANTOS (90 anos)

N. 26/01/1925
F. 22/12/2015

CASAL NOVO
Pussos s. PEdRo

AGRADECIMENTO

Seu marido, filhos, nora, genro, 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 sua última morada, ou que de qualquer 

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.
AF Cinco Vilas

EDITE ROSA LOpES
(65 anos)

N. 20/01/1950
F. 18/12/2015

VENDAS DE MARIA
MAÇÃs dE d. MARIA

AGRADECIMENTO

Seus sobrinhos 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 sua 

última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.
AF Cinco Vilas

FRANCISCA ROSA 
(99 anos)

N. 29/06/1916
F. 28/12/2015

BARQUEIRO

AGRADECIMENTO

Sua esposa, irmã, sobrinhos, afilhados e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

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

JOAQUIM MARQUES 
DOURADO (83 anos)

N. 20/08/1932
F. 22/12/2015

nAtuRAL: RoMInhA - ALVAIÁZERE
RESIDENTE EM ALMOSTER

AGRADECIMENTO

Sua esposa, filho, nora, netos, bisneta e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

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

ALBERTO MARQUES DA 
SILVA (75 anos)

N. 10/03/1940
F. 19/12/2015

pONTE VELhA
ALMostER - ALVAIÁZERE

JOAQUINA DA
 CONCEIÇÃO FREIRE 

N. 29/05/1914
F. 17/12/2014

RECORDANDO

CARREGAL
MAÇÃS DE CAMINhO

Foi com muita saudade que a família e amigos viram 

partir a “Tia Joaquina” no dia 17-12-2014. Passado um 

ano, o seu sorriso e ternura continuam a viver no coração 

de todos os sobrinhos, cunhada, “Armerinda”, e amigos. 

Oremos para que esteja no céu, assim como ela tanto 

rezou por todos nós. Eternamente saudosos.

Teodora Cardo 
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Maternidade e Paternidade

SAÚDE
João Mendes

A Diabetes tipo 1

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

Informativo

Marcações:  Telef. 236 650 050
FISIOTERAPIA ENFERMAGEMINTERNAMENTO

CLÍNICA GERAL

CARDIOLOGIA

FISIATRIA

REUMATOLOGIA

OFTALMOLOGIA

OTORRINO

TERAPIA DA FALA

NUTRIÇÃO

PODOLOGIA

ACUPUNCTURA

CONSULTAS
E. C. G. 

ECOCARDIOGRAMA

HOLTER 24H

ECOGRAFIA 

RAIO-X 

ANáLISES CLÍNICAS

EXAMES

Análises Clínicas: 
Segundas, quartas e quintas- feiras, das 08h00 às 10h30
Laboratório Fernanda Galo, Lda. 

Acordos: 
SNS; ADSE; CGD; PT/CTT; GNR; IASFA 

(ADM); SAD-PSP; SAMS;

TRANQUILIDADE; AXA; MEDIS; 

OCIDENTAL; FIDELIDADE; 

HOSPITAL SANTA CECÍLIA

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, concelho de 
Alvaiázere. O Lar foi concebido e construído para proporcionar um serviço de quali-
dade, 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.

A 
Lei n.º 120/2015, de 1 de se-

tembro procedeu a alterações 

ao Código do Trabalho no que 

diz respeito aos direitos de maternida-

de e paternidade. O legislador decidiu 

reforçar os direitos dos trabalhadores, 

nomeadamente no que respeita ao 

número de dias de licença, à avaliação 

e progressão na carreira e outras ques-

tões relacionadas com a prestação da 

atividade.

O n.º 1 do artigo 40.º prevê uma 

licença parental inicial de 120 ou 150 

dias que pode ser partilhada entre am-

bos os pais. A novidade reside no facto 

de o novo n.º 2 do artigo 40.º prever 

que a licença parental inicial pode ser 

usufruída em simultâneo por ambos 

os progenitores entre os 120 e os 150 

dias. Como exceção, o n.º 6 refere que, 

se mãe e pai trabalharem na mesma 

empresa, sendo esta uma microempre-

sa, o gozo da licença em simultâneo 

depende de acordo com o empregador.

