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F
oi enviado no passado dia 10 
de fevereiro ao Centro de Saúde 
de Alvaiázere, à Administração 
Regional de Saúde do Centro e 

à Câmara Municipal de Alvaiázere um 
abaixo-assinado pelos habitantes da 
freguesia de Pelmá, pelo facto de não 
terem médico de família. 

Cerca de duas centenas de pessoas 
assinaram o documento (cuja elabora-
ção foi iniciativa da Junta de Fregue-
sia), contestando “o caos instalado 
no Centro de Saúde, uma vez que há 
poucos médicos para tantas pessoas”, 
afirmou Pascoal Gomes, presidente da 
Junta. O autarca sublinhou ainda: “a 
população está sem médico de família 
desde setembro, porque a médica está 
de baixa. Aquilo que se pretende com 
o abaixo-assinado é dar a estas pessoas 
condições dignas de atendimento em 
Alvaiázere, porque elas precisam de 
uma resposta e de uma alternativa”.

Por seu lado, Bernardino Silva, 
coordenador do Centro de Saúde de Al-
vaiázere, confirmou, em declarações ao 
Jornal “O Alvaiazerense”, que a médica 
de família responsável pela população 

de Pelmá está de baixa e que ainda não 
há previsões quanto ao seu regresso. 
Apesar disso, reforçou que tem sido fei-
to “um esforço para colmatar esta falha 
e para atender toda a gente, tanto nas 
consultas agudas como nas diversas 
valências: monitorização de tensões 
arteriais, diabetes, consultas de saúde 
materna, saúde infantil e planeamento 
familiar”, considerando que tem sido 
dada “uma resposta clínica adequada, 
embora possa não ser do agrado da 
população”. Para terminar, Bernardino 

Silva afirmou que neste momento exis-
tem três médicos de família, abrangen-
do entre 6500 a 7000 utentes e que 
os mesmos estão a fazer “um enorme 
esforço, trabalhando desde manhã até 
à noite”.

Recorde-se que o Centro de Saúde 
de Alvaiázere foi inaugurado a 25 de 
julho de 2015, após o encerramento 
das extensões de saúde de todas as fre-
guesias, exceto de Maçãs de D. Maria, 
que continua a funcionar mas apenas 
para consultas de saúde de adultos. n

Atualidade

Em Alvaiázere

Sinais de vandalismo no 
largo atrás da Igreja

Cláudia Martins

Pelmá

População entregou abaixo-assinado 
por falta de médico de família

Em Almoster

Jovem foi detido 
por caçar sem 
licença

Na manhã do passado dia 31 de 
janeiro, um jovem de 19 anos foi 
identificado e detido na freguesia de 
Almoster, suspeito de caçar sem ter a 
licença própria para o efeito.

A detenção ocorreu quando milita-
res do Núcleo de Proteção Ambiental do 
Destacamento Territorial da Guarda Na-
cional Republicana de Pombal fiscaliza-
vam uma zona de caça e se depararam 
com o jovem no exercício de caça, sem 
ter carta de caçador nem consentimento 
para estar no local.

Para além de ter sido constituído 
arguido, sujeito a termo de identidade 
e residência, no decorrer desta ação 
foram apreendidos ao indivíduo uma 
espingarda de caça de calibre 12, um 
total de 148 cartuchos, um livrete, uma 
bolsa maleável de transporte de arma 
e ainda um cinturão de transporte de 
cartuchos, com capacidade para 30. n

O largo do jardim atrás da Igreja 
Matriz de Alvaiázere foi alvo de atos 
de vandalismo no decorrer deste mês 
de fevereiro. 

Um dos bancos de madeira foi com-
pletamente destruído e as tábuas de 
madeira foram propositadamente co-
locadas dentro do chafariz de água, tal 
como se pode observar nas fotografias 
tiradas pelo Jornal “Alvaiazerense”. n
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No jornal de 29 Fevereiro de 1996, um título desperta 
a curiosidade: OLÁ, AMEIXA!. «… Em tempos não muito 
distantes, era o Alentejo chamado o celeiro de Portugal. De 
culturas menos diversificada do que 
hoje, com menos gados e consequen-
temente menos terras de poisio para a 
produção de pastagens, semeavam-se 
grandes quantidades de trigo, cevada 
e aveia. Como não havia máquinas 
ceifeiras, todo esse trabalho era feito 
a braços de homens. É claro que o 
povo local não chegava para execu-
tar tal tarefa atempadamente. Assim 
contratavam grupos de ceifeiros de 
várias terras, a que, por motivos ain-
da não bem esclarecidos, chamavam 
ratinhos. Também da nossa zona ia 
bastante gente, angariada por um ma-
nageiro que era intermediário entre o 
ceifeiro e o lavrador, mediante uma 
pequena recompensa.  O trabalho era 
tão árduo, que aguentar uma “aceifa”, 
como lhe chamavam, era sinal de 
emancipação como homem trabalha-
dor e válido.  Era com certo gabarito 
que alguns rapazolas alardeavam já 
terem ido ao Alentejo. Para conhecimento dos mais jovens, 
convém lembrar que eram cerca de 30 dias a trabalhar 
de empreitada, mal comidos e mal bebidos, levantando 
cedo e deitando tarde, dormindo pouco e em cama dura. 
Aos olhos de hoje, aquilo não seria trabalho, mas apenas 
escravatura. Terminada a ceifa ou o tempo contratado, 
comiam os homens à vontade, recebiam o seu dinheirinho 

e partiam para as suas terras, alguns fazendo o percurso 
de centenas de quilómetros a pé. Foi no término de uma 
dessas azáfamas que os homens comeram e se deitaram 

tranquilamente a dormir para partirem 
no dia seguinte. Como era o último 
dia, já não havia pão duro de reserva. 
Havia sim um moço com saco cheio, 
não fosse ele faltar, mas renitente em 
mostrar que era mole. Acabado o pão 
duro sabiamente calculado para o 
tempo, e já com o pessoal, quase todo 
a descansar, o velhote João da Manca, 
ali dos arredores da Mata, pede mais 
um bocado de pão. Tímido e relutan-
te, mostrando bem a mal vontade, o 
rapaz aguentava: Já todos estão fartos 
e o velho comilão ainda quer mais? – 
Cala-te avarento, responde o tio João: 
Custa-te a dar o que não é teu? O moço 
contrariado abre o saco e tira um bo-
nito e fofo faneco ainda quentinho. 
Entrega-o ao velhote, que exclama em 
voz alta: Olá, ameixa! Chegastes cá 
hoje? O que foi Ti João? Perguntaram 
alguns dos companheiros. Olhem, foi 
no pão mole que veio assistir à nossa 

despedida. Ah sim, então vamos a ele. Levantaram-se os 
que dormitavam, atiraram-se aos fanecos de tal maneira 
que quase despejaram o saco. OLÁ AMEIXA, as palavras com 
que o ti João da Manca saudou a chegada do pão mole, foi 
a frase que durante algum tempo alegrou as conversações 
dos nossos conterrâneos que constituíam aquela malta». 

Assim se escrevia, há vinte anos! n

Há 20 anos
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Inquérito
Os médicos do Centro de Saúde de Alvaiázere são suficientes para a população do Concelho?

Graça Oliveira
Alvaiázere

Ana Gomes
Alvaiázere

Penso que sim, até porque a 
população também é pequena, 
e acho que os médicos que 
trabalham no Centro de Saúde 
prestam um serviço bom e de 
qualidade. Claro que temos que 
esperar para sermos atendidos, 
mas isso faz parte, em todos os 
Centros de Saúde ou Hospitais 

temos sempre de esperar. n

Pessoalmente, não tenho razão 
de queixa porque tenho médico 
de família, mas tenho ouvido 
muitas pessoas a queixar-se que 
não têm médico e que assim 
se torna complicado conseguir 

marcar uma consulta. n

Afonso Alves
Alvaiázere

Joaquim Teixeira
Lisboa

O novo Centro de Saúde tem 
muito boas condições e não 
acho que haja falta de médicos, 
mas ainda há muita gente em 
lista de espera e alguns porme-
nores técnicos que não funcio-
nam a 100%, como por exemplo 
a máquina das senhas, e que 
acabam por atrasar o processo 

de atendimento. n

Não estou a viver em Alvaiázere, 
mas às vezes venho com o meu 
pai ao Centro de Saúde e, pelo 
que ele me diz, há falta de mé-
dicos e, mesmo quem tem mé-
dico de família, faz a marcação 
da consulta e tem que esperar 

muito tempo por ela. n

… p’ra fora, Alva não dá?

Investimento em Alvaiázere, precisa-se!
Pelas pessoas e por via das pessoas. Qual de 

nós, residentes, e resistentes, não o constatamos 
no dia-a-dia, na nossa vivência de 24 horas por 
cá. Sim, pois há muitos que “vivem cá” apenas 
algumas horas e também o constata.

Somos cada vez mais a afirmá-lo, pelo simples 
motivo de que já se vê a “olho nu” a pacatez geral 
do nosso território e o seu “encolher”, pela demo-
grafia. Exageros? Talvez, mas evite-se esconder a 
cabeça na areia…

Não, não é, foi, ou será fácil concretizar em 
Alvaiázere investimento reprodutivo e reverter os 
deficits... Digo, investimento que crie empregos 
diretos e/ou condições geradoras de “motivos” 
para a fixação de pessoas ativas e dê as oportuni-
dades de “sorte em viver aqui” durante as 24 horas 
do dia e os seus efeitos acessórios para o ciclo do 
desenvolvimento e crescimento.

Porque há os outros investimentos em “equi-
pamentos sociais”, de natureza e competência pú-
blica, que potenciam o bem-estar de quem está cá 
e de quem cá vem, reconhecidos “já” construídos.

Tão perto de tudo e tão longe. Continuam a ser 
os desabafos nos territórios de baixa densidade, 
onde o “diagnóstico” e as “queixas” são idênticos e 
as teorias e estratégias falíveis. Exceções por esse 
interior? Sim, claro. Mas até os fatores diferencia-
dores identitários são já generalizados. 

Recente vida autárquica apregoava o empreen-
dedorismo em espetáculo de ilusionismo e magia, 
e anunciava resmas de investimentos públicos 
e privados. Resultado? Com tanta magia… não 
estão cá.

Pensando (já só) na manutenção do nível po-
pulacional atual, perguntamos: Quem investe em 
Alvaiázere?

Excluindo a economia social, há por cá ainda 
algumas empresas e empresários e há uma série 
de pequenos e individuais negócios comerciais. 
Resistentes. Sim, são heróis que investiram na sua 
terra. Há também os que vêm cá de fim-de-sema-
na, muitas vezes em crítica demagógica, porque, 
apesar de terem “condições e esperteza” para o 
investimento, não o fazem nesta terra. Sim, são 
ilustres. Pois é, esperteza p’ra fora ou Alva não dá?

