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Filha de emigrantes do lugar da Botelha, freguesia de Pelmá

Natália Teixeira Syed recebeu Medalha 
de Bronze da Câmara de Paris

Cláudia Martins

Em Avanteira - Pelmá

Duas idosas 
foram alvo de 
tentativa de 
burla

No passado dia 14 de janeiro, cerca das 15h00, 
no lugar de Avanteira, freguesia de Pelmá, 
duas idosas, Maria Gomes, de 94 anos, e 

Maria Emília de Jesus, octogenária, foram vítimas 
de uma tentativa de burla. 

As senhoras, que são vizinhas, estavam nas 
suas tarefas quotidianas (Maria Gomes estava a 
estender a roupa e Maria Emília de Jesus estava na 
horta) quando foram abordadas por dois homens 
que chegaram de carro e que foram descritos pelas 
mesmas como tendo “entre os 50 e os 60 anos, 
estavam bem-vestidos e um deles tratava o outro 
por doutor”. 

Os indivíduos mostraram duas notas, uma de 
20 e outra de 50 euros, perguntando se conheciam 
aquelas notas e se as tinham em casa, afirmando 
que teriam de as entregar porque iam ser substituí-
das e dando garantias que no dia seguinte viria uma 
senhora entregar as notas novas. Para além disso, 
questionaram ainda se as senhoras tinham ouro 
em casa e se naquela zona existiam mais pessoas 
reformadas.

Ambas as idosas alegaram não ter dinheiro em 
casa, uma vez que “as reformas são pequenas” e 
que aquela zona é uma zona com poucos habitan-
tes. Perante a resposta negativa das senhoras, os 
indivíduos chamaram a sua atenção para o facto de 
ambas trazerem anéis de ouro, afirmando “serem 
peças muito valiosas”. 

Enquanto Maria Emília de Jesus ficou com medo 
e começou a chorar, Maria Gomes não se mostrou 
receosa nem se aproximou muito dos homens, 
tendo reparado que durante a abordagem, um 
vizinho passou na estrada, mas acabou por não se 
aperceber do sucedido. Minutos depois, chegou 
um outro vizinho que costuma visitá-la e fazer-lhe 
companhia, e os dois burlões acabaram por ir em-
bora sem levar nada.

O Jornal “O Alvaiazerense” deixa o alerta a toda 
a população, especialmente aos mais idosos e que 
vivem isolados ou até mesmo sozinhos, para ter 
cuidado com estas situações e, caso detetem que 
estão a ser vítimas de burla, entrem em contacto 
com as autoridades de segurança o mais rapida-
mente possível. n

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 

A
lice Freitas, septuagenária, moradora nos 
Casais do Vento, na freguesia de Pelmá, 
nem queria acreditar no que lhe aconteceu 
quando regressou a casa depois de ter es-

tado uma temporada em casa de um irmão, entre os 
dias 14 de dezembro e 10 de janeiro.

Ao regressar a sua casa, e em declarações presta-
das ao Jornal “O Alvaiazerense”, Alice Freitas começou 
por “abrir todas as portas, sem nunca encontrar nada 
de especial”. No entanto, quando chegou à sala, cuja 
porta tinha ficado fechada, deparou-se com dois 
pormenores que lhe suscitaram curiosidade, “uma 
camada de cal da parede caída no chão e também o 
edredão da cama virado ao contrário”. 

Apesar de o irmão ter inicialmente desvalorizado o 
facto, a verdade é que, ao descer as escadas que dão 

acesso ao segundo piso, rapidamente se apercebeu 
que Alice Freitas estava certa: “as portadas de madeira 
que tinham sido deixadas um pouco abertas, estavam 
todas fechadas, possivelmente para ninguém que 
passasse na rua se apercebesse” e, para além disso, 
“a tranca da porta tinha sido tirada, estando a mesma 
apenas fechada no trinco, uma vez que também a fe-
chadura ficou danificada”. Assim que se apercebeu do 
sucedido, Alice Freitas contactou a GNR de Alvaiázere, 
que se dirigiu ao local, tendo apresentado queixa pelo 
furto de uma “quantia considerável de dinheiro e ouro”.

Apenas dois dias depois de as autoridades terem 
estado no local é que a lesada se apercebeu por onde é 
que os ladrões tinham entrado, ao deparar-se com sinais 
de arrombamento numa das janelas, que se supõe “ter 
sido levantada com um ferro para forçar a entrada.” n

F
oi no passado dia 23 de janeiro que a Câmara 
de Paris realizou uma cerimónia de homenagem 
a sete porteiros pela sua ação meritória de auxí-
lio prestado às vítimas dos atentados terroristas 

de 13 de novembro, condecorando-os com a Medalha 
de Bronze da Cidade de Paris.

De entre os homenageados destacam-se Natália 
Teixeira Syed, filha de emigrantes do lugar da Bote-
lha, na freguesia de Pelmá, e também o seu marido 
Gabriel Syed. Para além das medalhas, foi ainda atri-
buído o diploma de “Porteiro da cidade de Paris” a 
600 porteiros de toda a cidade, entre os quais cerca 
de uma centena de portugueses. 

A cerimónia realizou-se no salão nobre do Hôtel 
de Ville de Paris, tendo as condecorações sido en-
tregues pessoalmente pela presidente Anne Hidalgo 
e pelo franco-português Hermano Sanches Ruivo, o 
seu conselheiro delegado para os assuntos europeus. 

Anne Hidalgo fez questão de agradecer aos “anjos 
da guarda”, os “embaixadores de Paris”, provenientes 
“do mundo inteiro, havendo uma história ainda mais 
forte com Portugal e Espanha”. A presidente da Câ-
mara sublinhou, dirigindo-se aos presentes: “Termos 
os porteiros foi uma sorte para toda a gente. Vocês 
estavam lá, nós estávamos estupefactos e impotentes, 
mas vocês acolheram as vítimas e abriram-lhes os bra-
ços porque elas choravam e estavam feridas. Vocês 
foram os primeiros a abrir-lhes as portas e a prestar 
os primeiros socorros. Estas imagens fazem parte da 

nossa história parisiense. Foi incrível a humanidade 
que vocês tiveram. Obrigada por tudo”.

Após receber a medalha, Natália Teixeira Syed 
estava visivelmente emocionada, tendo dificuldade 
em conter as lágrimas e em explicar como se sentia, 
referindo apenas, à semelhança da presidente da 
Câmara de Paris, que “os porteiros são uma espécie 
de anjo da guarda e de heróis, que habitualmente 
estão mais na sombra e agora estão mais na luz”. 
Daquele fatídico dia, o que Natália mais retém na 
memória, tal como a própria afirmou, foram “os ba-
rulhos, os sons e as pessoas a chegar a casa feridas”. 
No final da cerimónia, Anne Hidalgo agradeceu a Her-
mano Sanches Ruivo pela colaboração na organização 
da iniciativa, tendo o mesmo anunciado que a home-
nagem irá repetir-se anualmente e que vai ser criado 
o “Dia dos direitos e dos deveres dos porteiros.” n

Em Casais do Vento - Pelmá

Assalto a casa rendeu quantia 
considerável de dinheiro e ouro
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 Na página 10 do jornal de Janeiro de 1996, com o título 
“O CARRO DO CORREIO”, podia-se ler um importante tes-
temunho da história do concelho: «As pessoas mais jovens 
da nossa terra, não saberão como era feito o transporte do 
correio que chegava às nossas casas, 
antes da evolução do veículo automóvel. 
As que porventura já vivem há mais 
de meio século, decerto se lembrarão 
do carro do correio. Era um resistente 
carro de quatro rodas, puxado por dois 
animais – mulas, éguas ou cavalos – que 
fazia o transporte das malas entre Ca-
baços e a estação do caminho-de-ferro 
de Caxarias. Mais concretamente era 
igual ou muito semelhante às caravanas 
dos filmes de “Cowboys”, principalmen-
te do FarWest americano, chamadas 
diligências e que vemos na Televisão. 
De capota de lona forte, tinha umas 
janelinhas para se poder espreitar para 
fora. Para abrir ou fechar, conforme as 
necessidades impostas pelos ventos ou 
pelas chuvas, dispunha de correias de 
couro fortes com fivelas apropriadas. 
No seu interior tinha dois banquinhos 
corridos no sentido longitudinal em re-
lação à estrada, que poderia levar quatro passageiros (dois 
de cada lado) que às vezes iam tomar o comboio a Caxa-
rias para Lisboa, pois ao tempo era uma viagem bastante 
rápida. Partia da estação com as malas da correspondência 
para a nossa terra pelas cinco horas da manhã, e chegava a 
Alvaiázere pelas oito e picos. Porém não terminava ainda o 

seu percurso; seguia até Cabaços onde findava o contrato 
e mais até à Portela do Brás onde vivia o dono e agente 
desta empresa, o senhor António “Taberna”. Tratar bem dos 
animais e do seu próprio pouco descanso seria a sua activi-

dade, pois pelas cinco e pouco da tarde 
fazia precisamente o percurso inverso. 
Levava as malas de Cabaços e Pussos 
para a sede do Concelho; ali, em tempo 
rápido, era esse correio junto ao que 
já estava separado em maços para se-
guir para os diferentes rumos do País, 
e levava as seguintes malas: para Vila 
Nova, Zambujal, Venda do Preto, Aldeia 
da Serra e Freixianda, entregando uma 
pequena mala em estabelecimentos 
comerciais aonde a correspondência 
iria ser ser procurada pelas pessoas in-
teressadas. Para terras mais distantes 
eram malas muito maiores que iam já 
endereçadas a Lisboa, Norte e Leste, as 
quais em Caxarias eram colocadas nos 
comboios conforme o destino de cada 
uma. Sempre muito limpinho e com 
animais bem tratados, era este carro 
do correio um “monumento volante” 
da nossa terra. Não tinha cornetas nem 

apitos especiais, mas cada animal usava seis ou mais guizos 
dependurados ao pescoço, que no seu trote normal se fa-
ziam ouvir alegremente a grande distância. Era tão regular 
na sua pontualidade que servia de relógio regulador aos 
trabalhadores dos campos por onde passava». 

Assim se escrevia, há vinte anos! n

Há 20 anos
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Carlos Simões

Editorial

Diretor

Inquérito

O que acha da eleição de Marcelo Rebelo de Sousa para Presidente da República?

Emídio Joaquim
Alvaiázere

Henrique Gomes Dias
Bofinho - Alvaiázere

Acho que é um homem 
competente, sempre mostrou 
serviço à Nação e espero que 
continue a cumprir o seu dever 
perante todos os portugueses. 
Acho que estamos muito bem 

entregues. n

Será com certeza um bom 
Presidente, é uma boa pessoa, 
bastante conhecido, é o mais 
competente e o que me inspira 
mais confiança para 
desempenhar as funções de 

Presidente da República. n

José Santos
Pussos

João Henriques
Alvaiázere

Acho que foi um resultado 100% 
positivo, ele é muito conhecido, 
toda a gente sabe com quem 
está a lidar, todos os outros 
eram perfeitamente desconhe-
cidos para mim. Marcelo Rebelo 
de Sousa reúne todos os requisi-
tos, tem apresentação, carisma 

e é um homem ponderado. n

Fui votar apenas para cumprir o 
meu dever cívico, não 
acredito muito em políticos 
nem na política de hoje em dia. 
Apesar de tudo, de entre todos 
os candidatos, tenho a dizer 
que Marcelo Rebelo de Sousa é 
o mais credível, é uma excelente 

pessoa. n

ESTATUTO EDITORIAL

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

goza de plena autonomia administrativa e financeira: a sua 

orientação e o seu conteúdo dependem exclusivamente do 

seu Diretor.

2. O Diretor, Diretor Adjunto e Tesoureiro do Alvaiaze-

rense são eleitos pelos sócios da C.C.A, cabendo ao Diretor 

a escolha dos redatores e dos colaboradores.

3. O ALVAIAZERENSE propugnará oferecer aos seus 

leitores uma informação séria e desapaixonada, baseada 

em factos concretos: assumindo uma posição de total in-

dependência perante o poder político, o poder económico e 

quaisquer outras entidades ou grupos de pressão.

4. O ALVAIAZERENSE é um jornal de vocação regional 

e concelhia; nesta perspetiva privilegiará a divulgação dos 

valores do concelho de Alvaiázere - históricos, artísticos, 

desportivos, literários e científicos.

5. O ALVAIAZERENSE promoverá a expansão e desen-

volvimento de todas as atividades produtivas do concelho 

de Alvaiázere.

6. Atendendo à sua responsabilidade na vida concelhia 

“O ALVAIAZERENSE” apoiará ou incentivará, dentro das suas 

possibilidades, iniciativas que visem discutir e aprofundar 

numa perspetiva democrática os problemas concelhios.

7. Para o ALVAIAZERENSE - os factos e as opiniões são 

livres. As opiniões devem ser claramente separadas das 

notícias, sendo obrigatoriamente assinadas e da responsa-

bilidade dos seus autores.

8. O ALVAIAZERENSE utilizará invariavelmente uma 

linguagem elegante e correta, não podendo a sua Direção 

e os seus redatores e demais colaboradores dirigir ataques 

pessoais ou envolver-se em campanhas difamatórias, seja 

a que pretexto for.

9. O ALVAIAZERENSE baseado em princípios de boa 

vizinhança propugnará relações de aproximação com os 

concelhos circunvizinhos.

10. O ALVAIAZERENSE, por intermédio da sua direcção e 

do seu corpo redatorial, compromete-se a “respeitar os prin-

cípios deontológicos da imprensa e da ética profissional, de 

modo a não poder prosseguir apenas fins comerciais, nem 

abusar da boa fé dos leitores, encobrindo ou deturpando 

a informação”. n

Estatuto
Mais um ano a começar, em renovadas es-

peranças e continuidade de missão e equipa. 
Enquanto jornalistas esperamos continuar a 
assegurar o nosso estatuto de independência 
e integridade profissional.

Privilegiar “Alvaiázere”, na notícia e na opi-
nião, despertando consciências e participação 
ativa de cidadania, contribuindo para o seu 
desenvolvimento, é a postura.