No que diz respeito à licença de pater-

nidade, o n.º 1 do artigo 43.º do Código 

do Trabalho, na versão original, previa 10 

dias de licença obrigatória exclusiva para 

o pai nos 30 dias seguintes ao nascimen-

to do filho, sendo 5 obrigatoriamente go-

zados imediatamente após o nascimento. 

Esta lei aumenta a licença exclusiva do pai 

de 10 para 15 dias obrigatórios, manten-

do os restantes critérios.

Do lado do empregador, sempre 

que uma trabalhadora grávida, puér-

pera ou lactante não renove contrato 

de trabalho a termo, a empresa deve 

comunicar esse facto à CITE (Comis-

são para a Igualdade no Trabalho e no 

Emprego), no prazo de cinco dias úteis, 

sob pena de contraordenação grave 

(agravamento da contraordenação). 

Para além disso a empresa está 

agora obrigada a afixar nas suas ins-

talações toda a informação sobre a 

legislação referente aos direitos de 

maternidade e paternidade. No entanto, 

esta obrigação considera-se cumprida 

se constar de regulamento interno.

Outra novidade da Lei n.º 120/2015 

consiste na introdução da possibilidade 

de o trabalhador com filho com idade 

até 3 anos poder exercer a atividade 

em regime de teletrabalho, quando 

este seja compatível com a atividade 

desempenhada e a entidade patronal 

disponha de recursos e meios para o 

efeito, de acordo com o novo artigo 

166.º, n.º 3 do Código do Trabalho. 

Nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, a 

entidade empregadora não pode opor-

se a este pedido, desde que verificados 

os requisitos legais.

Este diploma veio ainda alterar os 

regimes da adaptabilidade grupal (arti-

go 206.º do Código do Trabalho) e do 

banco de horas grupal (artigo 208.º-B 

do Código do Trabalho), no sentido de 

excluir a aplicação de qualquer um des-

tes regimes a um trabalhador com filho 

menor de 3 anos de idade que não ma-

nifeste, por escrito, a sua concordância.

Reflexamente houve alterações nou-

tros diplomas legais (Decretos-Leis n.º 

89/2009 e 91/2009) que regulam estas 

matérias e de salientar que quanto à en-

trada em vigor, o n.º 1 do artigo 43.º do 

Código do Trabalho e as alterações aos 

Decretos-Leis n.º 89/2009 e 91/2009 

só entram em vigor com o próximo 

Orçamento de Estado. Deste modo, o 

alargamento da licença exclusiva do 

pai para 15 dias úteis e a concessão do 
respetivo subsídio só deverão entrar 
em vigor no dia 1 de janeiro de 2016.

Em caso de dúvida, consulte um 

advogado e fique bem informado! n

A 
Diabetes tipo 1 é causada pela des-
truição das células produtoras de 
insulina do pâncreas pelo sistema 

de defesa do organismo, geralmente de-
vido a uma reação auto-imune. As células 
beta do pâncreas produzem, pouca ou ne-
nhuma insulina, a hormona que permite 
que a glicose entre nas células do corpo. 

A doença pode afetar pessoas de 
qualquer idade, mas ocorre geralmente 
em crianças ou adultos jovens. 

As pessoas com Diabetes tipo 1 neces-
sitam de injeções de insulina diariamente 
para controlar os seus níveis de glicose 
no sangue. Sem insulina, as pessoas com 
Diabetes tipo 1 não sobrevivem. 

O aparecimento da Diabetes tipo 1 é, 
geralmente, repentino e dramático e pode 
apresentar os seguintes sintomas:

•Sede anormal e secura de boca;  

•Micção frequente; •Cansaço/falta de 
energia; •Fome constante; •Perda de 
peso súbita; •Feridas de cura lenta; •In-
feções recorrentes; •Visão turva. 

A Diabetes tipo 1 é menos frequen-
te do que a Diabetes tipo 2 (menos de 
10% dos casos de Diabetes), mas a sua 
incidência está a aumentar e embora os 
motivos não sejam completamente co-
nhecidos, é provável que se relacionem, 
sobretudo, com alterações nos fatores 
de risco ambiental, isto é: o aumento 
da altura e de peso, o aumento da idade 
materna no parto, alguns aspetos da 
alimentação, bem como a exposição a 
certas infeções virais, podem desenca-
dear fenómenos de auto-imunidade ou 
acelerar uma destruição das células beta 
já em progressão.