E então, o futuro? 
Com certeza será politicamente incorreto ques-

tionar, pela dúvida, se Alvaiázere tem futuro. Mas é 
um renovado alerta de discussão. Tendo presente 
a alteração dos paradigmas e teorias económicas 
sobre fatores de localização e atratividade dos 
investimentos públicos e privados, não é fácil nem 
teorizar nem, muito menos, “executar” os desejos 
de proporcionar crescimento e desenvolvimento 
em Alvaiázere. Vejam-se uns quantos impingidos 
planos de desenvolvimento e inovação (ex. PD-ICE), 
e népias. Ah! Certo, o dinheiro dado no copy-paste, 
foi-se, p’ra fora. n
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Entrevistas

Presidentes das Juntas de Freguesia do concelho de Alvaiázere
A pouco mais de metade do mandato, o Jornal “O Alvaiazerense” entrevistou os pre-

sidentes das cinco Juntas de Freguesias do concelho de Alvaiázere.
Cumprindo o princípio da igualdade no tratamento jornalístico, foi concedido igual 

espaço a cada um dos autarcas, sendo o layout das entrevistas por ordem alfabética: 

Almoster, Alvaiázere, Maçãs D. Maria, Pelmá e Pussos S. Pedro. 
O espaço e o conteúdo das entrevistas são da inteira responsabilidade dos inter-

venientes. A questão colocada aos presidentes das Juntas de Freguesia foi a seguinte: 
- Qual o balanço que faz do trabalho desenvolvido ao longo do atual mandato?

Neste momento, em que ultrapassámos 
recentemente a metade do atual mandato, o 
balanço que faço do trabalho desenvolvido é 
francamente positivo. Numa época em que os 
principais investimentos em infraestruturas 
já foram realizados, o atual executivo tem 
mantido uma política de proximidade com 
a população, tentando sempre resolver os 
seus problemas em tempo útil e atendendo 
rapidamente e com eficácia às suas preocu-
pações, que se manifestam essencialmente 
ao nível da conservação e manutenção da 
rede viária e dos equipamentos e espaços 

públicos, trabalhos estes que despendem a 
grande maioria dos recursos financeiros e 
humanos da Freguesia.

Há cerca de dois anos, demos início 
aos trabalhos de alargamento do cemité-
rio e à elaboração do projeto técnico, que 
neste momento já está concluído, dando-
se agora início à fase de lançamento do 
concurso público. É uma obra importante 
para a Freguesia e embora tenha um valor 
de realização elevado, só sendo possível a 
sua concretização com o apoio do Município 
de Alvaiázere, é uma prioridade absoluta, 

dada a capacidade praticamente esgotada 
do cemitério actual.

Ao nível das ações imateriais, o executivo 
tem colaborado, entre outras, na organização 
de diversas formações essencialmente na 
área da aplicação de produtos fitofarmacêu-
ticos, que se revestem da maior importância 
numa freguesia agrícola como a de Almoster.

Continuamos a trabalhar afincadamente, 
nestes e noutros projetos, para tornar Almos-
ter um local melhor para viver e, apesar de 
todas as contrariedades, conseguirmos fixar 
os Almosterenses na sua terra. n Paulo Reis Silva - PSD Almoster

Decorrido mais de metade do atual 
mandato, o executivo da Freguesia de 
Alvaiázere considera que o balanço é 
positivo, atendendo às competências 
atribuídas a este órgão. Um dos princi-
pais objetivos é contribuir para o bem-
-estar da população. De entre algumas 
atividades desenvolvidas, destaca-se 
o melhoramento das estradas agríco-
las, colocação de rails de proteção e 
melhoramento de aquedutos, visando 

a segurança dos Fregueses. Limpeza 
das vias dos vários lugares, arranjo do 
exterior da Casa Mortuária de Maçãs de 
Caminho e preservação do património 
da Freguesia, nomeadamente fonte-
nários, tarefa esta ainda a decorrer. 
Com a delegação de competências do 
Município na Junta de Freguesia está a 
cargo desta a manutenção dos espaços 
verdes e jardins. Cooperação com as 
Instituições e Associações da Fregue-

sia, bem como com o Centro Escolar 
de Alvaiázere. Criação do “Concurso 
de varandas, janelas e jardins floridos” 
com o propósito de promover uma 
nova imagem da Freguesia, procurando 
sensibilizar os seus habitantes para 
outras formas de sentir e viver a sua 
terra. Incentivando assim o gosto pelos 
espaços verdes e proporcionando desse 
modo novas vivencias, formas de estar, 
civismo e consciência ambiental. n

Vitor Joaquim - PSD Almoster

O balanço que faço do trabalho até 
agora desenvolvido por este executivo 
é positivo na medida do possível, tendo 
em conta todas as restrições económi-
cas que tivemos e ainda temos, devido 
à conjuntura difícil que Portugal tem 

vivido, claro que queríamos ter feito 
muito mais. No entanto, orgulho-me 
de ter hoje uma Junta de Freguesia com 
valores ativos de prontidão e próxima 
dos Pelmanences todos os dias a dar 
respostas às pequenas mas muito im-

portantes situações do dia-a-dia, quero 
também salientar que tudo faremos 
para continuar a fazer mais e melhor 
pela nossa Pelmá e para isso contamos 
também com a colaboração da Câmara 
Municipal de Alvaiázere. n

Pascoal Gomes - PSD Pelmá

O balanço de dois anos deste mandato 
caracteriza-se por algumas dificuldades exis-
tentes, motivado pela agregação da freguesia 
de Rego da Murta a esta nova realidade de 
Freguesia de Pussos S. Pedro, pelo fato de 
alguns cidadãos não aceitarem de bom agrado 
esta nova alteração.

Na generalidade consideramos positivo o 
trabalho realizado, efetuamos algumas obras 
que faziam parte do manifesto eleitoral. Temos 
respondido de uma forma séria às necessidades 
das pessoas. Temos duas equipas de trabalha-
dores na freguesia para dar resposta às limpezas 

dos arruamentos e valetas, continuamos empe-
nhados em dar o melhor em prol de melhores 
condições de vida dos residentes e estou convicto 
que até ao final deste mandato vamos concluir 
os objetivos para que me candidatei.

Tem sido fundamental a colaboração e 
apoio do Município, o relacionamento com os 
funcionários, vereadores e presidente tem sido 
excelente, nada a apontar, só se promete o que 
se pode executar. É meu dever agradecer reco-
nhecidamente ao Município toda a colaboração 
e empenho que me tem dispensado. Só assim 
é possível olhar para esta freguesia e ver o tra-

balho realizado a nível de saneamento básico, 
requalificação urbana, acessibilidades e outras.

Esta equipa liderada pela Arq. Célia Mar-
ques, pessoa séria e empenhada com vontade 
de vencer alguns problemas existentes tem 
muito para dar a este Concelho.

Também aqui uma palavra de reconheci-
mento aos restantes membros deste executivo, 
pela confiança que em mim depositam e pelo 
trabalho realizado, é certo que temos muito 
para fazer, mas continuamos com o mesmo 
entusiasmo e vontade de melhorar as condi-
ções de vida dos habitantes desta freguesia. n Arménio Simões - PSD Pussos S. Pedro

Penso que o trabalho desenvolvido 
tem sido positivo, atendendo às dificul-
dades financeiras que neste momento as 
Juntas de Freguesia atravessam.

Tem esta Junta feito esforços, no senti-
do de ir ao encontro das necessidades da 
população, tentando manter nas melhores 
condições a rede viária e fazendo um 
grande esforço na limpeza das bermas e 
valetas, bem como dos caminhos florestais, 
tentando cumprir na íntegra os acordos de 
execução celebrados com o Município.

Em 2014 e 2015, com a colaboração 
de um grupo de Maçanenses, levámos a 
cabo a comemoração dos 500 anos da 
atribuição do foral manuelino a Maçãs 
de D. Maria, com a colocação em frente 
ao cruzeiro filipino de um monumento 
comemorativo da efeméride, bem como 
a realização de um cortejo medieval re-
tratando a cerimónia. Deu-se início a um 
ciclo mensal de palestras tentando dar 
a conhecer a quem teve o prazer de nos 
acompanhar um pouco da nossa história.

Em termos de investimento, gostaría-
mos de ver iniciadas as obras do armazém 
das 5 vilas, o alargamento da Rua Profes-
sor Calisto Curado até à rotunda do Casal 
Novo e a conclusão da Rua dos Matos à 
Várzea dos Amarelos.

Os dois patamares do cemitério estão 
concluídos e este executivo manifesta o 
seu público reconhecimento pelo apoio 
financeiro da Câmara Municipal, que sem 
isso não teria sido possível a conclusão 
parcial da obra. n Arlindo Sousa - PSD Maçãs de D. Maria
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Alberto Gonçalves - CDS-PP Alvaiázere

Agradecendo desde já a oportunidade 
de “O Alvaiazerense” para este comentá-
rio, gostaria de sublinhar que entendo 
que o orçamento disponível para autar-
quias como Almoster é pouco inspirador 
para poder desenvolver um trabalho de 
grande relevo e é por isso essencial haver 
uma forte dinâmica nos dirigentes polí-
ticos para contornar essa factualidade.

Todavia, creio que se continua a de-
morar tempo demais para projetar e criar 
obras que podem sustentar a freguesia. 
A dificuldade de alavancar a freguesia do 

ponto de vista económico e industrial é 
evidente há décadas e por isso afigura-se 
como única via para o desenvolvimento 
a criação de dinâmicas do ponto de vista 
turístico e cultural. 

Se existem quase 300 mil euros para 
o alargamento do cemitério porque não 
existem alguns euros para a requalifica-
ção do mercado da Ponte Nova e para a 
projeção do “Parque Natural do Brejo”, 
entre outros?

Acresce ainda que, do ponto de vista 
da gestão corrente dos melhoramentos 

nas infraestruturas existentes, parece 
haver alguma falta de articulação nas 
prioridades estabelecidas, havendo re-
clamações de residentes que demoram 
meses a ser resolvidas e outras que são 
resolvidas quase de imediato, sendo as 
situações muito similares. Também os 
moldes da gestão das “parcerias públi-
co-privadas”, entenda-se a colaboração 
entre Junta e Fábrica da Igreja, deveriam 
ser melhor definidos para que cada 
entidade assuma pela sua quota-parte 
de gestão. n

Em primeiro lugar, quero agradecer 
ao Jornal “O Alvaiazerense” a oportuni-
dade de me dirigir aos Alvaiazerenses, 
em especial aos naturais e residentes na 
Freguesia de Alvaiázere a quem saúdo. 

 Sou deputado independente nas listas 
do CDS-PP à Assembleia de Freguesia, 
tenho procurado desempenhar o melhor 
que sei e posso o mandato que me foi 
confiado pelas pessoas que me elegeram. 
O trabalho dos deputados da Assembleia 
não é visível no dia-a-dia, uma vez que 

somos um órgão fiscalizador, apenas ser-
vimos para aprovar orçamentos, contas e 
pouco mais.

Ao fazer o balanço deste manda-
to verifico que nada foi feito a nível 
social, as nossas aldeias estão cheias 
de idosos, muitos deles doentes, sós 
e alguns carenciados. Esta é uma área 
que me preocupa e aqui a Junta devia 
intervir dando ajuda: por exemplo pro-
porcionando transporte para o Centro 
de Saúde ou criando locais de convívio 

de modo a minorar o isolamento destas 
pessoas.

Sabemos que o orçamento da Junta é 
pequeno e o protocolo com a autarquia 
para limpeza das estradas, ruas e espaços 
vedes leva uma grande fatia das verbas, 
no entanto algo mais podia ser feito.

Faço aqui um apelo a todos os fregue-
ses que participem nas assembleias e nos 
façam chegar os seus problemas para que 
os possamos debater e ajudar dentro das 
nossas limitações a resolver. n

Atualidade

Paula Reis - PS Almoster

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.

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)

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

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.

O Jornal “O Alvaiazerense” entrevistou também os representantes dos partidos da 
oposição de cada uma das Assembleias de Freguesia, eleitos e não eleitos.