E agora, o Estatuto.
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Entrevista a António José Lourenço

“O essencial é promover a vida social e tentar que os 
Alvaiazerenses possam ter um espaço de convívio e lazer”
___________________________________________________________________________

António José Lourenço, presidente da direção da Assembleia de Alvaiázere (Clube), ex-
plicou, em entrevista ao Jornal “O Alvaiazerense” que a mesma tem estatutos aprovados 
há 75 anos e que a sua missão é o “desenvolvimento de atividades culturais e recreativas”.

Embora em tempos tivesse sido uma associação destinada à elite alvaiazerense, após a 
revolução do 25 de abril acabou por ficar inativa e com parte das instalações degradadas.

Recentemente, fruto de conversas e reuniões entre amigos, foi decidido eleger uma 
“comissão instaladora, fazer algumas obras, atualizar estatutos e promover a admissão 
de novos sócios”.

O presidente da direção referiu ainda os objetivos a curto prazo, que passam essen-
cialmente por “dar vida ao Clube, com reuniões e convívio entre os associados e com 
novas atividades.”

Cláudia Martins_________________________________________________________________________

“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) – A Assembleia 
de Alvaiázere, também conhecida simplesmente 
por Clube, tem estatutos definidos há 75 anos. 
Quais são esses estatutos e qual a sua missão na 
sociedade?

António José Lourenço (A.J.L.) - Em primeiro lu-
gar, tenho de agradecer ao jornal “O Alvaiazerense” 
a oportunidade de poder falar sobre a Assembleia de 
Alvaiázere (Clube) e saudar todos os Alvaiazerenses 
neste início de ano, desejando-lhes todas as ventu-
ras. Realmente a Assembleia de Alvaiázere era uma 
associação de elite com estatutos aprovados há 75 
anos, sem fins lucrativos e com sede em instalações 
próprias no centro da vila. O seu objetivo é o desen-
volvimento de atividades culturais e recreativas e está 
afastada de questões políticas e religiosas. Tem a sua 
esfera de ação no convívio dos seus associados e na 
colaboração com outras associações, autarquias e 
entidades públicas ou privadas.

(“O Alv.”) – Apesar de, em tempos, ter sido uma 
coletividade da elite alvaiazerense, ter um bom 
património e uma sede bem localizada, no centro 
da vila, a Assembleia tem estado desativada há 
vários anos. Quais os motivos que conduziram a 
esta situação de inatividade?

(A.J.L.) - Como disse, a Assembleia de Alvaiázere 
era uma coletividade de elite e tem um património 
bem localizado e de algum valor. Mas, mesmo assim, 
não impediu que fosse decaindo a sua utilização e 
com as mudanças que houve ao longo dos anos, es-
pecificamente com a revolução dos cravos, perdeu na 
totalidade a sua atividade, tendo chegado ao ponto 
de não cobrar quotas desde 1979 e apenas ser re-
presentada por corpos gerentes demissionários, sem 
eleições, para administrar o dia-a-dia. As próprias 

instalações ficaram em grande parte degradadas, 
apenas tendo sido conservadas as partes que estavam 
alugadas e melhorada a estrutura externa da sede.

(“O Alv.”) – Como surgiu a ideia de voltar a co-
locá-la em funcionamento?

(A.J.L.) - Várias pessoas ainda se lembram das 
atividades do Clube, os seus bailaricos e até as peças 
de teatro, pois fazia parte das instalações a Casa do 
Teatro de Alvaiázere. Em conversa de alguns amigos 
e que já tinham sido sócios, pensou-se com saudades 
nos tempos em que havia atividade e daí nasceu a 
ideia de pensar em que o Clube poderia voltar a ter 
atividade. Assim, fez-se um diagnóstico à situação e 
pediu-se aos últimos sócios, à volta de trinta, para 
se reunirem para troca de impressões sobre o Clube, 
tendo então sido decidido entre os presentes pôr à 
votação uma lista de sócios para assegurar a gestão 
do Clube e tentar com os poucos meios monetários 
existentes pôr as instalações utilizáveis. Esta direção 
iria funcionar mais como Comissão Instaladora, e te-
ria como principal fim fazer algumas obras, atualizar 
os estatutos e promover a admissão de novos sócios 
e a realização de eleições.

(“O Alv.”) – Quais foram os primeiros passos 
dados nesse sentido? O que é que ainda falta para 
a Assembleia poder funcionar a 100%?

(A.J.L.) - Os primeiros passos dados foram a 
execução de obras de manutenção e recuperação 
da sede. Assim, foram rebocadas as paredes, revis-
tas as instalações elétricas, criadas instalações de 
telecomunicações e arranjadas as janelas e casa de 
banho. Embora de forma muito precária, podemos 
dizer que já é possível utilizar alguns dos espaços. 
Neste momento estamos a tratar da atualização dos 

estatutos e já está a correr uma campanha para anga-
riação de novos sócios e convite aos antigos a voltar 
à Assembleia.

“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) – Numa lógica a 
curto prazo, quais são os objetivos da direção?

  (A.J.L.) - O principal objetivo é dar vida ao 
Clube, quer seja com reuniões e convívio entre os 
associados, quer seja com novas atividades, como 
por exemplo: dança, música ou cursos de formação, 
pois contamos ter boas instalações para o efeito. O 
essencial é promover a vida social e tentar que os 
Alvaiazerenses possam ter um espaço de convívio e 
lazer, nem que seja só para assistir na televisão a um 
jogo de futebol da seleção nacional.

(“O Alv.”) – Que mensagem gostaria de trans-
mitir à população alvaiazerense?

(A.J.L.) - Mais uma vez aproveito a oportunidade 
para incentivar a parte social e associativa dos Alvaia-
zerenses. Gostaria de ver o Clube com a porta aberta 
e com os sócios a trocar impressões sobre todos os 
assuntos e a utilizar o espaço para ocupar algum do 
seu tempo livre. Faço também um apelo, conforme 
o anúncio já publicado no jornal, para a inscrição 
de novos associados, aproveitando a campanha de 
isenção de jóia.

Desejo também um ano cheio de alegrias e uma 
melhoria de toda a qualidade de vida. n

sss António José Lourenço, presidente da direção da 
Assembleia de Alvaiázere (vulgo Clube)

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)
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Vale da Couda - Almoster

Jovem António Marques foi um dos 
fundadores de uma empresa inovadora
Claudia Martins

Almoster

Associação de 
Caçadores 
organizou Batida 
às Raposas

Com o objetivo de preservar a caça 
disponível no território, a Associação de 
Caçadores de Almoster organizou, no 
passado dia 3 de janeiro, uma Batida às 
Raposas. Com cerca de 40 participantes 
a percorrer as zonas de caça, foram 
apanhadas duas raposas.

Para encerrar a atividade, foi confe-
cionada para o almoço a caça abatida na 
montaria aos javalis que tinha decorrido 
no dia 13 de dezembro. n

Teve lugar nos dias 23 e 24 de 
janeiro a tradicional festa em 
honra de São Sebastião no lugar 

de Relvas, da freguesia de Maçãs de 
D. Maria. 

Os festejos tiveram início com uma 
surpresa no sábado, dia 23, na parte 
da manhã, havendo ainda a abertura da 
quermesse. No período da tarde, a po-
pulação teve a oportunidade de assistir 
ou participar no torneio de sueca, com 
o ensejo de ganhar valiosos prémios. O 
dia ficou marcado pela grande surpresa 
que entusiasmou os presentes, que foi 
o concerto do grupo musical “Os reis do 
baile”, que animou e aqueceu a noite.

No dia seguinte, os crentes assisti-
ram à missa solene em honra do Mártir 
São Sebastião, seguida da procissão. A 
tarde foi marcada pela cultura popular, 

com a atuação do concertinista Vergílio 
Pereira e ao fim da noite, a população 
bailou com a atuação de Márcio Cabral, 
sendo que os festejos foram encerrados 
com o sorteio das rifas e a respetiva 

entrega dos prémios.  
A comissão de organização da fes-

ta certificou-se que houvesse sempre 
música ambiente, para assim atrair e 
entusiasmar a população local.  n

Mónica Teixeira

Em Relvas - Maçãs de D. Maria

Festa de S. Sebastião animou população

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

António Marques, descendente 
do Vale da Couda, freguesia de 
Almoster, é um dos três jovens 

responsáveis pela criação da Raize, 
distinguida em 2015 pela Associação 
da Economia Digital (ACEPI) como Star-
tup do Ano e considerada uma das dez 
empresas mais inovadoras no Prémio 
Inovação NOS.

Recentemente, a Raize lançou uma 
linha de financiamento de cinco mi-
lhões de euros, destinados a micro e 
pequenas empresas e que pretende as-
sumir-se como uma alternativa à banca, 
sendo constituída por investidores pri-
vados, o que, segundo os fundadores, 
“assegura melhores condições e custos 
mais reduzidos”. 

Lançada em 2015, a empresa tem 
registadas na sua plataforma mais de 

800 empresas e três mil investidores, 
que acreditam nas empresas portugue-
sas e querem apostar no seu sucesso. É 
ainda de salientar que, neste momento, 
os retornos para o investidor se situam 
numa taxa superior a 6% (TANB média 
calculada com base no universo total 
de investidores), o que torna possível 
investir numa empresa com um valor a 
partir dos 20 euros.

Tendo como exemplo o sucesso 
alcançado por este modelo no estran-
geiro, os jovens sublinham que a missão 
da Raize é continuar a ser responsável 
pelo “financiamento de empresas que 
são responsáveis por pelo menos 40% 
do emprego em Portugal, ajudar a criar 
uma economia menos dependente do 
sistema financeiro tradicional e mais 
enraizada na sociedade, com as pessoas 
e as empresas a falar na mesma língua e 
a trabalhar na mesma direção”. n

Projeto vencedor 
de Bruno Ribeiro 
terá novidades 
em breve

Bruno Ribeiro, do lugar de Ariques, 
freguesia de Almoster, foi premiado 
no mês de novembro pela Fraunhofer 
Portugal Challenge na categoria de 
teses de mestrado, com um projeto 
intitulado “SYPEC: Development of New 
Algorithms of Postural Classification 
and Correction”.

O projeto consiste num protótipo de 
uma cadeira de escritório que corrige de 
forma automática e autónoma a postura 
do seu utilizador, através de quatro 
bolsas de ar ligadas a oito sensores 
que, por sua vez, estão ligados a um 
computador. Desta forma, sempre que 
é detetada uma postura incorreta, o sis-
tema enche ou esvazia as bolsas de ar, 
sendo que todos os dados são enviados 
para uma aplicação que permite traçar 
um histórico de posturas e calcular o 
tempo médio que o utilizador passa em 
cada uma delas.

Bruno Ribeiro, ex-aluno do curso de 
Engenharia Biomédica da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa, desenvolveu o protóti-
po em parceira com a NGNS – Ingenious 
Solutions, tendo sido anunciado este 
mês que o mesmo deverá registar evo-
luções brevemente. n
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No dia 13 de dezembro, no âmbito 
da Visita Pastoral do Bispo da 
diocese de Coimbra, D. Virgílio 

Antunes, às paróquias de S. Pedro, Pe-
lmá e Pussos, realizou-se a cerimónia 
de confirmação, também conhecida por 
crisma, de 34 jovens das três paróquias 
visitadas.

Presidida pelo Bispo e concelebrada 
pelos párocos Jacinto Gonçalves, José 
Ferreira e Jorge Santos (Vigário Episco-
pal para a Pastoral), foi uma cerimónia 
bastante sentida e emotiva, durante a 
qual os jovens crismandos demonstra-
ram toda a sua alegria, acompanhada de 
um novo sentido de responsabilidade.

O crisma é o culminar de um longo 
percurso catequético, que geralmente 
dura uma década, e nalguns casos mais 
um ano dedicado ao estágio, pelo que, 
no final da cerimónia, D. Virgílio Antu-
nes entregou a cada um dos jovens um 
diploma, que representa, no fundo, a 
recompensa pelo facto de os mesmos 
sempre se terem mantido firmes na 
sua fé, levando a bom porto uma longa 
caminhada.

A cerimónia do crisma encerrou a 
Visita Pastoral que durou três dias e 
que no dia 11 de dezembro já havia 

sido dedicada à paróquia de Pelmá, 
com uma receção no adro da Igreja, 
seguida de uma reunião na Junta de 
Freguesia com o seu presidente, Pas-
coal Gomes. O período da tarde foi in-
teiramente dedicado à visita às capelas 
da freguesia, nomeadamente Venda 
do Preto, Besteiro, Bofinho, Banhosa, 
Avanteira, Casais do Vento, Lumiar e 
S. Bento (lugar dos Marques), culmi-

nando com uma eucaristia e um jantar 
de convívio no salão paroquial, no qual 
se reuniram cerca de uma centena de 
pessoas.

Foram momentos bastante emoti-
vos, nos quais os paroquianos tiveram 
a oportunidade de conviver de perto 
com o Bispo, escutando palavras de 
conforto, saudação e carinho, que for-
taleceram a sua fé. n

Manter  vivas as tradições é dever 
de cada cidadão. Elas são a me-
lhor memória dos que viveram 

antes de nós. São parte da cultura do 
nosso povo, dos saberes transmitidos 
pelos nossos antepassados, quase 
sempre  por via oral. As gerações mais 
novas pouca importância dão às nossas 
tradições e é pena. Com o tempo elas 
vão-se perdendo e dando lugar, às 
vezes, a outras que nada têm a ver com 
a nossa identidade.

Na freguesia de Pelmá ainda há 
quem se esforce por continuar com 
algumas, como é o caso do Cantar os 
Reis. Assim, nas noites de 2,3 e 5 de 
Janeiro o grupo Sociocaritativo, com a 
colaboração de algumas pessoas da 
freguesia e os habituais amigos do 
grupo, num total de 15 participantes, 
percorreram alguns lugares  cantando 

Os Reis. Este ano o tempo não ajudou, 
choveu quase sempre, por essa razão 
não se cantou em muitos dos lugares 
da freguesia. Estava planeado  sair nas 

noites de 4 e 6  de Janeiro, mas não 
foi possível. Vamos ver como será no 
próximo ano!

Mesmo assim o grupo fez o seu 

melhor e fez «o dois em um»: viveu a 
tradição e divertiu-se. É sempre com 
muita alegria e muito prazer que nestas 
noites se encontram os que cantam 
com aqueles que simpaticamente rece-
bem o grupo em suas casas. Provam-
se os vinhos novos, bebem-se umas 
aguardentes e uns vinhos do Porto, uns 
cafés e uns chás quentinhos, comem-se 
as filhós e o bolo-rei. É que nem só de 
cantar vive o homem!