Vá lá, pela sua saúde... n

AUTO MECÂNICA ALVAIAZERENSE

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

REPARAÇÕES  MECÂNICAS
Alinhamento de direcções - Calibragem de rodas

Estação de serviço Castrol 

CONCESSIONáRIO DOS TRACTORES SHIBAURA E HÚRLIMANN
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de terça a domingo: 11h00 - 17h00 
 exposição: MUSEU MUNICIPAL DE ALVAIÁZERE
   Tempo, Espaço e Memória 
 - Exposição permanente de ofícios tradicionais;
   Mostra Arqueológica do Concelho de Alvaiázere
 - Exposição permanente de arqueologia
   “Sidecars & Atrelados... de ambos os lados”
 - Coleção particular de João Seixas (ao fim de semana por marcação)

   Exposição de Pintura - “Acrílico sobre Tela” - Mostra de   
 trabalhos realizados no curso de pintura ministrado pela   
 formadora Selma Carvalho
   “O Sagrado e o Profano” - A arte do barro na cultura portuguesa

 - Coleção particular de Adriana e João Seixas
	   “Pontos de Paragem” - Exposição Temporária de   
 fotografia, de Valdemar Jorge
	   “Gritos em Silêncio” - Exposição Temporária de    
 fotografia, de Nuno Caetano e textos de Sílvia Verissimo

de terça a sexta:
 Biblioteca “Juiz Conselheiro Dr. Francisco Rodrigues   
 Pardal” no Centro de Documentação do Museu

de terça a domingo: 10h00 - 18h00 
 ESPAÇO INTERNET
 Local: Museu Municipal de Alvaiázere

terceiro sábado: 11h00 - 12h00 
 BEBETECA
 Local: Biblioteca Municipal de Alvaiázere

BIBLIOTECA MUNICIPAL - HORÁRIO 
 Segunda a sexta - 9h00 - 17h00
 Sábados - 10h00- 13h00

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
 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 Pussos S. Pedro .. 236 631 717
 - 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
Conservatória - Alvaiázere .................. 236 655 494
Correios de: Alvaiázere  ...................... 236 650 220
  Cabaços  .......................... 236 631 142
 (aberto apenas das 9h00 às 12h30)
   Maçãs D. Maria  .............. 236 644 223
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 ................. 236 648 057
G.N.R. - Alvaiázere .............................. 236 650 030
Hospital Santa Cecilia  ........................ 236 650 050
Piscina Municipal  ................................ 236 650 600
Posto de Informação Juvenil ............... 236 656 219
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
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

DEZEMBRO 2015

dia 3: 15h30
 CONCERTO ANO NOVO

Coral Alva Canto & Grupo de Cordas
Local: Igreja Paroquial de Maçãs de D. Maria
(Org. Alva Canto - Associação de Cultura)
Apoio: Junta de Freguesia de Maçãs de D. Maria

dia 5: 19h00 - 21h00
CANTARES DOS REIS 2016
Local: Paços do Concelho de Alvaiázere
(Org. Município de Alvaiázere)

até dia 6:
EXPOSIÇÃO “A CASA DO PAI NATAL”
Coleção pessoal de Clarisse Rodrigues
Local: Biblioteca Municipal de Alvaiázere
(Org. Biblioteca Municipal de Alvaiázere)

CUPÃO DE ASSINATURA
Nome:__________________________________________________________

Morada______________________________________________________________

Código Postal______-______  ___________________________________

Contribuinte n.º __________________   País________________________

Tel.____________Tlm._____________Profissão_______________________

1 Assino o jornal “O Alvaiazerense” a partir desta data por:

1 Renovo a assinatura no jornal “O Alvaiazerense” por:

1 um ano (12 euros);  1 dois anos (24 euros) - Portugal

1 um ano (20 euros); 1 dois anos (40 euros) - Europa e Resto do Mundo

MODOS DE PAGAMENTO:

1Cheque / Vale Postal n.º_________________ Banco_______________ 
emitido à ordem de Jornal “O Alvaiazerense” no valor de ______________

1Transferência Bancária para o NIB 0035 0078 0000 7631430 61
Enviar para: Jornal “O Alvaiazerense”

      Rua 15 de Maio, 76 - Lote 1 - “Fracção A” 3250-185 Alvaiázere

Este cupão tanto serve para iniciar uma assinatura nova, como para renovar uma já 
existente. Para mais informações contacte-nos pelo telefone 236 656 900.