Promovendo, mais uma vez, a igualdade no tratamento jornalístico, foi também conce-
dido um espaço limitado e igual a cada um dos elementos, sendo o layout das entrevistas 
por ordem alfabética: Almoster, Alvaiázere, Maçãs D. Maria, Pelmá e Pussos S.Pedro. 

O espaço e o conteúdo das entrevistas são da inteira responsabilidade dos interve-
nientes. A questão colocada aos representantes dos partidos da oposição das Assembleias 
de Freguesia foi a seguinte:

- Qual o balanço que faz do trabalho desenvolvido na Assembleia de Freguesia  ao 
longo do atual mandato? 

Entrevistas

Representantes dos partidos da oposição nas Assembleias de Freguesia

Em nome do grupo de cidadãos Indepen-
dentes por Alvaiázere (IA), registo um balanço 
positivo. A assembleia é o órgão fiscalizador, 
e nós temos realizado um bom trabalho, em 
equipa, interna e em diálogo com o CDS, na 
análise dos assuntos, no diagnóstico e ação. 
Também o registo pessoalmente na qualidade 
de presidente da Assembleia de Freguesia. 
Nesta oportunidade, os IA agradecem publi-
camente o apoio político dado pela concelhia 
do Partido Socialista aquando das eleições 
autárquicas, estando igualmente integrados. 

Na sede de Concelho é por vezes difícil esta-

belecer fronteiras na responsabilidade dos “traba-
lhos e obras”. Fruto de protocolos de delegação 
de competências, registamos pelo executivo uma 
atividade corrente razoável na realização das 
funções e competências básicas legais atribuídas, 
de “limpezas e asseios”, cemitérios… Noutras 
questões pensamos que deveriam ter uma 
ação mais “definida” e ativa. Até porque, face 
ao orçamento disponível, tem faltado a iniciati-
va, dinâmica e autonomia para o planeamento, 
para realização de intervenções, por exemplo 
na área social, na base de pequenos mas con-
cretos projetos de proximidade.

Na discussão dos orçamentos e contas, 
temos exposto os nossos pontos de vista. 
E no superior interesse da freguesia e dos 
cidadãos, procurámos viabilizá-los, sendo 
que o último orçamento foi reprovado no 
âmbito da questão das verbas protocoladas 
da exploração de energia eólica que o Mu-
nicípio tem retido para si. 

Assim, na base dos princípios do rigor, 
solidariedade e transparência, colaboramos 
com todos sempre com respeito, espírito de 
missão e de bem servir a população, na razão 
de continuar um projeto de cidadania ativa. nCarlos Simões - Independente Alvaiázere
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FERNANDO LOPES SIMÕES MIGUEL
CONSTRUÇÃO CIVIL

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

Concelhos de Cascais, Sintra, Loures, Torres Vedras e Coimbra

Travessa do Poço Novo, 16  -  1º Andar   -   2750-469 CASCAIS
Telef. 21 4845154/5   -   Fax 21 4836562   -   www.marfer.pt

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

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

Delfina Gonçalves
Solicitadora

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

O trabalho desenvolvido na Assembleia 
de Freguesia de Maçãs de D. Maria tem 
sido positivo, sendo discutidos e resolvi-
dos assuntos de extrema importância. No 
entanto, alguns são decididos sem serem 
discutidos na Assembleia de Freguesia, 
como foi o caso dos placards informati-
vos que foram colocados na Vila. Apesar 
de concordar com eles, tenho pena que 
tenham sido “vendidos” a alguns maça-
nenses e não a todos. Será que temos 
maçanenses de primeira e de segunda?

Mas como nem tudo é mau, convém 

salientar a ampliação do cemitério, que já 
está em funcionamento estando bem or-
ganizado. No entanto, o cemitério “velho” 
continua sem uma solução apesar de ser 
um assunto bastante debatido ao longo 
destes anos. O seu estado de degradação 
é uma vergonha, para nós maçanenses, 
perante aqueles que nos visitam.

Já o assunto “Armazém das Cinco 
Vilas”, apesar de ser discutido em todas 
as Assembleias, nunca mais é resolvido. 
Foi adquirido pela Câmara Municipal há 
uma dezena de anos porque necessitava 

de uma intervenção urgente uma vez que 
estava em risco de ruir mas até agora 
nada feito. Já não deve ser urgente apesar 
de o telhado já ter caído e não sabermos 
o que poderá ruir a seguir.

Sei que estes assuntos são de difícil 
resolução devido ao momento que atra-
vessamos. Mas temos de fazer um esforço 
para que possam ser criadas as condições 
necessárias para que as pessoas se fixem 
na nossa freguesia, sendo também impor-
tante que os nossos jovens se mantenham 
por cá. n Henrique Rosa - PS Maçãs de D. Maria

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

O balanço do trabalho desenvolvido 
pelo atual mandato para mim foi sa-
tisfatório, tendo em conta os tempos 
difíceis que atravessamos e as verbas 
que são disponibilizadas. 

Estive também atento ao plano 
de atividades, ações que se tinham 
comprometido e que no dever da atual 

dificuldade conseguiram levar em conta 
algumas delas, logo a razão de ser de 
uma Junta de Freguesia é para servir a 
população em geral e, de uma forma 
especial, todos os mais necessitados e 
vulneráveis.

Não vou entrar em assunto temáti-
co, tudo tem a sua hora.

Todos nós sabemos que por mais 
que queiramos não se consegue lograr 
ou engendrar tudo aquilo que se dese-
ja, executar sim aquilo que for funda-
mental e prioritário.

Aos Maçanenses pouco mais tenho 
a expressar; contem comigo. n

Carlos Silva - CDS-PP Maçãs D. Maria

O trabalho desenvolvido ao longo 
do atual mandato tem sido bastante 
positivo. Como é normal, já houve 
momentos de maior ou menor tensão, 
na discussão de assuntos de especial 
interesse para a freguesia motivados 
pela divergência de posições entre os 
membros da assembleia.

Esta divergência de posições e 
opiniões não tem de ser um obstácu-
lo. Aliás, para obter bons resultados 
na gestão do património e recursos 
desta freguesia consideramos que 

esta divergência é essencial para se 
alcançar sempre o melhor para toda 
a população.

Temos apresentado e defendido 
sempre os nossos projetos, as nossas 
ideias e as nossas posições, tendo con-
seguido em parte concretizar algumas 
que constavam no nosso programa 
eleitoral. Não na sua plenitude, dada 
a nossa posição na assembleia, sendo 
isto um sinal positivo.

Acreditamos ter dado um contributo 
construtivo que está a ter efeitos. As 

nossas ideias foram discutidas e já se 
conseguem ver melhorias significativas 
relativamente à manutenção de alguns 
espaços públicos, a título de exemplo.

Acreditamos também que o iremos 
continuar a fazer até ao fim do nosso 
mandato.

Tal como nos compromete-
mos, iremos sempre defender e pro-
por o que acharmos ser o me-
lhor em prol da população, por-
que muito mais há que fazer nes-
ta e por esta freguesia. n José Lopes - CDS-PP Pussos S. Pedro

Nota da Redação:
As pessoas a seguir identificadas, contactadas, Manuel Nunes Paixão, eleito para a Assembleia de Freguesia de Almoster pelo CDS-PP, Ludgero Mar-

ques, membro da Assembleia de Freguesia de Pelmá eleito pelo CDS-PP, Fernanda Freire, candidata (não eleita) do PS à Assembleia de Freguesia de Pelmá 
e Fernanda Balas, candidata (não eleita) do PS à Assembleia de Freguesia de Pussos S. Pedro, informaram “O Alvaiazerense” de que não respondiam à 
questão colocada. n
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Em Almoster

Comemorou-se o Carnaval na ASCRA
Paula Reis 

Em Maçãs de Caminho

Paróquia em cerimónia de tomadas de posse

P
orque é Carnaval e ninguém leva a 
mal, utentes e funcionárias da ASCRA 
– Associação Social Cultural e Recrea-

tiva de Almoster levaram a cabo algumas 
atividades alusivas à época. 

Para iniciar, dia 3 de fevereiro a sede 
da instituição serviu de palco ao desfile e 
o convívio foi direcionado para os utentes. 
Após a confraternização do almoço entre 
elementos da direção, utentes do Centro 
de Dia e Apoio Domiciliário e funcioná-
rias seguiu-se o desfile de máscaras e 
mascarados, com muita música, diversão 
e alegria. Para dar um toque especial a 
este dia, contou-se com a presença e ani-
mação proporcionada pelo Padre André 
Sequeira, que com a sua simplicidade a 
todos cativou.

Já no dia 7, a festa ficou a cargo das 
funcionárias e demais amigos da institui-
ção que desfilaram pelas ruas de Alvaiá-
zere divulgando o seu Hotel da Serra de 5 

Estrelas e arrancaram fortes gargalhadas 
aos espectadores do corso carnavalesco.

No dia seguinte os protagonistas das 
atividades voltaram a ser os utentes da 
instituição que se deslocaram à Biblioteca 
Municipal onde, para encerrar as ativida-
des carnavalescas, fizeram uma máscara 
facial em gesso, o que se revelou uma 
experiência diferente e única. n

Atividades da ASCRA

Para assinalar o amor e relembrar o 
Dia dos Namorados, os utentes do SAD 
e do Centro de Dia fizeram uns cora-
ções em cartolina aos quais adiciona-
ram uns rebuçados e assim partilharam 
uma prenda para assinalar a data.

De registar ainda a visita efetuada 
ao Museu de Alvaiázere, onde os uten-
tes puderam recordar todo o processo 
do linho, desde a sementeira até à 
colheita e que é sempre uma salutar 
recordação para todos eles por esta ter 
sido uma atividade “do seu tempo”. n

D
ia  21 de Fevereiro, Domingo, rea-
lizou-se, na Igreja Matriz de Pelmá, 
a Festa do Pai Nosso das crianças 

do segundo ano de catequese.
O Miguel Ferreira, a Beatriz Simões, a 

Lara Nunes, a Beatriz Antunes, a Mariana 
Pontes e a Vera Júlia Henriques entraram 
solenemente na igreja e, com eles, o 
sacerdote, os catequistas  do grupo e os 
acólitos. Dentro da igreja, ao cimo, do 
lado esquerdo, encontravam-se os pais 
destes meninos que, orgulhosamente, 

os acompanharam neste Domingo, nesta 
Eucaristia especial, em que eles rezaram o 
Pai Nosso perante toda a comunidade da 
sua paróquia. E foi bonito ver estes seis 
pequenitos, de mãos dadas com o seu pá-
roco, dizer a oração que Jesus nos deixou.

Quase no final da celebração, a Cátia 
Alves e o Diogo Mendes, catequistas des-
tes meninos, chamaram cada um pelos 
seus nomes e o Padre Jacinto fez a entre-
ga do diploma respeitante à Festa do Pai 
Nosso. Em seguida, o pároco enalteceu 
estas famílias pelo bom exemplo de vida 
cristã transmitido a seus filhos, agradeceu 

aos catequistas o trabalho desenvolvido 
com estas crianças e a  assembleia  dos 
cristãos ali reunida presenteou -os com 
uma grande salva de palmas. n

D
ia 7 de fevereiro a celebração do-
minical na Igreja de Almoster foi 
presidida pelo padre Jorge Filipe, 

dos Arautos do Evangelho.
Composta predominantemente por 

jovens e fundada pelo Mons. João Clá 
Dias, os Arautos do Evangelho são uma 
Associação Internacional de Fiéis de 
Direito Pontifício. Foi a  primeira a ser 
erigida pela Santa Sé no terceiro milé-
nio, o que ocorreu por ocasião da festa 
litúrgica da Cátedra de São Pedro em 22 
de fevereiro de 2001, e está presente 
em 78 países. Os seus membros pra-
ticam o celibato e dedicam-se integral-
mente ao apostolado, vivendo em casas 
destinadas especificamente para rapa-
zes ou para moças, os quais alternam a 
vida de recolhimento, estudo e oração 
com atividades de evangelização nas 
dioceses e paróquias, dando especial 
ênfase à formação da juventude.