Fica o muito obrigado  a todos 
quantos deram a sua «esmola» os seus 
doces, os seus mimos e incentivaram o 
grupo a continuar.

Os melhores agradecimentos àque-
les que deixaram o quentinho das suas 
lareiras e se aventuraram a cantar Os 
Reis naquelas noites de chuva.

Contamos convosco no ano que 
vem!

Votos de muita saúde e de um Bom 
2016. n

Em Pelmá

Celebração da 
Festa da Palavra

No Domingo, dia 24 de Janeiro, o 
Daniel Henriques Manilha, o Francisco 
Rodrigues Simões, o João Pedro Mar-
ques, o João Pedro Martins Morgado 
e o  Ricardo Oliveira Marques, alunos 
do 4º Volume da Catequese de Pelmá, 
tiveram a sua Festa da Palavra.

O Catecismo 4º tem como título 
«Tens Palavra de Vida Eterna» e, como 
principal objectivo, levar as crianças 
a uma maior adesão de fé a Cristo, 
ajudá-las a converterem-se a Deus, in-
tegrá-las activamente na Igreja, iniciar 
as crianças na descoberta da Bíblia, etc.

Assim, na eucaristia deste Domin-
go, durante a homilia, o sacerdote 
conversou com as crianças no sentido 
de as comprometer a fazerem da Bí-
blia um objecto de permanente leitura.

Numa celebração muito sentida, 
em que estiveram presentes pais, 
avós, outros familiares e amigos 
das crianças, catequistas e restante 
comunidade paroquial, a catequista 
Catarina Lourenço chamou cada uma 
das crianças e o padre Jacinto Gon-
çalves fez a entrega da Bíblia a cada 
menino daquele grupo de catequese, 
incentivando-os a serem mensageiros 
da Boa Nova,continuando  a espalhar a 
Palavra de Deus ao longo da sua vida, 
tal como fez Jesus Cristo. n

Fernanda Freire

Atualidade

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 &

Na Igreja Paroquial de Pelmá

34 jovens receberam o sacramento 
da Confirmação ou Crisma

Em Pelmá

“Cantar dos Reis” manteve viva a tradição
Fernanda Freire

Cláudia Martins

Foto Maryluz
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Biblioteca Escolar

Palestra “Ondas eletromagnéticas.
Comunicações à distância”

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

Biblioteca Escolar

Décima edição do 
Concurso Nacional 
de Leitura

Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira

Hasteou bandeira Eco-escolas 2014/2015

Realizou-se no dia 12 de janeiro, na 
Biblioteca Escolar, a fase escolar 
do X Concurso Nacional de Leitura 

que contou com a participação de duas 
dezenas de alunos do terceiro ciclo e do 
Ensino Secundário. Este concurso, pro-
movido pelo Plano Nacional de Leitura, 
tem como objetivo estimular o treino da 
leitura e desenvolver competências de 
expressão escrita e oral nos alunos, e a 
sua realização resulta de uma parceria 
entre a Biblioteca Escolar e os profes-
sores de Português.

Este ano, foram propostas para leitura 
as obras: “Uma questão de cor”, de Ana 
Saldanha e “O Fantasma de Canterville”, 
de Oscar Wilde, para o terceiro ciclo e 
“A Abóbada”, de Alexandre Herculano e 
“Crónica dos Bons Malandros,” de Mário 
Zambujal, para o Ensino Secundário.

Dos alunos inscritos, que participa-
ram com muito interesse e empenho, 
foram apurados três em cada categoria 
para representar a Escola Dr. Manuel 
Ribeiro Ferreira na fase distrital, no 
próximo mês de abril e que a seguir se 
indicam: do terceiro ciclo, Tânia Nar-
ciso, do 7ºB, Alexandra Dias, do 8ºA e 
Beatriz Domingos, do 9ºA, no Ensino 
Secundário, Bebiana Teixeira, Catarina 
Simões e Maria Santos, do 10ºA.

A todos os concorrentes será atribuído 
um certificado de participação e às alunas 
vencedoras será entregue um prémio, um 
livro para incentivar futuras leituras. n

A equipa da Biblioteca Escolar

No dia 12 de janeiro, pelas 14h15, 
na presença do Diretor do Agru-
pamento de Escolas de Alvaiáze-

re, José Peres, dos Delegados de Turma 
e dos coordenadores do programa foi 
hasteada a bandeira Eco-escolas, que 
reconhece as múltiplas iniciativas rea-
lizadas no ano anterior no domínio da 
preservação do ambiente. A cerimónia 
envolveu a habitual fotografia de gru-
po com a bandeira, que alguns alunos 
ajudaram a hastear. 

Das atividades do ano anterior 
realizadas no âmbito deste programa, 
destacam-se a plantação de espécies 
autóctones na Mata do Carrascal, os 
Eco-poemas, os passeios pedestres 
à Serra de Alvaiázere, as visita à ETA 
(Estação de Tratamento de Águas) do 
Cabril, à praia Fluvial de Maçãs de D. 
Maria e à exploração de ervas aromá-
ticas e medicinais no Alqueidão. O Dia 

Eco-escolas - Ecocrossfitness também 
foi grandioso pelas múltiplas atividades 
dinamizadas pelos alunos do curso 
vocacional no circuito de manutenção 
para os seus colegas e alunos da Uni-
versidade Sénior.

Agradecemos às empresas Folhas 
Soltas e Águas do Centro, ao Município 
de Alvaiázere e aos Encarregados de 
Educação o excelente apoio que tornou 
possível estas e outras atividades. n

Profs. Henrique Lopes e Celestina Silva

No dia 13 de janeiro, a Biblioteca 
Dr. Manuel Ribeiro Ferreira rece-
beu de novo o professor Fran-

cisco Gil, docente do Departamento de 
Física da Faculdade de Ciências e Tec-
nologias da Universidade de Coimbra, 
para uma palestra intitulada “Ondas 
eletromagnéticas. Comunicações à dis-
tância”, dirigida aos alunos do 10º e 11º 
ano, na qual foram abordados vários 
conteúdos do programa da disciplina 
de Física e Química A.

Com a simpatia e simplicidade que 
o caracteriza, o professor convidado 
captou a atenção dos jovens presentes 
ao explicar que para comunicar através 
de ondas eletromagnéticas é necessário 
compreender a sua natureza, como se 
produzem, como se recebem e como se 
comportam ao propagar-se no espaço 

vazio ou em materiais, a que fenóme-
nos podem estar sujeitas e como se 
podem manipular. 

Tratou-se, por isso, de uma palestra 
com uma parte teórica significativa 
com exploração de conteúdos progra-
máticos de forma mais aprofundada 
do que nas aulas. Foram também abor-
dadas diversas aplicações no nosso 
quotidiano.

Os alunos presentes mostraram-
se interessados e participativos, pelo 
que a articulação entre o trabalho da 
sala de aula e a Biblioteca Escolar, que 
dinamizou a realização da palestra, foi 
muito oportuna e de grande utilidade, 
contribuindo para o enriquecimento do 
saber científico e para a melhoria das 
aprendizagens. n

A equipa da Biblioteca Escolar

Agrupamento de Escolas

Participa 
no Programa 
Parlamento dos 
Jovens 2016

Como vem sucedendo há mais 
de uma década, a Escola Básica 
e Secundária Dr. Manuel Ribeiro 

Ferreira participa este ano letivo no 
Parlamento dos Jovens. Trata-se de 
uma iniciativa institucional organizada 
pela Assembleia da República em cola-
boração com o Instituto Português da 
Juventude de primordial importância 
num tempo em que a abstenção ronda 
os 50%, pois mobiliza os jovens para o 
debate de ideias, a campanha eleitoral 
e a participação em atos eleitorais 
nos quais se elegem os deputados à 
sessão escolar.

As sessões escolares do Ensino Bá-
sico subordinadas ao tema “Racismo, 
preconceito, discriminação” e do Ensi-
no Secundário sobre “Portugal – Assi-
metrias litoral/interior – que soluções? 
realizaram-se a 20 e 25 de janeiro, 
respetivamente, na Biblioteca Escolar, 
em bom ambiente e com audiência 
composta pelos alunos das turmas 
dos deputados eleitos. Em ambas as 
sessões o debate foi intenso e apro-
varam-se as medidas que integram os 
projetos de recomendação enviados à 
coordenação do Programa.

Para defender as propostas na ses-
são distrital foram eleitas para o Ensi-
no Básico as deputadas Beatriz Domin-
gos e Soraia Sousa, como suplente foi 
eleita Sara Oliveira e para disputar o 
casting para a mesa da sessão distrital 
foi selecionada Antónia Figueiredo. 
Por sua vez, no Secundário, foram 
eleitos Fábio David, Catarina Simões, 
Ricardo e Rodrigo Joaquim, sendo que 
o aluno Fábio David vai disputar um 
lugar na mesa da sessão distrital. n

Henrique Lopes
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ETP Sicó

Debate interno contou com a presença 
do deputado José Miguel Medeiros

NA E.T.P. SICÓ
Conselho 
Consultivo reuniu 
e tomou posse em 
Alvaiázere

A primeira reunião do Conselho 
Consultivo da ETP Sicó teve lugar 
no polo de Alvaiázere no dia 15 de 
dezembro, reunindo representantes 
do tecido empresarial, das autar-
quias e entidades públicas locais e 
regionais.

O Conselho Consultivo é um órgão 
de apoio e aconselhamento da ETP 
Sicó, que visa o aprofundamento da 
relação entre a escola e a comuni-
dade e, especificamente, a interação 
com o meio ao nível da cooperação 
escola-empregadores, potenciando a 
resposta às necessidades de formação 
e qualificação dos recursos humanos 
na região. 

Esta primeira reunião, entre 
outros assuntos, foi marcada pela 
tomada de posse dos membros que 
constituem o órgão. 

Conjuntamente com representan-
tes da Entidade Proprietária e com a 
Direção da ETP Sicó, integram este 
órgão representantes dos Municí-
pios de Alvaiázere, Ansião e Penela, 
das Associações Empresariais e/ou 
de desenvolvimento da região, das 
Instituições de Ensino Superior com 
as quais a ETP Sicó mantém proto-
colos de colaboração, do Instituto 
de Emprego e Formação Profissional 
(IEFP), dos serviços regionais do Mi-
nistério da Educação, da Associação 
de Pais e Encarregados de Educação, 
bem como da Associação de Estu-
dantes e de outras instituições e 
organismos locais representativos 
do setor económico e social e das 
empresas parceiras na formação, 
com papel relevante na região nos 
domínios da qualificação de re-
cursos humanos, da investigação 
científica e tecnológica, da inovação 
ou da dinamização do mercado de 
emprego.

A reunião terminou com um 
saboroso jantar confecionado e 
servido pelos alunos do Curso de 
Restauração, a funcionar no polo 
de Alvaiázere, que, com a preciosa 
colaboração dos professores da 
área técnica, deram, uma vez mais, 
provas das suas competências e do 
seu profissionalismo. n

N
o âmbito da 13.ª Edição do projeto 
“Ciência na Escola” da Fundação 
Ilídio Pinho, subordinada à temá-

tica “A Ciência e a Tecnologia ao Serviço 
de um Mundo Melhor”, três dos cinco 
projetos que a ETP Sicó apresentou em 
candidatura foram validados pelo júri, 
transitando para a segunda fase da região 
centro. 

Assim, a ETP Sicó foi contemplada 
com três prémios de participação, no 
valor de 500,00€ cada, para garantir o de-
senvolvimento dos projetos selecionados. 

O projeto “StoreroomDish” consiste 
numa aplicação web para disponibilização 
de receitas saudáveis a partir do conteúdo 
do frigorífico e da despensa do utiliza-
dor. Trata-se de um projeto conjunto 
que envolve uma aluna finalista do curso 
profissional de Informática de Gestão, a 
funcionar na sede, assim como as três tur-
mas do curso profissional de Restauração, 
em funcionamento no polo de Alvaiázere, 

contando ainda com o apoio dos profes-
sores da área técnica Margarida Marques 
e Pedro Silva (Restauração), João Paulo 
Calhau e Catarina Lucas (Informática).

 “Sopre&Siga”, outro dos projetos apu-
rados, traduz-se num sistema de bloqueio 
automático de um veículo automóvel que 
será ativado sempre que o condutor apre-
sente uma taxa de alcoolémia acima de 
um valor estabelecido. Pretende-se ainda 
que os valores medidos sejam registados 
numa base de dados, passível de consulta 
por parte de entidades competentes. Os 
mentores do projeto são quatro alunos 
segundo ano do curso profissional de 
Eletrónica, Automação e Comando, caben-
do ao Professor Vitor Mendes a respetiva 
coordenação. 

Já o Projeto “Eco Movido a Ar” consiste 
num protótipo de um veículo ecológico, 
movido a ar, que usará um princípio se-
melhante ao de um sistema pneumático. 
Tratando-se de um veículo 100% ecoló-

gico, esta ideia visa mudar o mundo da 
mobilidade, sendo um claro exemplo de 
boas práticas ambientais. A sua conceção 
envolve os alunos do curso de Energias 
Renováveis, a funcionar no polo de Pene-
la, contando com a supervisão do Profes-
sor Hélio Machado. 

Este concurso, que pretende moti-
var os alunos para a aprendizagem das 
ciências, representa um estímulo ao 
desenvolvimento de competências e co-
nhecimentos, já que assume um caráter 
eminentemente prático e multidisciplinar. 
De realçar, também, que o concurso 
se tem assumido como um desafio re-
corrente para a ETP Sicó, cujo historial 
de participação dá provas da qualidade 
da componente prática de formação 
ministrada e do caráter empreendedor 
subjacente ao modelo pedagógico imple-
mentado. A equipa pedagógica e alunos 
estão, mais uma vez, de parabéns pelo 
seu desempenho. n

ETP Sicó

Três projetos estão a concurso no 
Prémio Fundação Ilídio Pinho

N
o âmbito da iniciativa Parlamento 
de Jovens - Ensino Secundário, este 
ano com subordinada ao tema “As-

simetrias litoral/interior – que soluções?”, 
a sede e o polo de Alvaiázere da ETP Sicó 
promoveram um debate interno, receben-
do, no dia 11 de janeiro, o deputado José 
Miguel Medeiros. 