Informativo

DESPORTO SEMANAL   
GINÁSIO MUNICIPAL DE ALVAIÁzERE (2ª a 6ª das 18h30 às 20h30)   

 ou através dos contactos 236 650 730 / 915 135 851 

CONSULTAS DE NUTRIÇÃO - Aos Sábados quinzenalmente - Marcação no   

 Estádio Municipal ou através da dietista Mariana Fernandes - 910 460 027

MASSAGENS TERAPÊUTICAS - Marcação no Estádio Municipal ou através da   

 terapeuta Filipa Ferreira - 910 320 793

GINÁSIO ESTÁDIO SAUDÁVEL - FITNESS CLUB (inscrições abertas)

FITNESS: (STRESSKOMBAT, ZUMBA, GAP (Localizada: Glúteos,   

 Abdominais e Pernas)) - (inscrições abertas)

DANÇAS DE SALÃO e KIZOMBA (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 1 aos 3 anos, dos 3 aos 5 anos e maiores de 5 anos)

HIDRO SÉNIOR (inscrições abertas) - HIDROGINÁSTICA (inscrições abertas)

PILATES CLÍNICO (inscrições abertas) - GINÁSTICA SÉNIOR (inscrições abertas)

(Org.: Grupo Desportivo de Alvaiázere)

Certifico para efeitos de publicação que 

a escritura de justificação notarial outorga-

da neste Cartório Notarial no dezasseis de 

dezembro de dois mil e quinze, exarada a 

folhas quarenta e quatro e seguintes do livro 

de notas para escrituras diversas número 

setenta e oito – D, que CARLOS SERRA DE 

CARVALHO, NIF 128 712 759 e mulher ALI-

CE LOPES JORGE CARVALHO, NIF 128 712 

767, casados sob o regime da comunhão de 

adquiridos, naturais, ele da freguesia de Ma-

çãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázere, ela 

da freguesia de Aguda, concelho de Figueiró 

dos Vinhos, residentes na Rua António Guia 

Gameiro nº 18, Maçãs de Dona Maria, Alvaiá-

zere, declaram:

Que, são donos e legítimos possuidores, 

com exclusão de outrem, do seguinte prédio, 

sito na freguesia de Maçãs de Dona Maria, 

concelho de Alvaiázere:

PRÉDIO RÚSTICO, sito no lugar de Serra, 

composto de pinhal e mato, com área de mil 

quinhentos e vinte metros a confrontar do 

norte e nascente com Alfredo Rego Barata, 

do sul e poente com Eugénio Dias Franco, 

inscrito na matriz sob o artigo 13.388, com 

o valor patrimonial tributário e atribuído de 

quatrocentos e cinquenta e três euros e vinte 

cêntimos.

Que, o prédio supra identificado não se 

encontra descrito na Conservatória do Regis-

to Predial de Alvaiázere e acha-se inscrito na 

matriz em nome da justificante.

O prédio atrás identificado veio à posse 

dos primeiros outorgantes, já no estado de ca-

sados, no ano mil novecentos e noventa e dois 

por compra verbal feita a Eugénio Rodrigues 

Branco e mulher Maria Luísa Morais Branco, 

residentes no lugar de Carvalhal, Maçãs de 

Dona Maria, Alvaiázere, pelo que não ficaram 

a dispor de título suficiente e formal que lhes  

permita o respetivo registo na Conservatória 

do Registo Predial, mas desde logo entraram 

na posse e fruição do aludido prédio 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 ostensivamen-

te, com o conhecimento de toda a gente, 

em nome próprio e com aproveitamento de 

todas as utilidades do prédio, todos os actos 

de posse de que o mesmo era susceptível, 

nomeadamente, plantando e cortando árvo-

res, limpando e roçando respectivo terreno, 

agindo sempre por forma correspondente 

ao exercício do direito de propriedade, quer 

usufruindo como tal o imóvel, que suportando 

os respectivos encargos.

Que esta posse em nome próprio, pacífica, 

contínua e pública, exercida desde o referido 

ano, conduziu à aquisição do mencionado pré-

dio por USUCAPIÃO, que aqui expressamente 

invocam, justificando o seu direito de proprie-

dade para o efeito de registo, dado que esta 

forma de aquisição não pode ser comprovada 

por qualquer outro título formal extrajudicial.