Embora não professem votos e se 
conservem no estado leigo - exceção 
feita a alguns que abraçam as vias do 
sacerdócio - os Arautos do Evangelho 
procuram praticar em toda a sua pureza 
fascinante os conselhos evangélicos.

A Associação tem como fim a parti-
cipação ativa, consciente e responsável 
de seus membros na missão salvífica da 
Igreja através do apostolado, ao qual es-
tão destinados pelo Senhor, em virtude 
do Batismo e da Confirmação. Devem, 
assim, atuar em prol da evangelização, 
da santificação e da animação cristã das 
realidades temporais.

Com vista à promoção da evange-
lização, a vinda do padre Jorge Filipe 
acompanhado por dois Arautos do 
Evangelho, teve como foco essencial 
explicar a missão da instituição e difun-
dir a evangelização através da partilha 
do Oratório do Imaculado Coração de 
Maria que convida durante 30 dias, 30 
famílias, acolherem durante 24 horas 
em sua casa esse oratório, rezando 
o terço em família bem como outras 
orações. As famílias interessadas po-
derão fazer a sua inscrição junto das 
duas coordenadoras (Susana – Ponte 
Velha e Cecília – Ariques), bem como 
poderão inscrever-se outras ou outros 
coordenadores para que a evangeliza-
ção prolifere e sejam distribuídos mais 
Oratórios. n

Na Igreja de Pelmá

Celebrou-se a Festa do Pai Nosso

Na Igreja de Almoster

Arautos do 
Evangelho

Paula Reis 

Fernanda Freire 

Durante a Santa Missa, no passado 
dia 21 de fevereiro, a comunidade 
paroquial de Maçãs de Caminho, 

assistiu, em  momentos distintos, a três 
cerimónias de grande significado para 
sua Paróquia.

No primeiro momento realizou-se a 
tomada de posse do Conselho Económico 
da Igreja Paroquial de Maçãs de Caminho,  
sendo presidente, Rev. Pe André Sequeira, 
secretária, Maria Fernanda Silva Oliveira 
Rosa, tesoureira, Ana Maria Silveira Santos 
Marques e vogais, Alberto Gomes da Silva 
e José António dos Santos. A homologação 
deste novo Conselho Económico foi dada 
pelo Bispo de Coimbra, D. Virgilio Antunes, 
a 29 de janeiro de 2016, com comunicação 
à Paroquia em 8 de fevereiro de 2016,  para 
um periodo de três anos, ficando com a res-
ponsabilidade de gerir todas as atividades 
inerentes à Igreja durante esse período.

No segundo momento foi realizada 
também a tomada de posse do grupo 
responsável por gerir a Confraria do Santís-
simo Sacramento, sendo presidente, Rev. 
Pe André Sequeira, reitor, António Luciano 
Ribeiro, secretário, Manuel de Jesus Silva, 

tesoureiro, Alberto Gomes da Silva e vogais 
João Santos Ferreira e Paulo Jorge Marques 
Xavier. Esta confraria tem por missão ser a 
guarda de honra do Santíssimo Sacramento 
e os seus elementos acompanharem todas 
as celebrações da Paróquia.

O Rev. Pe André Sequeira, após a 
tomade de posse e como presidente do 
Conselho Económico e da Confraria do 
Santíssimo Sacramento, agradeceu re-
conhecidamene o trabalho desenvolvido 
pelos elementos que fizeram parte das 
direções anteriores e solicitou ajuda a 
toda acomunidade para que os novos 
elementos possam corresponder às expe-
tativas de todos, no melhor desempenho 
possível das suas funções.

O terceiro momento revestiu-se tam-
bém de grande significado para a comu-
nidade, pelo facto de esta constatar que 
em breve ficará enriquecida com mais três 
elementos, com a benção de três mulhe-
res grávidas pelo Rev.Pe André Sequeira.

No final de cada uma destas três ce-
rimónias ouviu-se uma grande ovação por 
parte de toda a comunidade presente, em 
sinal de agradecimento e de desejo dos 
maiores êxitos para os novos empossados 
e para as futuras mães e seus filhos. n

Teodora Cardo
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O 
Restaurante “O Brás” recebeu, no 
dia 5 de fevereiro, um jantar orga-
nizado pela Concelhia do Partido 

Socialista (PS) de Alvaiázere que contou 
com a presença dos deputados do PS na 
Assembleia da República: José Miguel Me-
deiros (presidente da federação distrital 
de Leiria), Odete João e António Lacerda 
Sales e da vereadora da Câmara Municipal 
de Alvaiázere, Teodora Cardo.

Este jantar, que reuniu quase meia 
centena de convidados, entre militantes 
e amigos, foi, segundo Fernando Miguel 
(responsável pela organização), “o arran-
que de várias iniciativas para militantes 
e para a população alvaiazerense que a 
Concelhia vai começar a desenvolver de 
forma regular, de forma a aproximá-la 
da população para perceber quais são as 
suas necessidades reais”.

Fernando Miguel, que no passado dia 
20 de fevereiro foi eleito presidente da 

Concelhia, sublinhou no seu discurso que 
é necessário relançar o PS em Alvaiázere, 
dinamizar a sua estrutura de forma a 
vencer as próximas eleições autárquicas 
(2017) sendo que, para isso, tem de haver 
“confiança, determinação, espirito de luta, 
muito trabalho e dinamização e envolvên-
cia junto da população de Alvaiázere”. O 
presidente comprometeu-se a reunir de 
forma mensal para “colocar em prática o 
plano de atividades, discutir e elaborar 

todos os assuntos relativos à atividade 
política concelhia, distrital e nacional” e 
ainda a realizar reuniões periódicas de 
articulação com a vereadora Teodora 
Cardo e com os deputados à Assembleia 
Municipal.

Para finalizar, agradeceu ao deputado 
José Miguel Medeiros todo o trabalho rea-
lizado em prol do concelho de Alvaiázere 
enquanto presidente da federação de 
Leiria, função que vai deixar de exercer 
em breve, uma vez que haverá eleições 
no próximo dia 4 de março, das quais 
sairá eleita Odete João ou António Lacerda 
Sales, a quem desejou “a máxima sorte e 
um bom trabalho”.

José Miguel Medeiros, presidente da 
federação ainda em funções, reforçou o 
seu empenho em continuar a ajudar o PS 
de Alvaiázere naquilo que for necessário 
e também algumas ideias de carácter 
social, político e económico que possam 
ajudar o Concelho a potenciar o seu de-
senvolvimento. n

Atualidade

Rua Cons. Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

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

D
ecorreu no dia 30 de janeiro, em 
Alcobaça, o III Congresso Distrital 
da Juventude Social Distrital (JSD) 

de Leiria. Neste Congresso, foi eleita para 
os novos órgãos da estrutura a candida-
tura encabeçada pelo jovem pombalense 
Renato Guardado, que se apresentou sob 
o lema “Leiria 360 – Um Distrito Unido, 
numa Só Amplitude”, numa alusão clara à 
amplitude de visão e atuação que Renato 
Guardado defende que a Juventude Social-
democrata deve ter para o Distrito. 

Da moção apresentada pelo também 
vereador da Juventude na Câmara Muni-
cipal de Pombal, destaca-se a aposta num 
fortalecimento das estruturas concelhias 
da JSD, que se interliga com uma forte 
aposta temática nas políticas autárquicas. 
Renato Guardado entende que o reforço 
das estruturas concelhias é essencial para 
dar voz aos jovens na intervenção política 
a nível autárquico, o que ganha especial 
relevância num contexto de progressiva 
descentralização das competências do 
poder central nas autarquias.

Esta equipa, que foi apoiada por todos 
os dirigentes concelhios e que é constituí-
da por elementos de todos os Concelhos, 
define ainda como prioritários temas como 
o da atração de investimento e fixação de 
pessoas, num território com especifici-
dades territoriais muito próprias e muito 

díspares entre si; a inserção de jovens no 
mercado de trabalho, apostando no Ensino 
Profissional e em mecanismos de aproxi-
mação entre as escolas e as empresas; e 
o Ensino Superior, com especial enfoque 
na importância estratégica do Instituto 
Politécnico de Leiria para a Região.

Integram a equipa distrital da JSD seis 
jovens alvaiazerenses: Ricardo Rosa (Jo-
vens Autarcas Social Democratas), Fábio 
David (adjunto do coordenador do Ensino 
Secundário), Cristiana Santos (Gabinete de 
Estudos), Leandra Garcez (Gabinete de Estu-
dos), Jorge Ribeiro (secretário-geral adjunto) 
e Alexandre Oliveira (secretário da mesa).

A vontade de pensar e fazer motiva esta 
candidatura que promete arregaçar as man-
gas e lutar por uma região mais valorizada, 
empreendedora e onde a qualidade de vida 
sirva todos os seus habitantes.

Renato Guardado tem 28 anos, é 
arquiteto de profissão, e atualmente as-
sume as funções de vereador na Câmara 
Municipal de Pombal, com os pelouros 
do Ambiente, Juventude, Trânsito, coor-
denando ainda o Gabinete de Projetos da 
autarquia. Militante da JSD e do PSD desde 
2003 foi vice-presidente da JSD distrital 
de Leiria nos últimos quatro anos.

Este Congresso marcou também a 
despedida da deputada Margarida Balsei-
ro Lopes da presidência da JSD Distrital 
de Leiria, após quatro anos que foram 
de grande afirmação da estrutura no 
contexto regional e nacional. A jovem 
marinhense continuará a exercer funções 
na distrital de Leiria da JSD, no papel de 
presidente de mesa do Conselho Distrital, 
sendo simultaneamente secretária-geral 
da JSD Nacional. n

JSD Distrital de Leiria

Renato Guardado foi eleito presidente

SCMA
Baile de Carnaval 
da UCCI e Hospital 
Santa Cecília

No dia 5 de fevereiro, a Unidade 
de Cuidados Continuados Integrados 
(UCCI) da Santa Casa da Misericórdia 
de Alvaiázere (SCMA) vestiu-se a rigor 
e celebrou o Carnaval. 

Com utentes e colaboradores mas-
carados, a tarde foi repleta de danças e 
cantorias populares. A festa culminou 
com lanche convívio. n

ERPI, Centro de Dia 
e Apoio Domiciliário 
festejaram o Carnaval

O dia 8 foi de festa no Lar Francisco 
Caetano da Silva. Com a presença dos 
utentes de SAD, a tarde foi de bailarico 
e convívio com todos os presentes dis-
farçados a rigor. n

Comemoração do Dia 
Mundial do Doente

No dia 11 de fevereiro celebrou-se o 
Dia Internacional do Doente. 

Os utentes da UCCI e do Hospital 
Santa Cecília receberam a visita do Pa-
dre André Sequeira. Após escutarem a 
passagem de São Tiago, «Está alguém 
doente? Chame os presbíteros da igreja; 
e estes façam oração sobre Ele, ungin-
do-o com óleo em nome do Senhor» 
(Tiago 5,14), os utentes foram ungidos 
com o Santo óleo, pedindo a força e a 
graça de Deus. 