As sessões realizadas contaram com 
a presença do presidente da Câmara 
Municipal de Ansião, na sede da escola, 
em Avelar e da presidente da Câmara Mu-
nicipal de Alvaiázere, Célia Marques, da 
vice-presidente, Sílvia Lopes e do vereador 
Francisco Gomes, no polo.

Para além da sessão de debate con-
junto sobre o problema, em Alvaiázere 
o momento permitiu a apresentação, 
por parte dos elementos da única lista 
do projeto (dez alunos do primeiro e 
segundo anos do curso de Restauração), 
das três medidas que, na sua perspetiva, 
facilitarão o desenvolvimento do interior. 
Uma das medidas mais aplaudidas visa a 
criação de parcerias entre unidades hote-
leiras do litoral e empresas do interior, de 
modo a oferecer o que de melhor há na 
região, como o famoso chícharo, o vinho, 

o azeite, ou até mesmo os cantares tra-
dicionais e os hábitos de vida rurais, em 
clara harmonia com a natureza. Os alunos 
estão de parabéns pelas suas ideias e pela 
forma como as expuseram, mostrando 
que a sua voz ajuda a dar forma ao mun-
do e a encontrar novos rumos para velhos 
problemas. 

Na sede, considerando o elevado nú-
mero de alunos envolvidos, estão já iden-
tificadas cinco listas, as quais avançarão, 
cada uma, com três medidas. O dia 18 de 
janeiro foi dedicado à campanha eleitoral, 

sendo que a 20 decorreram as eleições e 
a 21 a Sessão Escolar, dinamizada pelos 
deputados eleitos.

O polo de Penela participou também 
nesta iniciativa, sendo que este mesmo 
debate teve lugar no dia 18 de janeiro, 
tendo contado com a presença da depu-
tada Fátima Ramos. 

A comunidade escolar faz votos para 
que o desempenho destes jovens na ses-
são distrital, a realizar no dia 22 de feve-
reiro, seja presenteado com o passaporte 
para a sessão nacional. 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 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.
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(AS) MAÇÃS DE DONA MARIA

Não se me dá que me não tenham 
como poeta, que esses “galardões” são 
só para uns poucos da cidade. 

À procura de uns poemas que em 
tempos dediquei a Maçãs de Dona Maria, 
parei a ler o Prefácio de TONS QUE TRAGO 
EM MIM e gostei do que escrevi: «Para 
mim, o poeta é a caixa de ressonância 
da poesia que a natureza prolífera 
contém. (…) Contento-me com a ideia 
de que é a natureza que se vai dando 
em revelação de ritmo e melodia, fi-
cando para os poetas a felicidade de a 
surpreender… ». 

Desde que fui conhecendo a Serra 
de Santa Helena com a beleza dos seus 
montes e vales, venho sentindo que, por 
ali, «é a natureza que se vai dando em re-
velação de ritmo e melodia», e as Gentes 
de Maçãs têm na alma essa poesia que 
vêm anunciando com a vida.

A falar em “salpico sobre Maçãs de 
Dona Maria, ponho em destaque António 
Luís Rafael, responsável pelo programa 

“Res Publica” na RTP, que, a descer 
comigo a encosta para nacente da vila 
de Maçãs a caminho das Cabeças, parou 
comigo ao lado de uma vinha viçosa e de 
um lindo batatal, o operador de imagem 
a descobrir na berma da estrada uns mi-
núsculos morangos silvestres, e me disse: 
«Senhor Presidente, quero dizer-lhe que 
o seu Concelho é muito lindo! Faça por 
o dar a conhecer!».

A socorrer-me da Internet, abri “Di-
vulgar Alvaiázere” e vi confirmada a tese 
de Luís Rafael, Bernardo de Claraval a 
deixar escrito assim: «Encontrarás mais 
nos bosques que nos livros; as árvores 
e as pedras ensinar-te-ão coisas que 
nenhum homem poderá dizer-te». Tão 
belo pensamento, bem merecia ser posto 
em destaque numa parede da Junta de 
Freguesia!

D. Maria de Pais Ribeiro, mulher de 
rara beleza, terá ajudado a formar a alma 
poética de D. Sancho I o nosso-seu “rei 
trovador”. E a mesma beleza, em 1198, 
inspirou Paio Soares de Taveirós a compor 
a Cantiga da Ribeirinha, o primeiro texto 

literário em língua galego-portuguesa. Eis 
alguns versos: 

Minha senhora alva e de pele rosada,
Quereis que vos retrate
Quando eu vos vi sem manto.
Maldito seja o dia em que me levantei
E então não vos vi feia!

Maravilhosos versos com que Soares 
Taveirós exaltou a beleza da “Ribeirinha” 
Dona Maria, tão preso a ela que sentiu 
necessidade de amaldiçoar o dia em que 
«então não vos vi feia».

Não coube nestas linhas contar toda 
a história da grande freguesia de Maçãs, 
mas também essa só se entenderá se 
passada por uma leitura poética, como 
tem feito o seu Rancho Folclórico. 

A poesia leva-nos sempre aos melho-
res sítios, e … eis-me a saudar o Povo 
de Maçãs, eu no adro da capela de São 
Filipe de Neutel a declamar com o melhor 
sentimento: 

IRLANDA COM MAÇÃS

Num convite se escreve o sentimento,
Na resposta se entrega o coração.
Fui contigo, Maçãs, na devoção
De trazer na bagagem mais alento.

Mensageiros do povo que nos fez,
Compusemos em Dublin um poema.
Nas bandeiras, … levávamos o tema:
Maçanense, é também ser português!

A dançar, escrevemos a mensagem;
A cantar, semeámos alegria.
Não voltámos sem lucros da viagem.

A voar lá nos céus a gente via
Nesta Terra um Povo de coragem
Que tem fé na esperança, dia-a-dia!

Atualidade

Salpico
Pico-Pico

Filipe Antunes dos Santos

Fátima
Homem foi encontrado 
morto na Basílica do 
Santuário de Fátima

Um homem foi encontrado morto 
no passado dia 7 de janeiro, na Basíli-
ca da Santíssima Trindade, em Fátima.  

O homem era natural de Rio Maior 
e tinha 68 anos, disse a fonte do 
comando Territorial da GNR de San-
tarém. Esta mesma fonte explicou 
que os funcionários da Basílica ouvi-
ram um disparo e quando chegaram 
encontraram o homem já morto, o 
que terá ocorrido entre as 09h15 e 
as 09h30. À hora da ocorrência, não 
se encontrava ninguém na Basílica 
para além dos vigilantes do Santuário, 
que de imediato foram em auxílio do 
homem e contactaram os Bombeiros 
e a GNR. n

Castanheira de Pera
Neve caiu no norte 
do distrito de Leiria

Pela primeira vez este ano, o ponto 
mais alto do distrito de Leiria ficou 
coberto de neve, no passado dia 5 
de janeiro. O cume de Santo António 
da Neve, no concelho de Castanheira 
de Pera, ficou totalmente pintado de 
branco devido à queda de neve. 

Antigamente, à medida que a neve 
ia caindo, era recolhida e despejada 
para dentro dos neveiros circulares, 
onde se transformava em gelo. n

Penela
Colisão entre dois 
veículos provocou 
quatro feridos

No passado dia 13 de janeiro, 
pelas 14h23, dois veículos ligeiros 
que seguiam no mesmo sentido, 
Tomar-Penela, colidiram no Itinerário 
Complementar nº 3 (IC3) em Venda 
dos Moinhos, concelho de Penela. 

No total foram registados seis 
feridos assistidos no local, dos quais 
quatro foram transportados para o 
Centro Hospitalar de Coimbra com 
ferimentos ligeiros.    

Nesta operação prestaram apoio 
duas ambulâncias de emergência dos 
Bombeiros de Ansião, três meios dos 
Bombeiros de Penela e um dos Bom-
beiros de Condeixa. n

BREVES


FERNANDO LOPES SIMÕES MIGUEL
CONSTRUÇÃO CIVIL

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

***

Em Maçãs de D. Maria

Grupo Alva Canto protagonizou 
Concerto de Ano Novo

A Igreja Paroquial de Maçãs de 
D. Maria encheu-se no dia 3 de 
janeiro, cerca das 15h30, para 

assistir ao tradicional Concerto de 
Ano Novo protagonizado pelo Grupo 
Coral Alva Canto, acompanhado por 
um grupo de cordas.

Nesta iniciativa, que contou com o 
apoio da Junta de Freguesia de Maçãs 
de D. Maria e cuja entrada foi gratuita, 
os presentes tiveram a oportunidade 
de assistir a uma magnífica interpre-
tação de músicas de Natal e também 
de outras épocas, que encheram de 
harmonia e paz o templo religioso da 
Vila de Maçãs de D. Maria. n
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Os serviços educativos do Museu 
Municipal de Alvaiázere dinami-
zaram, durante a semana de 11 

a 15 de janeiro, a segunda fase dos ate-
liers destinados às crianças do ensino 
pré-escolar do concelho de Alvaiázere.

Tendo por base o tema a “Ação do 
homem na saúde”, as atividades de-
senvolvidas pretenderam oferecer aos 
petizes a oportunidade de observar, 
identificar e interagir com a semente 
de chícharo, percebendo as vantagens 
nutricionais desta leguminosa que 
desde tempos remotos faz parte da 
gastronomia regional.

Após uma breve história sobre as 
características, o cultivo e as transfor-
mações da leguminosa que é imagem 
de marca do concelho de Alvaiázere, 
cada uma das crianças colocou “mãos 
à obra” e semeou, dentro de um reci-
piente incolor com terra, o seu primeiro 
chícharo.

De modo a assinalar a atividade, os 
“aprendizes de agricultor” ilustraram 
um desenho, elaborado para o efeito, 
no qual o protagonista foi o rei chícharo.

Este conjunto de ateliers procurou 

explorar junto das crianças a semen-
te do chícharo, no que se refere às 
transformações sofridas ao longo do 
seu ciclo de vida, mais concretamente, 
desde o campo até à mesa. n

Atualidade

Museu Municipal

Vai promover 
workshop sobre 
cozinha criativa

No próximo dia 21 de fevereiro, 
pelas 15h00, o Museu Municipal 
de Alvaiázere vai realizar mais 
uma sessão do projeto “À conversa 
com…”, desta vez subordinada ao 
tema “Cozinha criativa com sabor 
tradicional”.

Os convidados serão alunos e 
professores do curso de restauração 
a funcionar no polo de Alvaiázere da 
Escola Tecnológica e Profissional de 
Sicó, que pretendem dar a conhecer 
uma cozinha que assenta na confe-
ção de produtos endógenos e pró-
prios da época, utilizando técnicas 
contemporâneas.

Naquela que será essencialmente 
uma demonstração prática, outro dos 
objetivos definidos é destacar a har-
monia entre dois sentidos: o paladar 
e a visão, conjugando o sabor com a 
apresentação dos pratos. n

Museu Municipal de Alvaiázere

Miguel Portela recordou Alvaiázere da época oitocentista

Museu Municipal de Alvaiázere

Educação patrimonial: “Ação do homem 
na saúde” – o cultivo do chícharo

No âmbito do projeto que os ser-
viços educativos  do Museu Mu-
nicipal de Alvaiázere têm vindo 

a desenvolver, intitulado “À conversa 
com…” o convidado deste mês de ja-
neiro foi Miguel Portela, engenheiro e 
historiador, que abordou a temática “À 
descoberta de Alvaiázere oitocentista” 
numa sessão realizada no passado dia 
17 de janeiro, pelas 15h00.

O convidado começou por fazer 
um enquadramento demográfico da 
população alvaiazerense no período 
entre 1801 e 2011, mostrando a sua 
evolução ao longo dos tempos e as 
oscilações que se foram verificando, 
sobretudo na época das invasões 
francesas.

Miguel Portela falou acerca das 
mais ilustras figuras alvaiazerenses 
daquela época, com especial destaque 
para Manuel Vaz Eugénio Gomes, nas-
cido no lugar de Bouxinhas, freguesia 
de Pelmá, que desempenhou um im-
portante papel em Alvaiázere, tendo 
estado ligado à criação da Filarmónica 

(em 1855), do Jornal “O Alvaiazerense” 
(1861), o primeiro jornal concelhio da 
região de Leiria e ainda da estação dos 
correios.

Alvaiázere foi um concelho que 
possuiu um vasto património pré-in-
dustrial, especialmente no que respeita 
à produção de azeite, vinho e lanifí-
cios (foi o sexto concelho com maior 

produção de lã, à frente de outros 
como Ansião, Batalha ou Figueiró dos 
Vinhos, vendendo posteriormente a lã 
à indústria de lanifícios que existia em 
Castanheira de Pera).

 O historiador salientou ainda a 
importância da iniciativa que a popu-
lação alvaiazerense teve ao enviar um 
abaixo-assinado ao rei que reivindicava 

a criação de feiras, à qual o rei deu 
resposta positiva, decidindo que os 
mercados seriam realizados todos os 
domingos e ainda no dia 10 de cada 
mês. Mais tarde acabariam por surgir 
os mercados semanais em Cabaços, e 
também a Feira do Gado. 

Em suma, até ao século XIX Alvaiá-
zere não possuía indústria, mas tinha 
bastante movimento a nível comercial, 
quando comparado com a maioria dos 
Concelhos vizinhos.

Na sua exposição, Miguel Portela 
traçou um retrato do concelho de Al-
vaiázere em 1904 no que diz respeito 
às figuras mais importantes do pano-
rama social e político, aos transportes 
(as chamadas diligências, que faziam 
a ligação entre Tomar e Figueiró dos 
Vinhos, com paragem na vila de Al-
vaiázere) e também às indumentárias 
próprias daquela época.

Foi uma palestra muito participada, 
que suscitou o interesse de todos os 
presentes que, no final, colocaram 
questões ao convidado, havendo ainda 
um momento dedicado ao debate e 
troca de ideias. n

Cláudia Martins

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

Rua Cons. Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

E-Mail: estudio02@sapo.ptGerência: Pedro Dias
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Desfile de Carnaval 
vai encher as ruas 
de cor e alegria

O Executivo Camarário, no segui-
mento do êxito da iniciativa em anos 
anteriores, deliberou promover o Des-
file de Carnaval – 2016 no próximo 
dia 7 de fevereiro, pelas 15h00, em 
Alvaiázere.