Está conforme o original e certifico que na 

parte omitida nada há em contrário do que 

neste se narra ou transcreve.

Alvaiázere, dezasseis de dezembro de dois 

mil e quinze.

A Ajudante, 

(Assunção Maria da Silva Dias)

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 402 de 

31/12/2015

NOTARIADO PORTUGUÊS
CARTóRiO NOTARiAL DE ALvAiázERE A CARGO DA CONSERvADORA 

EM FuNçõES NOTARiAiS iRENE DuLCE vENTuRA SANTA
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   SAÚDE

Ulrich Cassiano

Os benefícios do sal

H
oje em dia, fala-se muito em ali-
mentos sem sal, especialmente 
para as pessoas que têm hiper-

tensão arterial, retenção de líquidos e 
problemas renais. Contudo, a verdade 
é que o sal, na sua forma primitiva e 
sem sofrer alterações, é benéfico não 
só para pessoas com estes desequilí-
brios, mas também para o organismo 
em geral. 

O sal marinho integral, ao con-
trário do sal refinado, é composto 
por 92 minerais essenciais que são 
necessários ao bom funcionamento 
das células do nosso corpo. É um 
dos produtos mais completos e equi-
librados que a natureza nos dá e já 
na antiguidade era utilizado no trata-
mento de problemas mentais severos, 
queimaduras graves, entre outras 
doenças. Presentemente, muitos estu-
dos demonstram que o sal consegue 
regularizar o desequilíbrio hidroelé-
trico, fortalecer o sistema imunitária, 
melhorar problemas alérgicos e ter 
uma influência muito positiva no 
tratamento de outros problemas de 
saúde. 

O problema está no chamado sal 
de mesa que é utilizado para cozi-
nhar, temperar saladas e na maioria 
dos alimentos processados. O sal refi-
nado é alterado pela indústria e passa 
por diversos processos químicos até 
adquirir a sua aparência branca e seca 
que facilita a sua utilização. Quando o 
consumimos, ingerimos apenas dois 
dos 92 elementos e os diversos aditi-
vos químicos usados no seu proces-
samento. Os benefícios para a saúde 
são inexistentes!

Para que a ingestão de sal marinho 
integral seja benéfica, é necessário 
dissolvê-lo  na humidade dos ali-
mentos, o que irá melhorar também 
a sua absorção através do intestino. 
Para além de ajudar na digestão dos 
alimentos, também ajuda o corpo a 
desintoxicar, favorece o bom fun-
cionamento dos intestinos e ainda 
contribui para a desacidificação e 
remineralização do organismo. 

Por muito benéfico que seja, tem 
de ser consumido com moderação e 
de forma correta, o que para um adul-
to é entre 4 a 6 gr por dia. n

Em Alvaiázere

Quadro de Infantes dos Bombeiros 
Voluntários entregou bens à LASA

Rua Cons. Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

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

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 
Gabinete de Ação Social e Saúde 
do Município de Alvaiázere rece-
beu, no dia 19 de dezembro, o 

Quadro de Infantes da Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Voluntários de 
Alvaiázere (AHBVA), que se deslocou à 
LASA – Loja de Apoio Social de Alvaiáze-
re acompanhado pelos seus monitores, 
para proceder à entrega de bens que 
recolheu.

Os Infantes tiveram a oportunidade 
de perceber o modo de funcionamento 
da LASA, nomeadamente quem usufrui 
dos bens que são entregues e que tipo 
de bens são recebidos para poderem 
posteriormente ser distribuídos.

A solidariedade demonstrada pelo 
Grupo dos Infantes dos BVA para com 
os que mais precisam e a alegria que 
colocaram neste gesto ajudam a cons-
truir dentro de cada adulto o desejo de 
também fazer mais, principalmente nesta 

época de Natal, em que “todos” devem 
sentir o aconchego com um agasalho 
mais quentinho ou um prato de comida 
mais saborosa.

O Município de Alvaiázere agradece 

o gesto solidário e altruísta manifestado 
pelos meninos e meninas que compõem 
o Quadro de Infantes da Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Voluntários de 
Alvaiázere. n

U
ma juventude partidária conscien-
te do seu papel na sociedade não 
pode estar alheada da atual crise de 

refugiados. Os jovens são intrinsecamen-
te solidários, razão pela qual na Juventude 
Social Democrata estão bem vivos valores 
como a generosidade, o humanismo e o 
altruísmo. 