No período da tarde, foi a vez dos 
utentes de ERPI e Centro de Dia cele-
brarem a Eucaristia. Após a homilia, aos 
utentes e colaboradores presentes foram 
impostas as cinzas assumindo cada um 
o propósito de conversão interior. Após 
a celebração, os que quiseram receberam 
o sacramento da unção dos enfermos. n

Formação 
para colaboradores

“Higienização das mãos e do meio 
envolvente – prevenção de infeções” foi 
a primeira formação de um ciclo que 
a equipa de enfermagem da SCMA irá 
desenvolver ao longo dos próximos me-
ses. Sob a orientação das enfermeiras 
Ana Filipa Santos e Sara Simão, cerca 
de 60 colaboradores, divididos em duas 
sessões (3 e 16 de fevereiro), puderam 
aprender as técnicas para uma lavagem 
e desinfecção correta das mãos. n

Em Alvaiázere

Jantar com deputados do Partido Socialista 
reuniu meia centena de convidados
Cláudia Martins
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Tendo sido professor de história, 
ficar-me-á mal que hoje me não apresen-
te salpicado com a História escrita pela 
minha Gente. 

Claro que a história esclarece o pre-
sente e aponta o futuro, mas, … desde 
que me expus a “partilhar” salpicos, co-
mecei a descobrir que os personagens vão 
sendo outros e a nossa história também 
vai sendo outra porque na dinâmica da 
“tese”, da “antítese e da “síntese”.

É do Padre Jacinto Nunes o livro – 
Pelmá (São João da Bela Vista, Pello 
Mar) – Monografia 2, e dele transcrevo: 
«O passado de uma terra não é levado 

para lá num pacote ou dentro de uma 
caixa, como se fosse uma semente para 
germinar e daí obter mias sementes 
iguais». E logo continua: «O passado é 
feito segundo o modo de vida de quem 

o vive em cada dia vivido; é uma página 
escrita da vida de cada um». 

Percebi a angústia do Padre Jacinto 
Nunes quando lhe pareceu que não iria 
encontrar “matéria“ para escrever um 
livro sobre a sua Pelmá. No entanto, tudo 
mudou quando entendeu que «A história 
é tudo!», o passado a ser presente com 
dinâmica para ser futuro, que, historica-
mente, não tem mais de homem a feitura 
de um carro de bois à medida do que a 
vida faz sentir que a construção do Mos-
teiro da Batalha para que conste. 

Segundo eu, a história do «Povo de 
que viemos» vem sendo escrita em poesia 
da alma do calcário, e eu bem o ouvi: 

Numa estrela de calcário
a luz era o verbo
e o calcário se fez Homem.
Cintilam estrelas de sol nascente
na alma dos montes
e o Homem já mé Povo!
Dos nomes que a história nos atribuiu, 

Pelmá só é o menos apropriado por de-
notar alguma intenção maledicente. Pello 
Mar é o mais 
históri-, depois 
de Sagres, o 
adro da Pelmá 
um verdadeiro 
promontório, 
que o resto 
do mundo é o 
mar por onde 
sempre andá-
mos e donde 
quisemos vol-
tar. São João 
da Bela vista assenta-lhe como uma luva, 
Se eu mandasse, levaria a referendo a 
proposta de mudança para “Freguesia de 
São João da Bela Vista”, São João Batista 

foi, até há pouco, o padroeiro da fregue-
sia, que ainda bem me lem-bro! Quanto a 
“bela vista”, aquelas “arrimas” são um dos 
mais belos miradouros do Concelho. Que 
fique como está e eu cantarei:

Pelmá, Pelmá! Teu nome tem magia
Numa história de fada nabantina!
Tuas gentes romperam a neblina
Das manhãs que vão ser o novo dia!

O mistério vestiu-se de pelmá.
Escondeu-nos dos olhos a verdade,
Mas, … o céu que nos cobre é claridade
e da luz novo mundo nascerá.

De um pelmá, … só tem medo a traição
Com negaças, desprezo esquecimento
A matar a esperança neste chão.

Este nome de guerra tem talento,
Gera a força que doma o “furacão”;
É futuro gravado contra o vento!

(TONS QUE TRAGO EM MIM, p.76)

Em “O Colar do Juiz Morran ensaiei 
uma nova maneira de escrever a His-
tória “lendo por dentro” três “palavras 
sonantes”, Oliveira Gorda. 
Casal das Hortas e Matos, 
humildes, mas cheias de 
huma-na história caldeada 
com a natureza. Também 
teve albergaria, confrarias 
e capelas; teve estra-das 
romanas, a Ponte Romana 
da Quebrada e o Tordo; teve 
os seus “homens bons” e 
muitos bons homens de fé 
e devoção, com palavra de 
homem em escritura.

Tenho ainda muito para 
da a conhecer, mas, por ago-
ra, um abraço para todos do 

Filipe, da Barroca da Silveira. n

D
epois do sucesso alcançado no ano 
passado, o Município de Alvaiáze-
re, através dos seus serviços de 

Desporto, Turismo e do Museu Munici-
pal, está a dinamizar a iniciativa Passeios 
Pedestres 2016.

“Encantos do Vale da Mata” (PR2) foi 
a temática escolhida para o primeiro 
passeio desta temporada, que se realizou 
no passado dia 21 de fevereiro e contou 
com a participação de 60 amantes desta 
modalidade. 

Com o ponto de partida mas também 
de chegada na antiga Escola Primária de 
Ariques (freguesia de Almoster), neste 
percurso de quase dez quilómetros os pe-
destrianistas percorreram montes e vales, 
contemplando a riqueza e a diversidade 
paisagística: formações cársicas, oliveiras, 
carvalhos e zambujeiros centenários, orquí-
deas selvagens, entre outras, que são já um 
cartão-de-visita do concelho de Alvaiázere.

Para além da promoção de um con-
tacto direto com a Natureza e do bene-
fício para a saúde, este tipo de iniciativa 
pretende também divulgar o património 
natural e cultural. 

Os passeios pedestres vão prolongar-

se até ao mês de novembro, sendo o 
próximo já no dia 6 de março, com 
a partida marcada para as 9h30 no 
Parque Multiusos de Alvaiázere, que 
irá percorrer a paisagem da Ribeira do 
Tordo (PR5). n

Atualidade

Salpico
Pico-Pico

Filipe Antunes dos Santos

Tomar
Ameaça de assalto a 
banco Millennium BCP

Uma alegada ameaça de assalto foi 
feita no passado dia 11 de fevereiro 
num balcão do Millennium BCP em 
Tomar, por uma senhora de 83 anos 
que referiu a um funcionário ter uma 
arma de fogo em seu poder. 

Segundo fonte da PSP, o alerta foi 
dado pelas 14h30, quando um dos 
funcionários levou a sério a ameaça 
da senhora e ligou para a central a dar 
conta do assalto.

A PSP enviou os meios necessá-
rios, fechando a rua e bloqueando o 
acesso, até que se apercebeu de que 
não passava de uma falsa ocorrência. 

A idosa acabou por não ser detida 
e saiu do local após a chegada de uma 
filha, que alegou que a mãe é doente e 
sofre de problemas psíquicos. n

Leiria
Colisão provocou 
um morto na estrada 
Atlântica

No passado dia 3 de fevereiro uma 
colisão entre um veículo ligeiro e uma 
motorizada provocou a morte a um 
jovem de 23 anos, na estrada Atlânti-
ca, no Pedrógão, concelho de Leiria.

O acidente ocorreu pelas 14h54, 
na estrada que liga Pombal a Vieira de 
Leiria, provocando ainda ferimentos 
ligeiros a outra pessoa. 

No local estiveram seis viaturas e 
13 operacionais. n

Fátima
Tentativa de 
vandalização da 
Capela das Aparições

Um homem de 24 anos, da zona 
de Lisboa, entrou com o seu carro na 
Capelinha das Aparições, no Santuá-
rio de Fátima, no dia 10 de fevereiro, 
durante a noite. 

O individuo entrou com o carro a 
alta velocidade, provocando danos 
nas portas de acesso e danificando 
parte do muro.  

O condutor ainda saiu do carro 
e com um artefacto tentou destruir 
a redoma que protege a imagem da 
Nossa Senhora, mas sem sucesso. n

BREVES


Município de Alvaiázere

“Encantos do Vale da Mata” marcou o arranque 
da temporada dos Passeios Pedestres 2016

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

PELMÁ, PELMÁ! 
TEU NOME 
TEM MAGIA!
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Na Câmara Municipal de Alvaiázere

CLDS 3G apresentou publicamente 
o seu Plano de Ação

N
o dia 12 de fevereiro, no salão nobre da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, foi realizada a apresen-
tação pública do Plano de Ação do CLDS 3G de 

Alvaiázere, com a sessão de abertura a cargo da presidente 
da autarquia, Célia Marques, que agradeceu a presença de 
todos, referindo que se trata de um projeto de grande im-
portância para o Concelho, existindo a expectativa de supe-
rar o anterior CLDS+, que apresentou excelentes resultados. 

De seguida, passou a palavra a Maria do Carmo Palri-
cas, em representação do Centro Distrital da Segurança 
Social de Leiria, que evidenciou os bons resultados alcan-
çados no CLDS +, com uma taxa de execução superior 
a 93%, referindo que o plano de ação apresentava uma 
série de ações interessantes para o território, que pode-
rão ser uma mais-valia para a população do Concelho.

 A sessão de abertura finalizou com a intervenção de 
Sandra Simões, presidente da Direção da Associação da 
Casa do Povo de Alvaiázere, que agradeceu a confiança 

do Município de Alvaiázere e de todos os parceiros do 
CLASA na escolha da entidade para desenvolver este 
projeto, apresentando de seguida a equipa do CLDS 3G 
e passando a palavra à coordenadora, Carla Silva, para 
a apresentação do plano de ação. 

No total o CLDS 3G tem em plano de ação 41 ativida-
des, distribuídas pelos três eixos de intervenção, com um 
financiamento aprovado para os 36 meses de duração 
do projeto de 384 880,11€. 

A coordenadora apresentou ainda a página oficial 
do CLDS 3G, disponível em http://clds3g.casapovoal-
vaiazere.pt/, na qual podem ser consultadas todas as 
ações e as diversas atividades que vão sendo realiza-
das pelo CLDS 3G.

Finalizada a apresentação do plano de ação, Célia 
Marques referiu tratar-se de um plano muito ambicioso e 
que espera, que os resultados obtidos superem as taxas 
de execução anteriores. n

D
ando continuidade ao Plano Anual de Atividades 
da Biblioteca Municipal e com base na obra de Mi-
chal Snumit, “O Pássaro da Alma”, no passado dia 

21 de fevereiro os utentes da Santa Casa da Misericórdia 
de Alvaiázere (SCMA) foram convidados para uma análise 
conjunta deste livro, caracterizado da seguinte forma 
por Shimon Peres (Prémio Nobel da Paz, Ex-Primeiro Mi-
nistro de Israel): “O Livro O Pássaro da Alma toca toda a 
gente, de todas as idades, o que explica o seu tremendo 
sucesso no mundo inteiro”.