Nesta edição irão continuar a ser 
atribuídos prémios de participação a 
todos aqueles que derem corpo a esta 
iniciativa, em três categorias diferen-
tes: entrudos tradicionais e foliões 
- individuais; entrudos tradicionais e 
foliões – grupos e carros alegóricos. 
Depois do desfile, no Parque Multiu-
sos de Alvaiázere, terá lugar um baile 
de carnaval que potenciará o convívio 
entre os participantes e a comunidade 
em geral.

Esta iniciativa visa promover o 
território, dinamizar o comércio local 
e fomentar a celebração do Carnaval 
enquanto forma de expressão que 
nos liga ao passado, na perspetiva de 
preservar o que nos torna diferentes.

Assim, nesta tarde de cor e alegria, 
Alvaiázere recuperará a “tradição do 
entrudo” e convida toda a comunida-
de a sair à rua para acolher com boa 
disposição os muitos visitantes que 
se esperam na sede do Concelho. n

Eleições Presidenciais 2016

Marcelo Rebelo de Sousa também 
venceu no concelho de Alvaiázere
Cláudia Martins

A
s Eleições Presidenciais 2016 realizaram-
se no passado dia 24 de janeiro, tendo 
Marcelo Rebelo de Sousa sido eleito o 20º 
Presidente da República de Portugal logo 

na primeira volta, com um total de 51,99% dos vo-
tos. Sampaio da Nóvoa ficou em segundo lugar, com 
22,90%, e Marisa Matias surgiu em terceiro lugar, 
com 10,13%.

Nos resultados do concelho de Alvaiázere, Mar-
celo Rebelo de Sousa alcançou uma votação ainda 
mais expressiva do que a nível nacional, com 76,03% 
dos votos; Sampaio da Nóvoa ficou muito abaixo 
dos 22,90% alcançados a nível nacional, com apenas 
9,49%; e Marisa Matias com 5,96%, também abaixo 
do resultado que conseguiu a nível nacional. Os 
resultados do Concelho são o reflexo das cinco fre-
guesias, nas quais Marcelo Rebelo de Sousa também 
venceu: em Almoster com 75,53%, em Alvaiázere 
com 73,43%, em Maçãs de D. Maria com 77,53%, em 
Pelmá com a mais alta percentagem, de 83,33% e, 
por fim, em Pussos São Pedro com 74,56%.

A abstenção a nível nacional situou-se nos 
49,93%, um valor mais baixo do que nas últimas 
eleições presidenciais, realizadas em 2011, nas 
quais se registou a mais alta taxa de abstenção em 
eleições presidenciais em Portugal, com uma taxa 
de 53,56%.
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O 
caracol endémico português 
Candidula coudensis  foi 
descoberto na aldeia do Vale 
da Couda, freguesia de Al-

moster, por um casal inglês, Geraldine 
e David Holyoak, no ano de 2008. Na 
altura, os investigadores começaram 
a dar os primeiros passos no conheci-
mento da espécie, analisando as suas 
características anatómicas distintivas, 
como a casca e os órgãos sexuais.

Entre 2013 e 2014, uma equipa da 
Universidade Lusófona, composta por 
alunos e professores, fez um périplo 
pela região, com o intuito de analisar 
a área de habitação do caracol, a sua 
abundância e os perigos que corre, no-
meadamente derivados dos compostos 
químicos aplicados nas oliveiras ou a 
construção civil. Foi deste trabalho le-
vado a cabo pela Universidade Lusófona 
que, no passado mês de dezembro, foi 
apresentado um estudo que propõe o 
estatuto de conservação da espécie.

De acordo com a matéria publicada 
numa revista científica, o Candidula 
coudensis possui um habitat natural de 
cerca de 13,5 quilómetros quadrados e 
uma população estimada entre 110.000 
e 311.000 indivíduos, pelo que deverá 

obter o estatuto de conservação de 
“pouco preocupante” ou “quase amea-
çado”, de acordo com as categorias da 
União Internacional para Conservação 
da Natureza (IUCN). 

Na prática, isto significa que a espé-
cie não está imediatamente ameaçada 
de risco de extinção, mas existe uma 
vulnerabilidade à qual é necessário es-
tar atento, que é o facto de ter uma área 
reduzida de ocorrência e, por exemplo, 
um grande incêndio ocorrido na região 
poder ter um impacto decisivo. 

Ainda assim, é de salientar que o 
caracol existe numa área que integra 
a Rede Natura 2000, estabelecida pela 
União Europeia, e que por isso está 
sujeita a leis que zelam pela biodiver-
sidade.

Gonçalo Calado, um dos investiga-

dores que coordenou o estudo, afirma 
que até ao momento o caracol não 
tinha estatuto de conservação porque 
a sua descoberta era muito recente, 
acrescentando que o ensaio agora 
apresentado será a base da decisão a 
tomar pela IUCN. 

O investigador adiantou ainda que, 
apesar de o estatuto atribuído pela 
IUCN “não ser oficial para as autorida-
des portuguesas, é o primeiro passo 
para estas estarem de aviso, para 
quando houver uma revisão da Lista 
Vermelha das espécies portuguesas o 
caracol a poder integrar.” n

Em Vale da Couda - Almoster

Estudo propõe estatuto de conservação para 
o caracol da espécie Candidula coudensis

S O L C A N O
de: Henrique Lopes Martins Rosa

 

CharneCa | 3250-264 Maçãs de D. Maria | alvaiázere | e-mail: henriquesolcano@hotmail.com

aQUeCIMenTO CenTraL - enerGIa SOLar 

Tel. 236 641 104 | Tlm. 967 091 165
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Município de Alvaiázere

“Cantar dos Reis 2016” contou com a 
participação de 13 grupos
Cláudia Martins

P
ara perpetuar a memória cole-
tiva das tradições e da cultura 
alvaiazerense, o Município de 
Alvaiázere promoveu, na noite 

de 5 de janeiro, mais uma edição da 
iniciativa “Cantar dos Reis”, que se ini-
ciou pelas 19h00 em frente aos Paços 
do Município, prolongando-se até cerca 
das 21h00.

As vozes afinaram-se e cantaram em 
uníssono uma mensagem de boas fes-
tas destinada a toda a população e aos 
que, vencendo o frio, se juntaram em 
torno da fogueira para ouvir os vários 
grupos participantes.

A chuva que se fez sentir não impe-

diu que uma considerável adesão: este 
ano passaram pelos Paços do Município 
13 grupos que deram corpo a mensa-
gens diferentes, mas que tiveram como 
denominador comum a adoração ao 
nascimento do menino, a homenagem 
à generosidade do povo e os votos 
de um novo ano repleto de sucesso e 
realização.

Depois de cantarem nos Paços do 
Município e de terem recebido um sim-
bólico prémio de participação entregue 
pela Câmara Municipal de Alvaiázere, as 
vozes dos vários grupos continuaram a 
fazer-se ouvir pelas ruas do Concelho, 
de porta em porta, cumprindo-se, mais 
uma vez, esta tradição que tem um 
grande enraizamento cultural. n
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Cláudia Martins

M
ário Bruno Gomes, anti-
go adjunto de comando, 
foi este mês nomeado 
pela direção da Asso-

ciação Humanitária como o novo 
Comandante dos Bombeiros Volun-
tários de Alvaiázere (BVA).

A decisão foi tomada na se-
quência do pedido de demissão 
apresentado à direção no final do 
mês de novembro pelo Coman-
dante Vítor Joaquim, que exerceu 
o cargo durante cerca de cinco 
anos e pelo segundo Comandan-
te, Luís Silva. 

Na altura, Vítor Joaquim justi-
ficou o pedido de demissão como 
sendo um “culminar de situações 
que têm vindo a acontecer de há 
um ano para cá e que refletem 
uma certa falta de apoio e de au-
sência de decisões”.

Para além disso o antigo Co-
mendante acrescentou que “a 
falta de meios humanos profis-
sionais necessários para asse-
gurar a qualidade que é hoje em 
dia exigível na ação do socorro 
faz com que os Bombeiros não 

tenham capacidade de resposta 
perante o volume de trabalho com 
se deparam”.

Quanto à nomeação de Mário 
Bruno Gomes, Joaquim Simões, 
vice-presidente da direção, des-
creveu como “uma decisão fácil, 
uma vez que ele não renunciou ao 
seu cargo nem pediu a demissão 
das suas funções. 

Tratou-se de um processo ne-
gocial em que houve cedências de 
ambas as partes, foi-lhe endereça-
do o convite e ele aceitou abraçar 
este novo desafio na sua carreira”.

Para a equipa estar completa, o 
Comandante tem a seu cargo a fun-
ção de nomear o segundo Coman-
dante e o adjunto de comando e 
apresentar essa proposta à direção, 
o que já foi feito pelo novo Coman-
dante, que tomará posse “tão breve 
quanto possível”.

Relativamente ao futuro da cor-
poração, Joaquim Simões espera 
que “a nova equipa tenha sucesso 
na sua missão, queremos que tudo 
se encaminhe, apesar de termos a 
noção de que não será tarefa fácil 
e que ainda há muito trabalho a 
fazer”. n

Em Alvaiázere

Corpo Ativo dos 
Bombeiros Voluntários 
vai ter novo Comandante
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Quarenta e cinco professores 
estão atualmente a participar 
em três oficinas de formação, 

integradas na terceira edição do Pro-
grama de Empreendedorismo nas 
Escolas, promovido pela Comunidade 
Intermunicipal da Região de Leiria 
(CIMRL), em colaboração com os Muni-
cípios associados (Alvaiázere, Ansião, 
Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró 
dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pe-
drógão Grande, Pombal e Porto de Mós) 
e dinamizado pela GesEntrepreneur. 

Esta ação formativa proporciona aos 
professores as ferramentas necessárias 
para Implementar atividades e dinâmi-
cas educativas, associadas à temática 
do empreendedorismo, despertando 
o espírito empreendedor nos cerca de 
760 alunos, integrados em 56 turmas 
que a CIMRL pretende abranger. 

As oficinas estão a decorrer nos 
três Centros de Formação da região: 
Leirimar e RCA (em Leiria) e Cerformaz 
(em Ansião), funcionam em horário pós 
laboral e têm a duração total de 50 ho-
ras cada (25 horas em sala e 25 horas 
de trabalho autónomo), repartidas por 
oito sessões. 

As ideias de negócio que venham a 
resultar destas sessões, mas também 
todas as ideias que os alunos das res-
tantes turmas do Ensino Secundário e 
Profissional queiram apresentar, podem 
participar nos concursos municipais de 
ideias, a realizar em cada concelho, dos 
quais sairá o grupo de alunos repre-
sentante para a final intermunicipal, a 
realizar no dia 18 de março de 2016.

O regulamento dos concursos de 

ideias municipais estará disponível nos 
sites dos municípios associados e as 
inscrições podem ser efetuadas até ao 
dia 03 de fevereiro de 2016. 

O “Empreendedorismo nas Escolas 
da CIMRL 2015/2016” vai prolongar-
se até ao final do mês de junho de 
2016 e foi objeto de candidatura ao 
Programa Operacional Regional Cen-
tro 2020, estando ainda a aguardar 
aprovação. n

Decorreu no passado dia 25 de 
janeiro a cerimónia de assinatura 
de um protocolo de cooperação 

entre a Comunidade Intermunicipal da 
Região de Leiria (CIMRL), a Enerdura 
– Agência Regional de Energia da Alta 
Estremadura e a empresa IrRADIARE 
- Investigação e Desenvolvimento em 
Engenharia e Ambiente.

Este protocolo tem como objeti-
vo dar continuidade aos trabalhos 
desenvolvidos na implementação de 
projetos de sustentabilidade energéti-
ca, enquadrados pelos Investimentos 
Territoriais Integrados (ITI) a executar 
pela CIMRL em articulação conjunta 
entre as partes. 

A cerimónia assinalou também o 
lançamento da plataforma de comuni-
cação “Sistema de Gestão Inteligente 
de Energia”, que foi desenvolvida pela 
IrRADIARE para as duas entidades, no 
âmbito do projeto “Plano Intermuni-
cipal para as Alterações Climáticas”. 

O “Sistema de Gestão Inteligente 
de Energia”, que integra a “Carta de 
Sustentabilidade Energética e Climá-
tica”, destina-se a diferentes públicos 
e, de forma interativa, tem um duplo 
objetivo: por um lado, constituir-se 

como uma ferramenta para os Mu-
nicípios associados para gestão de 
faturas, consumo e abastecimento 
energético, apresentando diversas 
funcionalidades entre as quais se 
destacam os cadastros de ilumina-
ção pública, edifícios e equipamento 
munic ipais ,  f rotas munic ipais , 
importação automática de dados de 
faturação energética, entre outras; 
por outro lado, disponibilizar ao 
público em geral dados estatísticos 
de sustentabi l idade energética 
relacionados com os consumos 
energéticos (tipos de energia, setores 

de atividade, Municípios associados e 
anos de consumo). 

Recorde-se que a CIMRL é uma as-
sociação composta por dez Municípios 
da região de Leiria, nomeadamente 
Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanhei-
ra de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, 
Marinha Grande, Pedrógão Grande, 
Pombal e Porto de Mós. 

A ENERDURA é uma associação sem 
fins lucrativos tendo como área de in-
tervenção compreende os Municípios 
de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Leiria, 
Marinha Grande, Ourém, Pombal e 
Porto de Mós. n

Atualidade

Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

Lançamento da nova plataforma web 
“Sistema de Gestão Inteligente de Energia”

Em Alvaiázere

CLDS 3G vai 
promover 
workshops de 
empreendedorismo

A Associação da Casa do Povo 
de Alvaiázere, no âmbito do projeto 
Contratos Locais de Desenvolvimento 
Social 3G (CLDS 3G), realizará no mês 
de fevereiro diversas ações inseridas 
no Eixo 1 de Intervenção - Emprego, 
Formação e Qualificação.

No dia 16 de fevereiro, com início 
às 18:30, decorrerá um workshop 
intitulado “Princípios de Sustenta-
bilidade Económica”. O CLDS 3G 
tem calendarizada a realização de 
workshops mensais, subordinados a 
diversas temáticas relacionadas com 
o empreendedorismo. 