A JSD tem mais de 40 anos de 
experiência em causas solidárias, no-
meadamente em situações de crise 
humanitária. Honrando essa tradição, 
a JSD de Alvaiázere lançou a campanha 
nacional “Somos todos Humanos” visan-
do o apoio a refugiados e a instituições 
de acolhimento. 

No concelho de Alvaiázere a campa-
nha teve lugar entre os dias 6 e 13 de no-
vembro e consistiu na recolha de roupas 
e alimentos não perecíveis. Esta atividade 
culminou com a entrega de uma parte dos 
bens angariados à Santa Casa da Miseri-
córdia de Alfeizerão em Alcobaça, que foi 
uma das primeiras instituições a acolher 
refugiados. Outra parte será entregue 
também no Centro de Acolhimento de 
Refugiados da Croácia, onde todos os dias 
chegam milhares de pessoas.

Esta recolha foi da responsabilidade 
da JSD de Alvaiázere, que agradece publi-

camente à colaboração das instituições 
onde foram criados vários pontos de 
recolha, nomeadamente à Câmara Muni-
cipal de Alvaiázere, Juntas de Freguesia e 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere; mas também 
à população alvaiazerense, que mais uma 
vez se mobilizou em peso para uma causa 
solidária, dando provas da vivacidade dos 
seus valores. 

A JSD de Alvaiázere está certa de con-
seguir, com esta campanha, mobilizar 
ainda mais os jovens e os portugueses em 
geral para um problema que é de todos, 
porque somos todos humanos. n

Em Alvaiázere

JSD promoveu campanha 
de apoio a refugiados

JSD Alvaiázere
Reuniu com creches 
e Câmara Municipal 
para debater a 
Natalidade

No passado dia 27 de novembro, 
a JSD de Alvaiázere reuniu com a res-
ponsável da creche de Santa Cecília de 
Alvaiázere, da creche da Casa do Povo 
de Maçãs de D. Maria e com a verea-
dora da Câmara Municipal responsável 
pelo pelouro da educação. 

Esta reunião surgiu na sequência 
de uma problemática que a Juventude 
Social Democrata de Alvaiázere tem 
analisado que é a da Natalidade no 
Concelho. Nesta reunião foram ana-
lisadas as dificuldades, as virtudes 
e o processo de funcionamento das 
creches, assim como o envolvimento 
com a Câmara Municipal.

Esta discussão em mesa redonda 
com os responsáveis das várias insti-
tuições terá a sua precursão no futuro 
da natalidade em Alvaiázere. Desta fei-
ta, e com o evento do “Dia da J” que foi 
também subordinado a esta temática, 
a JSD teceu as suas considerações e 
apresentará as suas ideias num futuro 
próximo. n

A Juventude Social Democrata de 
Alvaiázere
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Quando ainda falta disputar três jornadas da 
primeira fase do campeonato, a equipa de 
futsal da Acredem, de Maçãs de D. Maria,  já 

tem lugar garantido na fase final, na qual se disputa 
a subida ao escalão maior do Distrito, e ainda está na 
luta pelo primeiro lugar do grupo.

É sem dúvida a melhor fase da época da equipa 
da Acredem: não perde há oito jogos (seis vitórias e 
dois empates). 

Neste mês de dezembro destaca-se a vitória no 
Avelar por 4-0, seguiu-se nova vitória, desta vez em 
Maçãs frente ao líder do grupo União Desportiva 
de Santiago da Guarda por 4-2 e na deslocação a 

Pedrógão Grande venceu por 6-2. Novamente em 
Maçãs e com a forte equipa do Louriçal, a Acredem 
voltou a vencer por 4-2. 