O Pássaro da Alma foi pois um excelente recurso para 
fazer pensar e recorrer ao mundo interior e individual dos 
utentes da SCMA, numa sessão durante a qual a equipa 
do CLDS 3G (Associação da Casa do Povo de Alvaiázere) 

proporcionou o ambiente certo para cada um observar e 
vivenciar diferentes emoções e descobrir diálogos internos, 
entre aquilo que cada um sente e aquilo que cada um é. n

Biblioteca Municipal e CLDS 3G

Dinamizaram atividade para os utentes 
da Santa Casa da Misericórdia

ANABELA
Cabeleireira

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

    3250 - 103 Alvaiázere

Carlos Manuel Rosa Graça, Presidente da Assembleia 
Geral da Associação Casa do Povo de Maçãs de Dª Maria, 
nos termos do disposto do nº 1, do art.º 23º dos Estatu-
tos, convoca todos os Sócios desta Associação para uma 
reunião Ordinária da Assembleia Geral para o próximo dia 
18 de Março de 2016, pelas 18:00 horas na sede desta 
Instituição, com a seguinte ordem de trabalhos:

1- Informações.
2- Proposta para atribuição de sócios honorários.
3- Apreciação, discussão e votação do Relatório e 

Contas de Gerência referente ao Ano de 2015.
4- Renegociação do empréstimo contraído na CCAM, 

para a construção do Lar II.
Se à hora indicada não estiverem presentes mais de 

metade dos Associados com direito a voto, a Assembleia 
reunirá, 30 minutos depois, com qualquer número de sócios 
presentes - n.º 1º do art.º 24º dos Estatutos.

Maçãs de Dona Maria, 18 de Fevereiro de 2016
            O Presidente da Assembleia Geral

                              Eng. Carlos Manuel Rosa Graça

Associação Casa do Povo de
Maçãs de D. Maria
CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL

Álvaro Clemente Pinto Simões, Presidente da Assem-
bleia Geral da Associação Social, Cultural, Recreativa e 
Desportiva de Maçãs de D. Maria, nos termos do disposto 
no n.º 1, alínea b), do artigo 27º dos Estatutos, convoca 
todos os Sócios desta Associação para uma reunião Ordi-
nária da Assembleia Geral para o próximo dia 18 de março 
de 2016, pelas 20h30m na sede desta Instituição, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

1. Informação.
2. Apreciação, discussão e votação do relatório e 

Conta de Gerência referente ao ano 2015.
Se à hora indicada não estiverem presentes mais de 

metade dos Associados com direito a voto, a Assembleia 
reunirá, uma hora depois, com qualquer número de sócios 
presentes - nº 1º do art.º 24º dos Estatutos.

Maçãs de Dona Maria, 22 de fevereiro de 2016
O Presidente da Assembleia Geral,
(Dr. Álvaro Clemente Pinto Simões)

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL

Associação Social Cultural Recreativa 
e Desportiva de Maçãs de D. Maria

SOCIEDADE FILARMÓNICA 
ALVAIAZERENSE DE SANTA CECÍLIA

CONVOCATÓRIA
Dr. Álvaro Clemente Pinto Simões, Presidente da Mesa 

da Assembleia Geral da Sociedade Filarmónica Alvaiaze-
rense de Santa Cecília, convoca todos os sócios para a 
reunião ordinária da Assembleia Geral,  a realizar às 18:30 
horas do próximo dia 17 de março de 2016, na sede da 
instituição, a fim de dar cumprimento do estipulado no  
artº 20º dos estatutos. 

A ordem de trabalhos é a seguinte:
1- Aprovação do relatório, balanço e contas do ano 

de 2015;
2- Outros assuntos.
De acordo com o nº 1 do artº 19º dos estatutos, se à 

hora marcada não estiverem presentes mais de metade dos 
associados com direito a voto, a Assembleia reunirá meia 
hora depois, com qualquer número de sócios presentes.

Alvaiázere, 15 de fevereiro de 2016
O Presidente da Assembleia Geral
Dr. Álvaro Clemente Pinto Simões

O CLDS 3G realizou no passado dia 16 de fevereiro 
o segundo workshop temático, intitulado “Princípios de 
Sustentabilidade Económica”. Esta atividade insere-se num 
conjunto de workshops que se realizarão mensalmente, 
subordinados a diferentes temas no âmbito do empreen-
dedorismo e da criação de novas linhas de produtos, 
tendo o CLDS 3G já agendado as próximas sessões.

Na ação, os participantes puderam contactar com a 
importância da realização do estudo de mercado e com 
o estudo de viabilidade económico-financeiro. Relativa-
mente à realização de um estudo de mercado, os parti-
cipantes tiveram como ponto de partida um conjunto de 
perguntas relacionadas com fornecedores, concorrência, 
clientes e segmentos de mercado.

Os workshops destinam-se ao público em geral, parti-
cularmente a potenciais empreendedores que pretendem 
criar o seu próprio emprego. n

CLDS 3G

Promoveu Workshop 
de Empreendedorismo 

O CLDS 3G de Alvaiázere realizou, no passado mês 
de janeiro, mais uma Oficina da/para a família. 

Esta ação subordinada à temática Primeiros Socorros 
Pediátricos realizou-se em dois momentos: no dia 22 de 
janeiro, na Creche da ACREDEM, em Maçãs de D. Maria e 
no dia 27, na Creche Santa Cecília, em Alvaiázere, con-
tando no total com a presença de 47 pessoas.

Os grupos de participantes eram constituídos por pais 
e funcionários das creches, que puderam adquirir noções 
básicas de primeiros socorros na infância, nomeadamente 
suporte básico de vida, desobstrução da via aérea e como 
devem atuar em caso de acidentes domésticos. Os parti-
cipantes puderam experimentar a realização de Suporte 
Básico de Vida, em bonecos adequados para o treino. 

Nesta ação, o CLDS 3G contou com a colaboração 
dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere, na pessoa do 
Bombeiro Carlos Alves. n

CLDS 3G

Promoveu sessão do projeto 
“Oficinas da/para a família”

Carlos & Célia
Caixilharia de Alumínio, Lda.

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

CARVALHAL DE PUSSOS  -  3250-368 Pussos  -  Alvaiázere

C
C &
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A 
cerimónia de comemoração do 
Dia do Diploma e do Dia do 
Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere realizou-se no dia 29 

de janeiro na Casa Municipal da Cultura, 
pelas 18h00.

O professor José Peres, diretor do 
Agrupamento, mostrou-se bastante or-
gulhoso pelos resultados que têm vindo a 
ser alcançados, nomeadamente pelo facto 
de a Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira ter 
registado a maior subida no Ranking das 
Escolas 2015 (tal como O Alvaiazerense 
noticiou na edição do mês de dezembro) 
e pela melhoria geral dos resultados ob-
tidos nos exames. José Peres justificou o 
sucesso com o empenho, a dedicação e o 
profissionalismo de todos os envolvidos: 
docentes, não docentes, alunos e encar-
regados de educação, sublinhando que o 
Dia do Diploma serve para “distinguir os 
que se sobressaíram pelo mérito”, mérito 
esse alcançado não só no campo acadé-
mico, mas também a nível desportivo, 
cultural e cívico.

Após a atuação musical dos alunos do 
quinto ano, que interpretaram dois temas 
em flauta, foram atribuídos os prémios 
referentes ao Concurso Nacional de Lei-
tura. No terceiro ciclo de ensino, foram 
distinguidas as alunas Tânia Narciso (7ºB), 
Alexandra Dias (8ºA) e Beatriz Domingos 

(9ºA). No Ensino Secundário, as vencedo-
ras foram: Maria Santos, Catarina Simões 
e Bebiana Teixeira, todas da turma do 
10ºA. As seis alunas vencedoras ficaram 
apuradas para a fase distrital do Concurso 
Nacional de Leitura.

De seguida, foram premiados as 
vencedoras das XXXIV Olimpíadas da 
Matemática: Joana Alves (6ºB), Catarina 
Lourenço Marques (9ºA) e Catarina Si-
mões (10ºA).

Relativamente ao passado ano letivo 
(2014-2015), entraram para o quadro de 
mérito do Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere um total de 51 alunos, que 

receberam os respetivos diplomas: no pri-
meiro ciclo foram distinguidos 11 alunos, 
no segundo ciclo 14, no terceiro ciclo 11 
e, finalmente, no Ensino Secundário, um 
total de 15 alunos.

Esta cerimónia foi também abrilhanta-
da pelos alunos do clube de música, ten-
do sido também entregues os certificados 
de conclusão aos alunos que terminaram 
o Ensino Secundário nos cursos Profissio-
nais de Ciências e Tecnologias (14 alunos) 
e de Técnico Multimédia (19 alunos). 

Viviana Daniela Oliveira Lopes e Josué 
António Oliveira Silvério foram distingui-
dos como os melhores alunos do Ensino 

Secundário, prémios entregues por Célia 
Marques, presidente da Câmara Municipal 
de Alvaiázere e por Sílvia Lopes, vice-pre-
sidente do Município. 

Célia Marques sublinhou o seu orgu-
lho por ver tantos alunos a ser distingui-
dos e reconhecidos pelo seu desempenho 
escolar, fazendo votos de que estes 
alunos consigam alcançar tudo aquilo 
que ambicionam na sua vida académica 
e profissional.

No que respeita às atividade desporti-
vas, foram premiados os alunos Catarina 
Carvalho (9ºA) e Rodrigo Ferreira (7ºB), 
e Afonso Castelão, em representação da 
sua turma (7ºA) recebeu a Taça de Mérito 
Desportivo.

Antes do encerramento da cerimónia, 
houve ainda o momento da entrega de 
diplomas de louvor a dois alunos do clube 
de teatro, prémio atribuído pela sua “par-
ticipação assídua e dedicada, desde a sua 
fundação, contribuindo para o sucesso na 
sua implantação, e por todo o empenho 
e dedicação nas atividades a apresentar”, 
afirmou o professor José Peres; e aos 
alunos do clube da escola, por terem 
mostrado uma disponibilidade total para 
colaborar em atividades dinâmicas e de 
promoção da Escola.

A cerimónia culminou com a atuação 
musical de três alunos e antigos alunos 
do Agrupamento: Rodrigo Simões, Fábio 
David e Pedro Ferreira. n

Atualidade
Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

51 alunos distinguidos com diplomas de mérito
Cláudia Martins

Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria

Alvaiázere vai continuar a apostar na 
formação para o empreendedorismo

O 
Município de Alvaiázere e os restan-
tes nove municípios que integram 
a Comunidade Intermunicipal da 

Região de Leiria (Ansião, Batalha, Cas-
tanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, 
Leiria, Marinha Grande, Pedrogão Grande, 
Pombal e Porto de Mós) vão promover 
novamente um projeto intermunicipal de 
empreendedorismo nas escolas. O suces-
so alcançado nas edições anteriores ditou 
a manutenção do projeto, que ainda sem 
financiamento aprovado, conta com uma 
forte participação das escolas de Ensino 
Secundário e profissional de toda a região 
(estão envolvidas um total de 22 escolas, 
70 professores de 65 turmas e cerca de 
1500 alunos). 

De um total de 245 ideias desenvolvidas 
em sala, foram submetidas a concurso 143, 
das quais, após um processo de pré-sele-
ção, que teve por base critérios de inovação 
da ideia (criatividade e originalidade), pos-
sibilidade de concretização, qualidade da 
apresentação, desenvolvimento e impacto 

da ideia de negócio para o território da 
CIMRL, estão apurados 77 projetos. 