No dia 23 de fevereiro, entre as 
14h00 e as 18h00, irá realizar-se 
uma sessão de consultadoria espe-
cializada designada “Projetar o Meu 
Negócio”, destinada a todos os que 
pretendem criar um negócio próprio 
e necessitam de informação ou apoio 
para o desenvolvimento do mesmo. 
A inscrição em ambos os workshops 
é obrigatória mas gratuita, podendo 
ser efetuada na Associação da Casa 
do Povo de Alvaiázere ou através dos 
contactos telefónicos 92 637 12 85 / 
236 651 008.

No dia 26 de fevereiro terá lugar a 
Feira de Emprego, Formação e Orien-
tação Profissional, nas instalações da 
Associação. A realização da feira tem 
como objetivo possibilitar aos jovens 
do Concelho o acesso a informação 
sobre os vários percursos escolares 
e diversidade formativa, bem como 
facilitar aos desempregados o acesso 
a ofertas de emprego e ofertas for-
mativas. O CLDS 3G convida todos os 
interessados a visitar a feira, podendo 
fazê-lo no período entre as 10h00 e 
as 19h00. n

Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

Promove 3ª edição do Programa de 
Empreendedorismo nas Escolas

Em Alvaiázere

Grupo Coral Alva 
Canto vai celebrar 
20º aniversário

O Grupo Coral Alva Canto, com a 

colaboração do Município de Alvaiá-

zere e do Divulgar Alvaiázere, vai rea-

lizar no próximo dia 13 de fevereiro, 

pelas 21h30, na Casa Municipal da 

Cultura um concerto memorável para 

celebrar o seu 20º aniversário.

Sob o lema “é bom estar entre 

amigos, reencontro de duas décadas”, 

antigos e atuais coralistas vão juntar-

se para animar o público presente e 

recordar o passado. n
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DESASSOSSEGO
PDM Alvaiázere

Uso dos solos - espaços culturais 
e espaços agrícolas
Cláudia Martins

Orçamento participativo
Mário Bruno Gomes

N
o âmbito do Título II da legis-
lação que regula o PDM do 
concelho de Alvaiázere, que 

diz respeito ao uso dos solos, existe 
um quarto capítulo que se refere 
aos espaços culturais. Desta forma, 
tal como pode ler-se no artigo 21º, 
existem três categorias de espaços 
culturais, nomeadamente: património 
classificado – imóveis de interesse 
público, imóveis em vias de classifica-
ção e ainda o património de interesse 
municipal a preservar.

O Pelourinho de Alvaiázere e o 
Pelourinho de Maçãs de D. Maria são 
considerados imóveis de interesse 
público; a Fonte do Pereiro e o Cru-
zeiro filipino, ambos na freguesia 
de Maçãs de D. Maria, integram os 
imóveis em vias de classificação e, 
por fim, na categoria de património 
a preservar existe a Igreja Matriz de 
Alvaiázere, a Capela de Nossa Senho-
ra dos Covões, as Igrejas de Rego da 
Murta, Maçãs de Caminho e Pussos, a 
Capela de Nossa Senhora da Piedade 
(Alvaiázere), o Coreto de Alvaiázere, 
a Capela de São Neutel, a Capela de 
Santo António (Alvaiázere) e ainda a 
Capela de Maçãs de D. Maria.

Já o Capítulo V do mesmo diploma 
é dedicado aos espaços agrícolas, 
que se podem classificar, em função 
da capacidade e do tipo de uso, em 
áreas que integram os solos da RAN 
– Rede Agrícola Nacional e áreas que 
não integram os solos da RAN, que 
são áreas essencialmente agrícolas 
(artigo 22º). As áreas que integram os 
solos da RAN regem-se pelo disposto 
no Decreto-Lei nº196/89, de 14 de 
junho, do qual consta o regime de uso 
e alterações ao solo.

Já no que respeita às áreas que 
não integram os solos da RAN, 
“ocupadas predominantemente por 
cultura de sequeiro” a construção é 
autorizada, “desde que respeitados 
todos os requisitos de instalação”, 
como refere o artigo 24º.

Desta forma, a construção de 
edifícios de habitação isolados, não 
integrados na REN – Rede Elétrica Na-
cional requer que a parcela a edificar 
tenha uma frente mínima de 30 me-
tros para caminho público existente; 

a área mínima a construir seja de 
2000 m2, um índice máximo de cons-
trução de 0,4; 300 m2 de superfície 
máxima de pavimento; apenas dois 
pisos ou 6,5 metros e ainda abaste-
cimento de água por rede pública e 
a menos de 50 metros de construção 
existente e autorizada.

Ainda nos solos não incluídos na 
REN, no caso de a parcela confrontar 
com vias infraestruturadas com pavi-
mentação, abastecimento de água e 
energia elétrica, a construção de ha-
bitação unifamiliar e anexos de apoio 
à agricultura só será autorizada se a 
parcela tiver, no mínimo, 2000 m2; 
a superfície máxima de pavimentos 
400 m2 e no máximo dois pisos.

O número três do artigo 24º re-
fere-se à “reconstrução, alteração e 
ampliação de edifícios destinados à 
habitação, armazenagem, transfor-
mação de produtos locais, turismo 
rural, agroturismo ou turismo de ha-
bitação”. Nestas situações, os requi-
sitos a respeitar serão os seguintes: 
número máximo de pisos dois ou 6,5 
metros e a superfície de pavimento 
poderá ser acrescida desde que o 
total da construção não exceda os 
300 m2, sendo de salientar que a al-
teração só poderá ser realizada uma 
única vez, sem ultrapassar os 200 m2 

de pavimento.
Nas zonas não incluídas na REN 

nem em quaisquer outras servidões 
e restrições de utilidade pública 
podem ser construídas instalações 
pecuárias e agrícolas nas seguintes 
condições: 4000 m2 de área mínima 
da parcela já construída, altura máxi-
ma da construção 3,5 metros, índice 
máximo de construção bruta de 0,1 
e no mínimo 1000 m2 de área coberta 
das instalações.

Nestas zonas também poderão 
ser construídas unidades hoteleiras 
numa área mínima de terreno de 
três hectares, com um máximo de 
dois pisos e o máximo de construção 
bruta de 0,2.

Por fim, conforme o disposto 
no número cinco do artigo 24º, “as 
linhas elétricas de alta tensão pos-
suirão uma faixa de proteção de 
acordo com o estabelecido no Decre-
to Regulamentar nº1/192, de 18 de 
fevereiro.” n

O ANO SEGUINTE AO CONTRÁRIO 

Há coisas que não funcionam e agora apenas me vem à cabeça recordar 
2015, nos acontecimentos ALVAIAZERENSES, mas do fim para o princípio:

DEZEMBRO – TRIBUNAL

NOVEMBRO - NOVAS IDEIAS 

OUTUBRO – DESASSOSSEGO ELEITORAL

SETEMBRO – ELEIÇÕES 

AGOSTO – SONO 

JULHO – MEDITAÇÃO 

JUNHO – REFERENDO 

MAIO – TEMPOS DIFÍCEIS

ABRIL – A SAÍDA

MARÇO – A MUDANÇA 

FEVEREIRO – ESTÁTUAS

JANEIRO – PLANO ESTRATÉGICO 

Mas agora, lendo tudo isto de novo, poderei encontrar o caminho  que 
se impõe neste iniciar do ano de 2016.

Tenho dito. n         
 J.S.

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
Delfina Gonçalves

Solicitadora
        Rua Outeiro do Jacinto, 25 - Santa Cruz   -   Tlm. 967 070 432

3250-041 Almoster - Alvaiázere  E-mail: 4497@solicitador.net

N
o ano transato o município de 
Alvaiázere aderiu ao sistema 
de Orçamento Participativo 

(OP). Este prevê que a população 
participe ativamente na elaboração 
do orçamento através da entrega de 
propostas, propostas estas baseadas 
numa memória descritiva e justifica-
tiva do investimento a efetuar que 
posteriormente são postas à votação 
de todos os munícipes.

Foram criados dois modelos (OP 
Jovem e maiores de 18) para os quais 
munícipes ou grupos de munícipes 
apresentaram propostas, algumas 
delas bastante atrativas.

Até aqui tudo bem e merecedor de 
um aplauso. O grande problema foi 
a adesão da população nas votações 
pois estas não corresponderam ao 
esperado e foram significativamente 
baixas. Ganhar um projeto de 45.000 
€ (e não estou a por eu causa o 
mérito do projeto) em que votaram 
somente quatro pessoas, não me 
parece razoável pois quatro pessoas 

não são uma amostra significativa 
da população para se entregar esta 
quantia de dinheiro de mão dada.

O regulamento do Orçamento 
Participativo devia prever que os 
projetos só seriam exequíveis se no 
momento da votação tivessem parti-
cipado pelo menos 5% da população, 
por exemplo.

Seria mais justo e aumentaria a 
adesão da população nas votações o 
que é sempre de louvar, pois promo-
ver a cidadania é uma obrigação das 
instituições principalmente as que 
representam os órgãos de decisão 
política.

Quanto a mim a rever.
No passado dia 24 Portugal foi 

a votos e elegeu para Presidente da 
República o Prof. Marcelo Rebelo de 
Sousa. Decisão justa quanto mim, 
mas  que me encheu de orgulho en-
quanto Alvaiazerense foi ver a Engª 
Esmeralda Dourado a ser a porta voz 
da candidatura do Prof. Marcelo o que 
demonstra bem o seu valor. Gostei. n
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Nascimento

o canto dos poetasCantaram-se os parabéns à utente do Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de 
Dia da ASCRA (Associação Social, Cultural e Recreativa de Almoster): Ana Gomes 
Gonçalves que completou no dia 20 de janeiro, 86 primaveras. 

Para ela muitos parabéns. 

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

Mena Ferreira

A VIDA É UM CARNAVAL

Resolvi ser otimista
Mesmo em tempos sombrios
Não se avaliam esforços
Se não houver desafios.

A vida é um faz de conta
A vida é um Carnaval
Põe-se a máscara da alegria
E ilude-se o que está mal.

Não adianta viver
Com angústias ou fadigas
Prefiro a voz da cigarra
À ganância das formigas.

Há que enfrentar a vida
Eu quero viver sorrindo
Quantas vezes a sorrir
As lágrimas vão caindo.

Lucinda Simões

Nasceu no dia 26 de dezembro de 
2015, pelas 7h48m na maternidade 
Bissaya Barreto, em Coimbra, o menino 
Rodrigo Gomes Oliveira. 

Com o peso de 3,450kg e 49cm o 
pequeno Rodrigo é filho de Ricardo 
Jorge Oliveira e de Andreia Gomes     
Oliveira, residentes em Candal, fregue-
sia de Almoster.

Seus pais, avós e restantes familia-
res desejam-lhe muita saúde e uma vida 
muito feliz. 

RECORDAÇÕES

A saltitar, a chilrear em gorgeios
Tantas como aves esvoaçando
Deixo umas, acaricio outras
Assim as vou recordando.

No vasto ecran do passado
Revejo-me criança brincando
Passa o tempo, as doces ilusões
A mocidade volta recordando.

Num misticismo acariciador
Numa profunda e doce quietação
Chegam até mim lembranças fugidias
Tudo ressurge numa evocação.

A saudade faz reviver o passado
Fica connosco, persiste, com ironia
A vida é sempre um mistério
A saudade faz-nos sempre companhia.

Mas se alguém diz não ter saudades
Para mim apenas deixa dó
Certamente nunca abriu os braços
Passou na vida, talvez apenas só!

Maria de Lurdes Pinto de Moura

No passado dia 27 de dezembro, na 
igreja de Almoster foram celebradas as 
bodas de ouro do casal, José Marques 
Gomes e Maria Fernanda de Jesus 
Nunes, de Fôjo – Almoster. 

Seguidamente, foi realizado um 
almoço com familiares e amigos no 
restaurante “O Terreiro do Lagar”, na 
Cumieira, onde decorreu um convívio 
durante a tarde.

A filha Aida, quer manifestar todo o 
seu carinho e agradecer a força e dedi-
cação que tem recebido dos seus pais, 
que admira, ama e respeita.  

Familiares e amigos felicitam o casal 
pelas suas bodas de ouro e desejam-lhe 
as maiores felicidades. 

Bodas de Ouro

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.

ANABELA
Cabeleireira

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

    3250 - 103 Alvaiázere

Em Alvaiázere

Paróquia celebrou Festa 
da Luz e Festa da Palavra

Aniversário

A luz de Cristo ilumina a Palavra de 
Deus. Este pode muito bem ter 
sido um belo tema para o mês 

de janeiro na Paróquia de Alvaiázere. 
A catequese paroquial realizou a 

Festa da Luz e a Festa da Palavra. 
No dia 9, as crianças do terceiro 

ano, na missa vespertina de sábado, 
receberam a luz de Cristo, recordando 
o seu batismo tendo, de seguida, feito 
passar essa mesma luz a toda a comu-
nidade presente.  

No dia 17, na Eucaristia Dominical, 
as crianças do quarto ano receberam o 
livro da Palavra de Deus, a Bíblia. 