É de destacar o fantástico ambiente que se tem 
vivido nos jogos da Acredem, principalmente no Pa-
vilhão da Acredem, com o público a aderir em grande 
número e sendo sem dúvida um fator determinante 
para que a equipa consiga muitas vezes sair das si-
tuações mais adversas do jogo. n

Próximos Jogos
Dia 09/01 - Charneca da Redinha/Acredem - 19h

Dia 16/01 - Acredem/Dino Clube 

desporto
Futsal

Acredem garantiu lugar na 
fase final da primeira distrital

mãos  livres
Trabalhos elaborados pelas crianças do  ATL “Os Salta Pocinhas” - Cabaços

Futebol

GDA somou 
duas vitórias 
no campeonato

O Grupo Desportivo de Alvaiázere (GDA) venceu 
os dois jogos disputados no mês de dezembro do 
campeonato da Divisão de Honra de Leiria.

O primeiro jogo do mês, a contar para a décima 
jornada, realizou-se no dia 13 de dezembro, no 
Estádio Municipal de Alvaiázere, no qual a equipa 
da casa recebeu e venceu a Moita do Boi, de Leiria, 
pela margem mínima de 1-0, golo marcado por Ri-
cardo Mobarq aos 25 minutos de jogo. Já no dia 20 
de dezembro, novamente em casa, o GDA disputou 
um dérbi com o Ansião, do qual saiu vitorioso por 
uma bola a zero, com um golo marcado por Hugo 
Vieira aos 85 minutos.

Neste momento, o GDA ocupa o oitavo lugar 
na tabela classificativa, o que representa uma 
subida de quatro lugares face aos resultados do 
passado mês de novembro. Em 11 jogos, a equipa 
de Alvaiázere somou quatro vitórias, um empate e 
seis derrotas, perfazendo um total de 13 pontos.

No dia 27 de dezembro, o GDA deslocou-se à 
Atouguia da Baleia para defrontar a equipa local 
(Grupo Desportivo Atouguiense), num jogo da 
primeira eliminatória da Taça Distrital de Leiria, 
que terminou com a derrota por 2-1 do GDA, já 
em tempo de prolongamento, o que ditou o seu 
afastamento da competição. n

Quim Coimbra

Cláudia Martins

ASSEMBLEIA  DE ALVAIÁZERE

(Clube)

CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO 
DE SÓCIOS

Após a execução de melhoramentos nas insta-
lações, estão criadas as condições mínimas para 
abertura aos sócios. 

Nesse sentido, foi decidido na Assembleia 
Geral de 12 de Dezembro, promover a angariação 
de sócios, temporariamente em condições espe-
ciais, com  isenção de jóia e uma quota anual de 
12 Euros.

Assim, os interessados deverão contactar qual-
quer um dos membros da Direção: 

Tó Zé Lourenço  - 914277183
Vítor Serpa  - 966921182
Rui Oliveira  - 914853295

JOGOS DO MêS DE JANEIRO
Campeonato Distrital da Divisão 

de Honra 2014/2015
10/janeiro - 15h00 - Ginásio Alcobaça vs G.D.A.

17/janeiro - 15h00 - G.D.A. vs Guiense

24/janeiro - 15h00 - Marrazes vs G.D.A.

Grupo Desportivo 
de Alvaiázere

Beatriz Pachon Monteiro Ferreira - 23/12/2015 Maria Pachon Monteiro Ferreira - 23/12/2015
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Fundada no dia 5 de dezembro de 1995, a Loja dos 
Frangos, de Reginaldo Mendes Simões, comemorou 
este mês 20 anos de existência em Alvaiázere, sob o 

lema “20 anos a virar frangos”, com um lanche de convívio 
que juntou vários clientes e amigos.

Em entrevista ao Jornal “O Alvaiazerense”, o proprie-
tário do estabelecimento falou um pouco acerca do seu 
percurso pessoal e profissional. Nascido em Alvaiázere, 
esteve vários anos em Angola, de onde regressou na con-
dição de “retornado”; estudou durante três anos e depois 
decidiu ir para Lisboa, à procura de novas oportunidades. 

Reginaldo Mendes Simões é, como o próprio se descre-
veu, “o homem dos sete ofícios”: começou a trabalhar nas 
obras; foi motorista de táxi e aos 20 anos ingressou no já 
extinto Diário Popular como estafeta, tendo saído como 
fotógrafo, foi também em Lisboa que teve o seu primeiro 
trabalho na área da hotelaria, a lavar louça num Hotel.