Para além de uma forte componente 
de formação e capacitação destinada aos 
professores que acompanham os alunos, 
o projeto Empreendedorismo nas Escolas 
compreende a terceira edição do Concurso 
Municipal de Ideias. O Município de Alvaiá-
zere dinamizará este concurso no próximo 
dia 2 de março, pelas 20h30, na Casa Muni-
cipal da Cultura. De cada um dos concursos 
municipais vão sair as ideias vencedoras 
que depois irão disputar a Final Intermuni-
cipal, no dia 17 de março, pelas 21h00, no 
Edifício da Resinagem, na Marinha Grande.

Espera-se que os jovens dos estabeleci-
mentos de ensino do Concelho apresentem 
as suas ideias inovadoras e criativas, fazen-
do-se votos de que a partir destas possam 
surgir projetos estruturados que tenham 
potencial de, no futuro, se assumirem como 
um percurso possível para estes jovens, con-
tribuindo, também, para a divulgação e de-
senvolvimento do território alvaiazerense.n

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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Cláudia Martins

Em Alvaiázere

Dezenas de crianças saíram à rua no desfile 
de Carnaval Escolar

N
a manhã do dia 5 de fevereiro, 
os alunos do ensino pré-es-
colar e do primeiro ciclo do 
Ensino Básico do Agrupamento 

de Escolas de Alvaiázere, bem como as 
crianças da creche de Santa Cecília da 
Santa Casa da Misericórdia de Alvaiá-
zere e da creche da ACREDEM (Maçãs 
de D. Maria), cumpriram a tradição 
de brincar ao Carnaval e realizaram 
o tradicional desfile, organizado pelo 
Agrupamento de Escolas com o apoio 
do Município de Alvaiázere.

Sem terem de obedecer a um tema 
pré-definido, as crianças puderam dar 

largas à imaginação e vestiram-se a ri-
gor para representar a sua personagem 
preferida no seu palco do faz-de-conta: 
princesas, super-heróis, sevilhanas, 
palhaços, cowboys e muitas outras do 
imaginário infantil.

O cortejo partiu da Escola Básica de 
Alvaiázere cerca das 11 horas e rumou 
pelas ruas da vila. 

Com algum frio, mas iluminadas 
pelo Sol que brilhava, as crianças, 
acompanhadas pelo pessoal docente 
e não docente, desfilaram ao som da 
música espalhando alegria e entusias-
mo que contagiou todos os pais, avós, 
familiares, amigos e populares que se 
juntaram para assistir. n
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Em Alvaiázere

Desfile de Carnaval encheu as ruas da 
vila de cor e animação

O 
Município de Alvaiázere pro-
moveu no passado dia 7 de 
fevereiro o tradicional Desfile 
de Carnaval, que conta já 

com 11 edições.
As ruas da vila sede de Concelho 

foram invadidas por entrudos e foliões, 
que aderiram em massa a esta iniciativa 
organizada pela Câmara Municipal, que 
contou com a estreita colaboração das 
cinco Juntas de Freguesia do Concelho: 
Almoster, Alvaiázere, Maçãs de D. Ma-
ria, Pelmá e Pussos S.Pedro.

O ponto de partida foi junto ao Pavi-
lhão Multiusos e, como é habitual, foi a 

banda dos Bombeiros Voluntários que 
deu início às comemorações com a sua 
atuação, seguindo sempre na frente do 
corso carnavalesco. 

Muitos foram os populares que 
saíram à rua para assistir à passagem 
dos foliões, tendo a oportunidade de 
testemunhar momentos de alegria e 
diversão, mas também de sátira aos 
acontecimentos mais marcantes da 
atualidade.

Este Desfile, cujo principal intuito é 
manter viva a tradição carnavalesca e 
a forma como esta época é vivenciada 
tradicionalmente pela comunidade de 
Alvaiázere, culminou com a realização 
de um baile no Parque Multiusos. n

Cláudia Martins
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N
o passado dia 13 de fevereiro a 
Casa de Cultura de Alvaiázere 
engalanou-se para acolher a 
comemoração do 20º aniver-

sário da Alva Canto – Associação de 
Cultura.

Nascida de um sonho dos irmãos 
Cardo em 1996, a Alva Canto tem sido 
um forte pilar na divulgação da música 
coral polifónica. Apesar de outras ativi-
dades ligadas à música terem também 
sido prosseguidas ao longo destas duas 
décadas, desde bailado a teatro, é no 
seu coro polifónico que esta associação 
tem a sua sólida estrutura.

Vários foram os coralistas e maes-
tros que ao longo destes anos vestiram 
a camisola do Alva Canto. Contudo, fica 
uma nota de destaque para o Maestro 
Paulo Serafim que esteve na génese 
desta instituição e que, apesar de al-
guns períodos de ausência, se mantém 
na direção do coro e é muito graças à 
sua exigência e empenho que o Alva 
Canto se destaca entre os seus pares.

Como tributo a população de Al-
vaiázere esteve em grande massa neste 
serão cultural onde foi possível assistir 
à atuação do coro Alva Canto, à atuação 
de Orquestra de Cordas e para termi-
nar esta reunião de gerações foram 

chamados ao palco antigos elementos 
do coro para interpretar conjuntamente 
alguns temas. 

Em claro espírito de fraternidade e 
confraternização, o presidente da di-
reção, Manuel Lourenço, dirigiu umas 
breves palavras a todos os presentes 
e não pôde deixar de relembrar todos 
os que têm contribuído para que o 
Alva Canto continue de “pedra e cal”, 
nomeadamente os irmãos António e 
Mário Cardo, os antigos presidentes 
da direção, com especial destaque 
para Dionísio Lourenço, bem como a 
Câmara Municipal de Alvaiázere. E por-
que a Câmara Municipal de Alvaiázere 

estava representada, entre outros, pela 
sua presidente e também ex-coralista 
Célia Marques, esta deixou uma breve 
e emocionada mensagem de carinho e 
apreço por esta associação que tanto 
tem contribuído para a divulgação da 
cultura e do concelho de Alvaiázere.

Terminada a parte musical, todos 
foram convidados a subir até à sede 
Alva Canto onde se cantaram os pa-
rabéns e partilhou bolo e champanhe 
para celebrar esta data.

Porque é bom estar entre amigos e 
porque recordar é viver, para muitos 
dos presentes esta foi uma noite me-
morável e muito gratificante. n

Atualidade

Paula Reis

Alva Canto - Associação de Cultura

Reencontro de duas décadas
Município de Alvaiázere

Já estão abertas 
as inscrições 
para a X Feira 
dos Produtos 
da Terra

A X Edição da Feira dos Produtos 

da Terra vai realizar-se no próximo 

dia 20 de março, entre as 10h00 e 

as 18h00 no Parque Multiusos de 

Alvaiázere. 

Desta forma, todos os produ-

tores e artesãos interessados em 

participar, já podem fazer a sua ins-

crição através do site do Município, 

em www.cm-alvaiazere.pt, ou dos 

números de telefone 915 698 77 / 

236 650 690.

Com esta iniciativa, o Município 

de Alvaiázere pretende fomentar 

e estimular a atividades agrícolas, 

o artesanato e o comércio local, 

proporcionando aos expositores a 

oportunidade de promover e escoar 

os seus produtos, potenciando tam-

bém os produtos tradicionais da 

região, que são uma mais-valia para 

o desenvolvimento económico local 

e regional. n
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Benilde Silva

A
no Novo!... Vida Nova! E, seguindo essa máxima, 
deu-se início aos almoços de freguesia. Como 
vem sendo habitual, o ciclo começou com a fre-

guesia de Almoster e o almoço teve lugar no dia 30 do 
mês findo. 

Almoster não nos surpreendeu, pois contamos sem-
pre com uma grande participação, não só dos residentes, 
mas também dos que se encontram fora da sua terra 
natal. Este ano não foi exceção e estiveram presentes 
cerca de 80 pessoas. Está de parabéns Almoster, e os 
seus habitantes e amigos, também não podemos ignorar 
o papel importante dos Almosterenses, Manuel Nunes 
Paixão e do presidente da Junta, Paulo Reis Silva, pelo 
empenho que tiveram na divulgação do evento. Estamos 
todos de parabéns e a Casa do Concelho de Alvaiázere 
continuará a envidar esforços no sentido de mobilizar a 
população local e não só, para que estes convívios não 
se percam, mas antes se dinamizem. 

De registar que a deslocação a Lisboa também pro-
porcionou aos Almosterenses um passeio pela capital, 
nomeadamente uma visita ao Museu Militar e à zona de 
Belém. O São Pedro colaborou no êxito do mesmo, com 
um dia de sol e temperatura amena. Findo o passeio, eis 
que o grupo rumou à C.C.A., onde os esperava o almoço. 
A Câmara Municipal de Alvaiázere fez-se representar 
pelo vereador da Cultura, Agostinho Gomes, e a Junta 
de Freguesia pelo presidente e por outros elementos. 

No final do almoço, a Presidente da C.C.A., Sandra 
Nunes, usou da palavra, agradecendo a participação de 
todos, especialmente dos que pela primeira vez visita-
vam a Casa do Concelho, e apelou a que se fizessem 

sócios, pois desse contributo depende muito a sustenta-
bilidade da casa. Referiu-se ainda aos eventos programa-
dos, nomeadamente às excursões, dando em seguida a 
palavra ao presidente da Junta. Este começou igualmente 
por agradecer a presença de todos e salientou a dispo-
nibilidade e a mobilização dos Almosterenses nestes 
almoços convívio da Casa do Concelho de Alvaiázere.

Por último, falou o vereador da Cultura da Câmara 
Municipal, que não escondeu o prazer de estar presen-
te no almoço e lembrou que a Câmara estará sempre 
disponível para apoiar estes e outros eventos. Como 
gesto simbólico da C.C.A. foi distribuído, a cada um 
dos presentes, um porta-chaves que tem inscrita a data 
da fundação da Casa do Concelho de Alvaiázere. A hora 
convidava ao regresso a nossas casas e assim terminou 
mais um dia de são convívio, que esperamos se repita 
por muitas mais ocasiões! n

Casa do Concelho de Alvaiázere

Almoço da freguesia de Almoster

 CONVOCATÓRIA
Nos termos do artigo 17º, nº 1 e para efeito do dispos-

to no artigo 14º, alíneas a) e c) dos Estatutos da Casa do 
Concelho de Alvaiázere, convoco os senhores associados 
para reunião ordinária da Assembleia Geral, a realizar no 
dia 12 (doze) de março de 2016, às 15:30 horas, na sede 
da Associação, na Rua Eça de Queirós, nº 13, R/C, em 
Lisboa, com a seguinte: ORDEM DE TRABALHOS

1. Apresentação, discussão e votação dos Rela-
tórios e Contas de Gerência da Casa do Concelho de 
Alvaiázere e do Jornal “O Alvaiazerense” referentes ao 
exercício de 2015.

2. Actualização da quota mínima de Sócio da C.C.A. 
para 10€/ano;

3. Informações e assuntos de interesse geral da Casa 
do Concelho de Alvaiázere e do Jornal “O Alvaiazerense”.

Todos os sócios no uso pleno dos seus direitos 
podem participar na Assembleia Geral, apresentar pro-
postas, moções e sugestões, discutir e votar os assuntos 
nela apresentados.