Acompanhadas pelos seus pais, 
foi com muita alegria que estas 
crianças receberam solenemente, das 
mãos do Senhor Padre André Sequei-
ra, a Sagrada Escritura, afirmando 
na altura que, desde o início da sua 
caminhada na Catequese, começaram 
a conhecer Jesus, fazendo-se seus 
amigos, comprometendo-se, agora, 
a sempre escutar, ler e meditar a Sua 
Palavra. 
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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

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

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

ARRENDA-SE
Bar equipado 

c/ alvará de restauração

Junto à Igreja de Chão de Couce

Contactar: 
Tlm. 963 683 315

Comarca de Leiria
Pombal - Inst. Local - Secção Criminal - J2
Av. Herois do Ultramar - 3100-462 Pombal

Telef. 236 209 110 - Fax 236 209 111 - Mail: pombal.judicial@tribunais.org.pt

Processo: 2282/15.4T8PBL

Recurso (Contraordenação)  

Referência: 79961500

Data: 15-12-2015

ANÚNCIO
A Mmª Juiz de Direito Dr(a). Paula Moura Leitão, do Tribunal 

de Pombal - Inst. Local - Secção Criminal - J2 - Comarca de Leiria:

Faz saber que no processo de Recurso (contraordenação) 

com o nº 2282/15.4T8PBL, em que é Recorrente Zheng Fabin, 

NIF - 246424826, titulo de residência nº 503D7D889, nascido a 

16/06/1984, domicílio: Rua Conselheiro Furtado dos Santos, Nº 

9, 3250-101 Alvaiázere, foi o mesmo condenado pela prática da 

contra-ordenação, prevista e punida pelos artigos 3º, nº1, alinea 

b), e nº 2 e 9, nºs 1, alinea a), 2 e 3 do decreto Lei nº 156/2005, 

de 15 de Setembro, alterado pelo decreto-Lei nº 371/2007, de 

6 de Novembro, por sentença proferida nos presentes autos em 

22/09/2015 e transitada em julgado em 19/10/2015, na pena 

de 875,00 (oitocentos e setenta e cinco euros) substituída por 

uma pena de admoestação, nos termos da disposto no artigo 

51º do decreto - Lei nº 433/82, de 27.10.

A Juiz de Direito,

Dr(a). Paula Moura Leitão

A Escrivão Auxiliar,

Maria Teresa L. F. Morais

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 403 de 31/01/2016

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: 16/16.5T8FVN   Interdição/Inabilitação   N/Referência: 80343948

Data: 21-01-2016

Requerente: Ministério Público de Figueiró dos Vinhos

Requerido: Maria Helena Martins Rodrigues

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

dição/Inabilitação em que é requerido, Maria Helena Martins 

Rodrigues, com residência em Portela, Arega, 3260-070 Arega, 

para efeito de ser decretada a sua interdição por anomalia psíquica.

A Juíz de Direito,

Dra. Margarida Allen Camacho Quental

A Oficial de Justiça,

Maria Manuela I.S.T. Pereira

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 403 de 31/01/2016

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: 279/15.3T8FVN   Interdição/Inabilitação   N/Referência: 80124347

Data: 05-01-2016

Requerente: Ministério Público

Requerido: Jorge Miguel Azevedo Lopes

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

Inabilitação em que é requerido Jorge Miguel Azevedo Lopes, 

solteiro, filho de António Jorge Antunes Lopes e de Maria de Fátima 

Nunes Azevedo Lopes, nascido em 04/04/1996, com domicílio em 

Av. 25 de Abril, Lote 1, 3º N, 3270-067 Pedrógão Grande, para 

efeito de ser decretada a sua interdição por anomalia psíquica.

A Juíza de Direito,

Assinatura electrónica.

Dr(a). Margarida Allen Camacho Quental

O Oficial de Justiça,

Helder José Santos Marques

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 403 de 31/01/2016

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: 273/15.4T8FVN   Interdição/Inabilitação   N/Referência: 80126042

Data: 05-01-2016

Requerente: Ministério Público

Requerido: Manuel Gomes

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

dição/Inabilitação em que é requerido, Manuel Gomes, solteiro, 

nascido em 03/11/1949, filho de Manuel Gomes e de Piedade de 

Jesus Gomes, com domicílio: Apartado 38 - dordio Variante do 

Troviscal, Castanheira de Pêra, 3280-050 Castanheira de Pêra, 

para efeito de ser decretada a sua interdição por anomalia psíquica.

A Juíza de Direito,

Assinatura electrónica.

Dr(a). Margarida Allen Camacho Quental

O Oficial de Justiça,

Helder José Santos Marques

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 403 de 31/01/2016

Mãezinha, 

Já não estás presente entre nós fisicamente, mas 

neste dia 30 de janeiro já faz 1 ano que partiste para 

o céu encontrar teu único e imenso amor, nosso 

paizinho.

Como o tempo passa, até parece que foi ontem,  

quero lembrar com carinho todos os lindos momen-

tos que passámos juntos. 

A saudade é grande, mas sempre lembraremos 

da tua força, luta, determinação, coragem e princi-

palmente do amor à vida que sempre tiveste. 

Mãezinha,

Ficarás eternamente em nossos corações e em 

nossos pensamentos. 

Te amamos e sempre te amaremos.

Saudades eternas dos pais maravilhosos que 

partiram muito cedo e que sempre lembraremos. n

Recordando
Adelaide Ferreira Simões Silveiro

ARRENDA-SE
Restaurante (ex-Kanimambo) 

nas Vendas de Maria 
(ao lado do novo Centro de 

Inspecções - junto à eN 110) 

Contactar: 
Tel. 236 644 797 - Tlm. 935 184 273
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AGRADECIMENTO

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

na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

MIGUEL JOSÉ DA SILVA 
(77 anos)

N. 29/09/1938
F. 06/01/2016

RELVAS
MAÇÃS DE D. MARIA

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.

VIRGINIA ESPERANÇA 
(VIRGINIA lOPES) - 96 anos

N. 31/01/1919 - F. 16/01/2016
AVANTEIRA

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.

FERNANDO VAZ NUNES 
(78 anos)

N. 12/04/1937 - F. 16/01/2016
RAMALHAL

PUSSOS S. PEDRO - AlVAIÁZERE

AGRADECIMENTO

Sua filha, 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

AURORA NEVES DE 
CARVALHO (99 anos)

N. 30/05/1916
F. 21/01/2016

COENTRAL GRANDE
AlVAIÁZERE

AGRADECIMENTO

Seus filhos, noras, netos, bisneto 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

MARGARIDA RODRIGUES 
FURTADO DOS SANTOS 

SOUSA (84 anos)
N. 14/02/1931
F. 12/01/2016

PÉ DA SERRA - AlVAIÁZERE

AGRADECIMENTO

Sua esposa, 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

AMÉRICO RODRIGUES 
(75 anos)

N. 24/03/1940
F. 10/01/2016

POMARES
AlVAIÁZERE

AGRADECIMENTO

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

na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

MáRIO CARMO LUíS 
(76 anos)

N. 25/08/1939
F. 12/01/2016

CANEIRO
MAÇÃS DE D. MARIA

AGRADECIMENTO

Sua esposa, filho, nora 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.

JOAQUIM MARQUES 
CASTELÃO (73 anos)

N. 09/05/1942
F. 22/01/2016

NATURAl DE CASAl DA RAINHA - AlMOSTER
RESIDENTE EM QUEIJAS - OEIRAS

AGRADECIMENTO

A família agradece profundamente a delicadeza 

e amizade de todos os que acompanharam à última 

morada o nosso querido e saudoso Marido, Pai, Avô 

e Sogro.

AF Cinco Vilas

JOSÉ SIMÕES CRAVEIRO 
(83 anos)

N. 05/10/1932
F. 11/01/2016

ROMINHA
PUSSOS S. PEDRO

AGRADECIMENTO

Seu marido, filhos, noras, genros, 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

JOSEFINA BERNARDES 
VAZ (75 anos)

N. 05/02/1940
F. 10/01/2016

MAÇÃS DE D. MARIA

AGRADECIMENTO

Sua esposa, filhos, noras, genros, 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

HENRIQUE RODRIGUES 
DE CARVALHO (86 anos)

N. 26/01/1929
F. 14/01/2016

AVELEIRA
PUSSOS S. PEDRO

Sua  filha,  na  impossibilidade de o fazer pessoalmen-

te, como era o seu desejo, vem por este meio  agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

seu ente  querido à ultima morada, ou que de qualquer 

outra forma  lhe  manifestaram  o  seu  pesar  nesta  hora 

de dor. 

Que a sua alma descanse em paz. 

AGRADECIMENTO
NAZARÉ SIlVEIRA MARIA

(81 anos)
N. 15/09/1934
F. 22/01/2016

NATURAL DE: PUSSOS
RESIDENTE EM: CASTElEIJO - RIO DE COUROS
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Salário Mínimo

SAÚDE
João Mendes

A Diabetes tipo 2

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

F
oi publicado em Diário da Re-

pública o Decreto-Lei n.º 254-

A/2015, de 31 de dezembro, 

que atualiza o valor da retribuição 

mínima mensal garantida (salário 

mínimo) para 530,00€ (quinhentos e 

trinta euros), valor para vigorar a par-

tir de 1 de janeiro de 2016.Recorde-se 

que o salário mínimo mensal cifrava-

se nos 505,00€ (quinhentos e cinco 

euros) desde 1 de outubro de 2014.

Assim, o valor de 530,00€ (qui-

nhentos e trinta euros) deverá ser 

tido em conta já nos créditos salariais 

a pagar pelo trabalho prestado duran-

te o mês de janeiro de 2016.

De salientar que no que diz 

respeito à contratação coletiva em 

vigor para os diversos setores, a 

retribuição mínima de trabalhadores 

com determinadas categorias pro-

fissionais deve respeitar a “Tabela 

de remunerações mínimas”, desde 

que esta estipule um valor superior 

à retribuição mínima que consta da 

lei geral. Ou seja, desde janeiro que 

nenhum trabalhador poderá ter re-

tribuição mensal inferior a 530,00€, 

devendo ser corrigidos todos os va-

lores abaixo deste montante.

Mantenha-se informado, consulte 

um advogado! n

O
corre quando o pâncreas não 

produz insulina suficiente ou 

quando o organismo não con-

segue utilizar eficazmente a insulina 

produzida. 

O diagnóstico de Diabetes tipo 2 

ocorre geralmente após os 40 anos de 

idade, mas pode ocorrer mais cedo, 

quando associada a obesidade, princi-

palmente em populações com elevada 

prevalência de diabetes. As crianças 

são cada vez mais afetadas por esta 

patologia. A Diabetes tipo 2 pode ser 

assintomática, ou seja, pode passar 

desapercebida por muitos anos, sendo 

o diagnóstico muitas vezes efetuado 

devido à manifestação de complicações 

ou, acidentalmente, através de um re-

sultado anormal dos valores de glicose 

no sangue ou na urina. 

A Diabetes tipo 2 é muitas vezes, 

mas nem sempre, associada à obesida-

de, que pode, por si, causar resistência 

à insulina e provocar níveis elevados de 

glicose no sangue. Porém tem uma for-

te componente hereditária, mas os seus 

principais genes predisponentes ainda 

não foram identificados. Há vários fa-

tores possíveis para o desenvolvimento 

da Diabetes tipo 2, entre os quais: 

Obesidade, alimentação inadequada; 

Inatividade física; Envelhecimento; 

Resistência à insulina; História familiar 

de diabetes; Ambiente intra-uterino 

deficitário; Etnia. 

Ao contrário da Diabetes tipo 1, as 

pessoas com Diabetes tipo 2 não são 

dependentes de insulina exógena (in-

jetável) e não são propensas a cetose 

(desmaio e coma), mas podem necessi-

tar de insulina para o controlo da hiper-

glicemia (açúcar elevado no sangue), 

se não o conseguirem através da dieta 

associada a antidiabéticos orais. 

O aumento da prevalência da Dia-

betes tipo 2 está associado às rápidas 

mudanças culturais e sociais, ao enve-

lhecimento da população, à crescente 

urbanização, às alterações alimentares, 

à redução da atividade física e a estilos 

de vida não saudável.

Vá lá, pela sua saúde... n 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
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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

dia 7: 15h00
 XI DESFILE DE CARNAVAL
 Seguido de baile na tenda - Parque Multiusos
 Local: Concentração no Parque Multiusos | 14h30
 (Org. Município de Alvaiázere)

dia 13: 21h30
 20º ANIVERSÁRIO DO GRUPO CORAL ALVA CANTO
 Local: Casa Municipal da Cultura de Alvaiázere
 (Org. Alva Canto - Associação de Cultura)
 (Apoio: Município de Alvaiázere e Divulgar Alvaiázere)

AGENDA CULTURAL - FEVEREIRO
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 14 e 28

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 7 e 21

FEVEREIRO

dia 16: 18h30
WORKSHOP “PRINCÍPIOS DE SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA”
Inscrições gratuitas na Associação da Casa do Povo de 
Alvaiázere ou através dos contactos: 926 371 285/236 651 008
(Org. Associação da Casa do Povo de Alvaiázere)

dia 23: 14h00 - 18h00
SESSÃO DE CONSULTADORIA ESPECIALIZADA 
“PROJETAR O MEU NEGÓCIO”
Inscrições gratuitas na Associação da Casa do Povo de 
Alvaiázere ou através dos contactos: 926 371 285/236 651 008
(Org. Associação da Casa do Povo de Alvaiázere)

dia 26: 10h00 - 19h00
FEIRA DE EMPREGO, FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
Local: Associação da Casa do Povo de Alvaiázere
(Org. Associação da Casa do Povo 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)

P A S S A T E M P O S
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Sudoku
Preencher todos os quadrados 
da grelha fazendo com que cada 
fila, cada coluna e cada um dos 
quadrados de três casas por três 
contenham todos os números de 
1 a 9, sem repetições ou omissões.
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Descubra as 10 diferenças

“A lavoura de janeiro 
não a troques por 
dinheiro.”

****

“A chuva de janeiro 

enche o celeiro.”
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Ulrich Cassiano

Os benefícios 
curativos do limão

U
ma coisa tem sido muito importante para o meu 
corpo na rotina de há uns meses para cá. Beber 
água morna com meio limão espremido em je-

jum diariamente ajudou a purificar o meu organismo.
Muitos benefícios dos limões são conhecidos há 

séculos. Os mais importantes são as propriedades anti 
bacterianas, anti virais e fortalecedoras do sistema 
imunitário, bem como a ajuda na perca de peso. Os 
limões contem substâncias cítricas, cálcio, magnésio, 
vitamina C, bioflavenóides, pectina e limoneno que 
promovem o sistema imunitário e combatem infecções.

Ajuda a digestão.  O sumo de limão elimina 
matérias indesejáveis e toxinas. A sua composição 
atómica é semelhante à da saliva e à dos fluidos di-
gestivos.  Encoraja o fígado a produzir bílis que é um 
ácido essencial à digestão. A American Cancer Society 
recomenda sumo de limão morno para estimular mo-
vimentos do intestino.

Purifica o organismo, é diurético.  O sumo de 
limão ajuda a eliminar  matérias indesejáveis e toxinas 
em parte porque aumenta a taxa de urina no corpo. 
O ácido cítrico dos limões ajuda a maximizar a fun-
ção das enzimas,  estimulando o fígado e ajudando a 
desintoxicação.