Quando, em 1990, regressou à terra que o viu nascer, 
Reginaldo Mendes Simões chegou a ter negócios na área 
do vestuário, nomeadamente uma empresa de revenda e 
uma loja de venda de roupa. Porém, “o bichinho da hote-
laria esteve sempre presente” e foi por isso que decidiu 
investir numa churrasqueira, até porque “em Alvaiázere 
não existia nada nessa área”. 

A primeira loja situava-se na Rua 15 de maio, esteve 
aberta ao público durante 17 anos, mas era um espaço pe-
queno, de apenas 20 m2 , e por isso o proprietário decidiu 
abrir um novo espaço, na Rua Doutor Acúrcio Santos, onde 
disponibiliza aos seus clientes refeições económicas e um 
serviço de self-service, para além do take-away.

Fazendo um balanço destes 20 anos com a porta aber-
ta, Reginaldo Mendes Simões afirma “vale sempre a pena, 

apesar de Alvaiázere ser uma terra com poucas pessoas, 
o que dificulta a tarefa, consegue manter-se o negócio 
com muito trabalho, esforço e dedicação. A crise afetou 
muito o negócio, até porque fez com que muitas pessoas 
emigrassem e houve, naturalmente, uma grande quebra”. 

Não querendo fazer muitos planos para o futuro, o 
proprietário da Loja dos Frangos deseja que “a situação 
económica se mantenha e estabilize, se não for possível 
melhorar. A taxa de IVA na restauração voltar aos 13% 
era muito bom e totalmente justo, todos os comerciantes 
estão a sofrer as consequências do aumento”. n

Rua 15 de Maio, 76 - Lote 1 - “Fracção A”  -  3250-185 Alvaiázere 
Tel. 236 656 900          e-mail: geral@oalvaiazerense.com.pt          www.oalvaiazerense.com.pt

Rui Oliveira

Nós por cá...

D i r e t o r - A d j u n t o

Olho Vivo Fenómenos da Natureza!...

Em Alvaiázere

Loja dos Frangos comemorou 
20 anos de existência

Do lugar do Pé da Serra - Alvaiázere, chegou-nos esta Batata Doce que pesa 1Kg e foi cultivada na 
horta de Maria Manuela Marques Carvalho e António Carvalho Neves.

…passámos um Dezembro primave-
ril, dos mais quentes que há registos. 
Todavia, de Paris vieram boas notícias, 
já que 195 países acordaram em contro-
lar o aumento máximo de temperatura, 
para que não ultrapasse 1,5ºC até ao 
final do século. Para o conseguir será 
necessário “descarbonizar a economia”, 
sendo imperioso reduzir as emissões 
CO2, tendo papel importante a área 
de transportes e a reabilitação urbana 
com aumento da eficiência energéti-
ca. É essencial abandonar a utilização 
de combustíveis fósseis e apostar nas 
energias renováveis e sustentáveis, 
para se reduzir drasticamente a emis-
são de gases com efeito de estufa. É um 
plano a longo prazo, veremos se todos 
os países conseguirão a mudança. Em 
Portugal, para além da desactivação das 
centrais termoeléctricas, lá para meados 
do século, iremos assistir à aposta na 
mobilidade eléctrica, sendo importante 
algumas melhorias técnicas. Prevê-se 
que irão surgir incentivos que fomentem 
a substituição de veículos em fim de vida 
por veículos eléctricos. Todos devemos 
contribuir para tão nobre causa, salvar 
o planeta TERRA!

Em Dezembro, mais uma má noti-
cia para o contribuinte português, já 
que foi necessário salvar outro banco 
da falência, situação que se arrastou 
e acabou mal; paira a suspeição sobre 
os eventuais motivos políticos, como 
a necessidade de uma saída limpa da 
“troika” e ano de eleições, e por outro 
lado mais uma vez se questiona o papel 
do regulador. Por alguma razão, a partir 
de Janeiro, a supervisão dos maiores 
bancos nacionais passará para o Banco 
Central Europeu.

Por cá, foram conhecidos os projectos 
vencedores do Orçamento Participativo 
e foram ambos para a freguesia da Pel-
má. Pena é, que não tenha havido uma 
maior participação, já que se trata de 
uma iniciativa da maior relevância para 
os cidadãos, envolvendo-os na vida e 
nos destinos do orçamento municipal. 
Para o próximo será necessária maior 
divulgação, para tal contem com o “ O 
Alvaiazerense”.

Para todos, um BOM ANO NOVO! n
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