Fortalece o sistema imunitário.  Os limões são 
ricos em vitamina C que é ótimo para afastar consti-
pações e gripes. São ricos em potássio, que estimula 
o cérebro e o sistema nervoso, bem como regula a 
tensão arterial. O ácido ascórbico, presente nos limões, 
tem efeitos anti inflamatórios e é usado em casos de 
asma e outras condições respiratórias, uma vez que 
aumenta a absorção de ferro pelo organismo, que tem 
um papel importante no sistema imunitário.

Equilibra os níveis de pH. Os limões são uns dos 
alimentos com mais propriedades alcalinas.  Claro que 
são ácidos por si, mas no organismo são alcalinos (o 
ácido cítrico não cria acidez quando metabolizado). Os 
limões contem ácidos cítrico e ascórbico, ambos facil-
mente metabolizados permitindo que os componentes 
minerais melhorem os níveis alcalinos do organismo. A 
doença ocorre apenas quando o pH está ácido. Beber 
limão com água regularmente ajuda a remover a acidez 
do corpo, incluindo o ácido úrico nas articulações, uma 
das principais causas de dores e inflamações. 

Na próxima edição do jornal “O Alvaiazerense” irei 
mencionar mais aspetos relacionados com os benefí-
cios deste fruto milagroso. n

Grupo Desportivo de Alvaiázere

Realizou jantar de Natal e entregou 
bens alimentares à LASA

Atletismo

Atletas do Grupo de Amigos dos 
Casais do Vento somaram conquistas

Realizou-se a 23 de dezembro no restaurante 
“Casa dos Leitões”, em Ferreira do Zêzere, o 
jantar de Natal da equipa sénior de futebol do 

Grupo Desportivo de Alvaiázere (GDA), prolongando-
se o mesmo pela noite dentro em clima de animada 
confraternização entre jogadores, membros da dire-
ção e do clube. 

Posteriormente, nas instalações do estádio, 
realizou-se um lanche convívio, entre membros 
da direção, treinadores e jogadores dos restantes 
escalões.

Ainda no âmbito do espírito natalício, o GDA 
entregou à LASA (Loja de Apoio Social de Alvaiáze-
re) bens alimentares provenientes de uma recolha 
efetuada. n

ALMOÇO - CONVÍVIO
dA freguesIA de ALVAIÁZere

dia 27 de fevereiro de 2016 - 13h00
Venha confraternizar com os seus conterrâneos 

e amigos alvaiazerenses...

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

Take-aWay e Self Service

Tel. 236 656 185
Tlm. 968 067 903

Rua Acúrcio Lopes, 10
3250-102 Alvaiázere

VENDA DE PÃO
aGeNTe JOGOS SaNTa caSa

Tel. 236 107 520

Rua Juiz Conselheiro 
Furtado Santos, 113
3250-182 Alvaiázere

Associação Humanitária Bombeiros    
Voluntários de Alvaiázere

Nos termos do artº 51.º dos Estatutos que regem esta 
Associação, convoco por solicitação da Direção, ASSEM-
BLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a reunir no edifício Sede 
pelas 18:00 horas do dia 19 de fevereiro de 2016, com 
a seguinte:  ORDEM DE TRABALHOS

1- Alteração dos Estatutos
Conforme o preceituado no § único do artigo 51.º 

dos estatutos, e após a primeira convocatória realizada 
para o dia 18 de dezembro de 2015, onde não com-
parecerem pelo menos dois terços dos sócios, se não 
comparecer o número legal de sócios, a Assembleia 
reunirá em terceira convocatória uma hora depois, com 
qualquer número de sócios presentes.

Alvaiázere, 25 de janeiro de 2016.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

João Paulo Carvalho Guerreiro

cONvOcaTÓria

Bela Fernandes

No mês de janeiro os atletas do Grupo de Amigos 
dos Casais do Vento (GACV) participaram em 
duas provas, tendo alcançado bons resultados 

em ambas.
Logo no dia 3 de janeiro, no 12º Corta Mato da 

Vila de Óbidos, Miguel Pontes conquistou a medalha 
de ouro na categoria de infantis masculinos 1000 
metros, tendo havido também uma medalha de prata 
para Joana Pontes, na categoria de juvenis femininos 
2000 metros. 

Para além disso, Paulo Pontes classificou-se em 
quarto lugar em veteranos masculinos M45 6000 me-
tros; Andreia Carvalho ficou também em quarto lugar 
em infantis femininos 1000 metros; Catarina Costa e 
Marta Ferreira obtiveram o quinto lugar em iniciados 
femininos 2000 metros e juvenis femininos 2000 me-
tros, respetivamente; por fim, Inês Rodrigues alcançou 
o oitavo lugar em iniciados femininos 2000 metros.

O Campeonato Distrital de Marcha realizou-se em 
Porto de Mós no passado dia 23 de janeiro e garan-
tiu duas medalhas de ouro e uma de bronze para as 
atletas do GACV: Andreia Carvalho sagrou-se campeã 
distrital na categoria de infantis femininos 2000 
metros, Catarina Costa foi a primeira classificada em 
iniciados femininos 3000 metros e Marta Ferreira foi 
terceira em juvenis femininos 5000 metros. n

Cláudia Martins
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O 
II Passeio Todo-o-Ter-
reno Divulgar Alvaiá-
zere & Alventura foi 
um sucesso. Cerca 

de 70 amantes do todo-o-terre-
no, vindos de vários pontos do 
país, alinharam nesta aventura 
que se realizou a 16 de janei-
ro. Mal o sol acabou de nascer 
quando os primeiros jipes e 
motos começaram a chegar ao 
Parque Multiusos de Alvaiázere 
para se prepararem para per-
correr vários quilómetros por 
caminhos e trilhos do Concelho. 

Após a entrega dos autoco-
lantes e lembranças a todos os 
participantes e do pequeno-al-
moço tomado, os amantes do 
todo-o-terreno começaram a 
aquecer os motores para arrancar. O passeio de jipes 
e motas percorreu 20 quilómetros por serra, campos 
e ribeiras do Concelho, terminando na  Associação 
de Apoio Social, Cultural, Desportiva e Recreativa de 
Maçãs de Caminho, na qual foi servido o almoço. À 
espera destes aventureiros estava um porco assado 
no espeto e caldo verde. Posteriormente, os parti-
cipantes percorreram cerca de 21 quilómetros pela 
Serra de Alvaiázere, com términus no alto da Serra 
com um por do sol esplêndido. Para repor as ener-
gias, a “caravana” parou no café “O Costume”, onde a 
animação e satisfação dos participantes era notória.

“As expectativas deste II Passeio de Todo-o-Ter-
reno foram superadas”, afirmou a organização, ar-
gumentando que conseguiu “trazer pessoas de fora 
para conhecer o concelho de Alvaiázere”. Entre os 

participantes estavam pessoas vindas de, Alcobaça, 
Alvaiázere, Ansião, Batalha, Braga, Caldas da Rainha, 
Coimbra, Entroncamento, Leiria, Lisboa, Marinha 
Grande, Ourém, Pombal e Tomar. Conscientes de que 
“o concelho de Alvaiázere tem excelentes qualidades 
para a prática do todo-o-terreno, porque tem muitos 
trilhos e serras para explorar”, os organizadores não 
querem ficar por aqui e já estão a pensar no III Passeio: 
“pensamos voltar a organizar no próximo ano, com o 
objetivo de divulgar e promover Alvaiázere”. n

A organização do Passeio TT Jipes e Motos       
agradece o apoio prestado pelas seguintes empresas 
e instituições: Minipreço; Sorte’em Vir Aqui Paste-
laria; Café “O Costume”; Loja “Doce Tradição”; Loja             
do André; Jornal “O Alvaiazerense”; Município de 
Alvaiázere e Bombeiros Voluntários de Alvaiázere.

desporto
Divulgar Alvaiázere & Alventura

II Passeio Todo-o-Terreno Jipes e Motos 
juntou cerca de 70 aventureiros

mãos  livres
Trabalhos elaborados pelos alunos do 3º A e B da Escola Básica de Alvaiázere

Futebol

GDA não conseguiu 
vencer no mês de janeiro

O Grupo Desportivo de Alvaiázere (GDA) não 
começou o ano de 2016 da melhor forma, 
tendo sido derrotado nos três jogos dispu-

tados durante o mês de janeiro.
Num jogo a contar para a 12ª jornada do cam-

peonato da Divisão de Honra de Leiria, realizado no 
dia 10 de janeiro, o GDA defrontou fora de portas 
o Ginásio de Alcobaça, atual terceiro classificado, 
tendo saído derrotado por duas bolas a zero.

No dia 17 de janeiro, a equipa de Alvaiázere 
recebeu em casa o Guiense, de Pombal (que ocupa 
atualmente o segundo lugar da tabela classificati-
va), voltando a sofrer uma derrota por 2-0.

Por fim, na 14ª jornada do campeonato, dis-
putada a 24 de janeiro, o GDA defrontou o Leiria 
e Marrazes fora de portas, no Estádio Futebol 
Aldeia do Desporto, jogo vencido pela equipa da 
casa por 3-0.

Após os três jogos deste mês, o GDA ocupa 
o nono lugar na classificação, com 13 pontos, 
num total de quatro vitórias, um empate e nove 
derrotas. O líder do campeonato é o Marinhense 
(33 pontos), seguido do Guiense (33 pontos) e do 
Ginásio de Alcobaça (32 pontos). n

Luís Santos

Cláudia Martins

Dia 5 de Fevereiro de 2016 
pelas 20h00

Restaurante “O Brás”
A Concelhia do Partido Socialista tem a honra 

de convidar todos os Alvaiazerenses a participar 
nesta iniciativa que marca o arranque do calendá-
rio político de 2016, que se espera de mudança e 
muita esperança em relação ao futuro de todos os 
Alvaiazerenses. 

Marcações: Tlms. 910 837 906 ou  962 669 698

JANTAR-CONVÍVIO

JogoS do MêS de FeVeReIRo
Campeonato distrital

06/02 - 15h00 – GDA vs G.D. “Os Nazarenos”

14/02 - 15h00 – GDA vs Alqueidão da Serra

21/02 - 15h00 – Vieirense vs GDA

28/02 - 15h00 – GDA vs Beneditense
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A 
Unidade Móvel de Saúde 
(UMS), apresentada aquando 
da inauguração do novo edi-
fício do Centro de Saúde de 

Alvaiázere (a 25 de julho do ano pas-
sado) foi entregue no passado dia 22 
de janeiro pelo Município, após terem 
sido cumpridos os procedimentos 
administrativos para a sua cedência à 
Administração Regional de Saúde do 
Centro (ARSC).

A entrega da viatura, que alberga 
um consultório médico e outro de en-
fermagem totalmente equipados, foi 
feita pela vice-presidente da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, Sílvia Lopes, 
ao coordenador do Centro de Saúde 
de Alvaiázere, Bernardino Silva, junto 
ao edifício dos Paços do Concelho.

A UMS, adquirida pelo Município 
de Alvaiázere e agora cedida ao Cen-
tro de Saúde, teve um custo total de 
63.734,21€, dos quais €54.174,08 
foram comparticipados por fundos 
comunitários. A cargo do Município 
ficarão também todos os custos com 
a manutenção preventiva, com o se-

guro e com as respetivas inspeções 
periódicas.

A centralização dos cuidados 
de saúde e o encerramento das 
extensões de saúdo têm umas das 
maiores preocupações do executivo 
camarário. Assim, com esta iniciativa 
promovida pela Câmara Municipal, o 
Centro de Saúde passa a dispor de 

uma ferramenta essencial para res-
ponder às necessidades das franjas 
da comunidade alvaiazerense mais 
vulnerável e com menos recursos e 
possibilidades de aceder aos cuida-
dos primários de saúde, quer seja 
pela sua condição socioeconómica, 
pela dificuldade de transporte ou de 
mobilidade. 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 Coisas da Natureza!...

Município de Alvaiázere

Entregou Unidade Móvel de Saúde 
ao Centro de Saúde
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… entrámos no novo ano, com mais 

uma campanha eleitoral, desta vez para o 

sétimo presidente da III República, o quin-

to eleito democraticamente. Tal como 

era previsível, Marcelo captando todos 

os ventos e marés, ganhou transversal 

e longitudinalmente, já que venceu em 

todos os distritos do País. Constata-se 

que a televisão pode gerar/projectar um 

Presidente da República; graças às suas 

intervenções como comentarista ao longo 

de muitos anos, opinando sobre tudo e 

sobre nada, a favor e contrariamente, 

mas sempre de forma cordial e simpática, 

criou uma imagem marcante de bom sen-

so e equilíbrio, encaixando com perfeição 

no perfil do “árbitro” adequado á missão 

de Presidente de todos os portugueses. 

Pelo menos foi esse o entendimento ine-

quívoco do povo.

No mês que findou, fez 30 anos que 

entrámos na Comunidade Europeia. Do 

balanço, certamente que encontraremos 

prós e contras; por um lado entrámos no 

clube da Europa com as vantagens ine-

rentes, mas também temos a noção que 

foram desperdiçados fundos europeus de 

várias dezenas de milhares de milhões 

euros, alguns desviados para carros, 

jipes, casas e outras loucuras, para não 

falar dos devaneios para fazer e depois 

desfazer, tanto na nossa agricultura, 

como nas pescas.

Concluímos chamando a atenção, para 

a necessidade de corrigir uma situação 

anómala na vila de Alvaiázere, mais con-

cretamente no cruzamento da Rechapal 

e Bombas de Gasolina. Devido ao acrésci-

mo de tráfego, pela ligação mais directa 

aos Cabaços, conjugado com o acesso 

ao novo Centro Escolar e à Escola Dr. 

Manuel Ferreira é notória a dificuldade 

no atravessamento do mesmo, agravado 

com a visibilidade reduzida a Sul. Suge-

rem-nos a criação de rotunda ou outra 

solução reguladora do trânsito, bem 

como sinalização reforçada, vertical e/ou 

horizontal e recordam-nos que o local já 

foi palco de trágico acidente mortal e de 

acordo com testemunhos, já se repetiram 

situações embaraçosas, felizmente sem 

consequências de maior. À atenção de 

quem de direito! n


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