Nos termos do artigo 17º nº 3, alínea a) dos Estatutos 
da CCA, se às 15H30 não estiverem presentes cinquenta 
por cento dos sócios com direito a voto, a Assembleia 
Geral funcionará com os sócios presentes trinta minutos 
após a hora marcada.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 2016
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Dr. António Júlio Graça Vaz)

CASA DO CONCELHO DE ALVAIÁZERE
  Associação Regionalista
  INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

CASA DO CONCELHO DE ALVAIÁZERE
EXCURSÃO AO ALGARVE
com cruzeiro no Rio Guadiana
30 de ABRIL e 1 de MAIO ALMOÇO - CONVÍVIO

fREgUESIA dE MAÇÃS dE d. MARIA
dia 2 de abril 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

1º dia: Lisboa – Castro Verde (Visita à Basílica Real), Almoço em 

Albufeira, visita a Vilamoura, Almancil (visita à Igreja de S. Lou-

renço), visita ao centro histórico de Faro. Jantar e alojamento em 

Tavira. Hotel Vila Galé Albacora 4*.

2º dia: Vila Real de Santo António – Cruzeiro pelo vale do Rio 

Guadiana até Foz de Odeleite, visita à Aldeia. Almoço na “Quinta 

do Rio” com Música ao vivo que convida a um pé de dança! Visita 

a Mértola e regresso a Lisboa.

Preço por pessoa: 230,00€ (Sócios) ou 235,00€ (não Sócios). 

Agradecemos a inscrição até dia 15 de março.

Peça já o seu programa! Contacte-nos e saiba mais...

Contactos: 936232795/938210519/917385537 

casaconcelhoalvaiazere@gmail.com

Em Alvaiázere

Município promove aulas 
de ginástica sénior sob 
o lema “Geração sénior, 
geração em ação”

A Câmara Municipal de Alvaiázere, através dos 
serviços de desporto, continua, em 2016, a promover 
o projeto “Ginástica Sénior”. Esta iniciativa, destinada 
a todos os seniores institucionalizados do Concelho, 
visa contribuir para que possam manter a prática de 
atividade física e, ao mesmo tempo, contrariar o isola-
mento a que muitas vezes estão sujeitos.

Este projeto consiste, em termos operacionais, na 
dinamização de aulas em contexto de ginásio, na prática 
de exercício físico funcional e de boccia. No entanto, as 
atividades enumeradas são um pretexto para o convívio e 
para a manutenção de hábitos de vida saudáveis.

Com esta iniciativa, o Município de Alvaiázere 
promove o envolvimento de cerca de 70 seniores, 
provenientes de cinco Instituições do Concelho. A 
iniciativa potencia o relacionamento social e afetivo 
dos intervenientes, ao mesmo tempo que se alcançam 
mudanças corporais que melhoram a sua autoestima e 
autoconfiança, através da prática desportiva.

De forma dinâmica, então, os serviços da Câmara 
Municipal congregam a prática desportiva e o convívio 
social, disponibilizando um conjunto de experiências às 
quais, não poucas vezes, este público não tem acesso. n

Município de Alvaiázere

Posto de Turismo já se encontra 
em funcionamento

O Posto de Turismo do Município de Alvaiázere 
está, desde o passado mês de janeiro, a fun-
cionar no edifício dos Paços do Concelho, nos 

dias úteis, entre as 09h00 e as 17h30, encerrando 
para almoço entre as 12h30 e as 14h00.

Neste espaço, o visitante poderá recolher infor-
mações sobre os principais pontos de interesse do 
território do Concelho e da região, saber o que fazer, 
onde pernoitar ou onde saborear a rica gastronomia 
Alvaiazerense.

Para além de informações, é ainda possível adqui-
rir artigos de merchandising, produtos endógenos 
do Concelho como licores, ervas aromáticas, vinho, 
azeite, doçaria, chícharo, entre outros, bem como 
peças de artesanato locais. n
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DESASSOSSEGOClube de Caçadores do Concelho 
de Alvaiázere

Mário Bruno Gomes

Concordâncias e Discordâncias

António Gonçalves

Como a opção é uma escolha en-
tre duas ou mais coisas que se 
não podem ter juntamente, opto 

por não aderir ao acordo ortográfico e 
escrever como sempre me ensinaram 
os excelentes professores que tive em 
língua portuguesa. Mas em questão de 
opções existem muitas e variadas ideias:

Há quem opte pelo bem-estar e vida 
dos portugueses e há quem opte, pelo 
contrário, pelo estar bem do poder 
económico e financeiro; 

Há quem opte pela saúde, educação, 
e justiça para as pessoas e há quem 
opte pela saúde e justiça das institui-
ções financeiras;

Há quem opte pelo seu País, pelo 
seu património e pelas suas poucas 
empresas rentáveis e há quem opte 
por vendê-las ao desbarato a capital 
estrangeiro;

Há quem opte pela justiça de devol-
ver aos portugueses tudo aquilo que 
lhe roubaram, há quem opte por prote-
ger todos aqueles que criaram bancos 
e outras empresas apenas com o fim 
de poderem roubar os portugueses em 
seu favor e dos seus correligionários; 

Há os que optam por tentar de al-
guma modo acabar ou amenizar esse 
regabofe e há os que optam por pré-
mios em promoções e reconduções aos 

que por incompetência ou indiferença 
ou ainda serventuários do capital, nos 
levaram a tal;

Há os que optam por bater o pé a 
quem nos quer vergar, e há quem opte 
por se ajoelhar perante aqueles que até 
a nossa soberania nos querem tirar;

Há os que optam por dar com uma 
mão aos mais necessitados e tirar alguma 
coisa com a outra aos mais beneficiados, 
e há quem opte por tirar com as duas 
principalmente aos mais necessitados;

Eu opto pela democracia, pela ver-
dade, pela honra, pela honestidade, 
pela justiça. Por um Portugal indepen-
dente, democrático, justo e social.

REVERSÕES…
Analisando alguns acontecimentos 

ocorridos ultimamente em Alvaiázere, 
parece que o seguidismo tanta vez 
premiado na nossa terra, embora que 
lentamente, começa a perder força e 
as instituições começam a funcionar 
mais dentro da lógica e da democracia. 
O último exemplo surge-nos dos BVA 
ao nomearem para seu comandante 
alguém que de certo modo tem lutado 
para esse final. Os meus parabéns ao 
Mário Bruno, o desejo das maiores 
felicidades e que saiba honrar o lugar 
e a herança dos seus já longínquos 
antecessores. n

OPÇÕES…

Como já referi em artigos anterio-
res, sou um acérrimo defensor 
do movimento associativo e das 

suas sinergias locais.
Hoje quero realçar o trabalho de-

senvolvido pelo Clube Caçadores do 
Concelho de Alvaiázere (CCCA). 

Clube com mais de 30 anos de 
existência visa sobretudo aproveitar e 
desenvolver as potencialidades cinegé-
ticas do Concelho de Alvaiázere e nos 
últimos anos a desenvolver também 
modalidades de tiro nas vertentes de 
arma de fogo e de besta.

No passado dia 20 o CCCA organi-
zou mais uma montaria aos javalis e 
tenho de confessar que fiquei surpreen-
dido com o que vi. Organização, envol-
vimento, caçadores e acompanhantes 
satisfeitos bem como todos agentes 
envolvidos, animação, alegria entre 
todos os participantes, etc.

Devo dizer também que esta jorna-
da de caça trouxe a Alvaiázere, pessoas 
dos mais variados locais de Portugal, 
de Norte a Sul literalmente. Eu mesmo 
falei com monteiros de Famalicão, do 
Seixal e do Alentejo. Caçadores estes 
que ficaram alojados em Alvaiázere, 

fizeram as suas refeições em Alvaiáze-
re, tendo para isso deixado no nosso 
comércio centenas de euros. E é aí que 
destaco este tipo de iniciativas pois 
dão a conhecer o que de melhor temos 
a pessoas que depois deixam cá o seu 
dinheiro, ajudando (e de que maneira) 
a economia local. 

A opinião deles todos era unanime. 
A montaria de Alvaiázere é das melho-
res a que vão neste tipo de prova e isso, 
como Alvaiazerense, deixou-me cheio 
de orgulho.

Mas a dinâmica do CCCA não se fica 
só pela organização da montaria. Já em 
Junho próximo na FAFIPA (desculpem 
mas para mim será sempre a FAFIPA) 
irá organizar uma prova de caça que 
penso chamar-se prova de Stº Humber-
to e que irá trazer a Alvaiázere mais de 
100 participantes e destes alguns vêem 
do estrangeiro, estando já as unidades 
de alojamento no nosso Concelho a 
receber reservas para os participantes 
desta prova. Um exemplo. 

Está pois de parabéns o CCCA a 
quem endereço as maiores felicidades 
na pessoa do seu Presidente e meu 
grande Amigo Luís Guerreiro. n

“Vivo Aqui // Compro Aqui”
Agora mais familiarizado com as redes sociais, no “Face” e na página do “Divul-

gar Alvaiázere” sinceramente encontrei um verdadeiro lema Alvaiazerense de que 
gosto, e por isso fiz “Like”.

  “VIVO AQUI // COMPRO AQUI”
Julgo ter aqui encontrado um lema e tema, ponto fulcral onde só os Alvaiaze-

renses, e não outros - (Ninguém resolverá os problemas dos Alvaiazerenses, se eles 
próprios não se unirem, e não criarem a sua própria força) - deverão encontrar um 
futuro ponto de coesão e união.

Só assim unidos, podemos começar a responder por uma verdadeira revitalização 
que se impõe, e resolver a situação permanente de desertificação, e destruição da 
comunidade Alvaiazerense.

São necessárias novas e imediatas soluções, motivadas por autarquias, associa-
ções, empresários, e cidadãos viventes em geral. Está na hora!...

De verdade, 
A “ratio” daquele lema contrapõe-se o outro:
  “ SORTE EM VIVER AQUI “ 
Lema que se esvaiu no tempo do seu reinado, porque “SORTE” nem para todos, 

(diz-se que a sorte se procura, mas nem sempre é assim…) e “VIVER” pelos vistos 
nem para o autor do lema.

Tudo,
Porque os Alvaiazerenses assim foram querendo, sendo é certo que quanto a 

mim, eu já por aqui ando há mais de quarenta anos...
E se Deus me der força, porque vontade não me falta, por aqui quero continuar 

sempre… Isto apesar de nem o local de trabalho, aqui continuar a ter.
Deixem-me ainda falar a propósito do lema inicial, e da sua força contraposta ao 

segundo lema, para de facto poder dizer que a sorte “nem sempre foi para todos”.
Não me levem a mal…. Até acho que sobre tal posso falar, pois sou daqueles que 

ao longo dos anos, criei trabalho, postos de trabalho, investi … por vezes, sem que 
o benefício me favorecesse, antes pelo contrário... Mas quero dizer que teimarei em 
lutar com dignidade por esta terra.

E a propósito do “VIVER AQUI” deixem-me falar da Advocacia local, e dos poucos 
Advogados que por aqui ainda vão andando... não se sabe até quando.

É que, vem ao tema os altos contratos que a nossa autarquia celebra com ilustres 
causídicos, mas das urbes de “Lisboa” e “Coimbra”.

Não está em causa a idoneidade dos mesmos, nem por certo o valor dos contratos 
que seguidamente identificarei, e não sei também se a nossa autarquia “Municipal” 
tem necessidade do apoio dos mesmos, uma vez que não conheço sequer, os ca-
dernos de encargos que sustentam tais contratos.

Mas que os mesmos representam o desprezo pela Advocacia local, e por to-
dos aqueles que aqui dão o seu melhor, isso é verdade. (Uma vez que não foram 
consultados para tais contratos). É que se em tudo fôr assim que será dos nossos 
produtores de serviços e empresários?!!!…. 

Mas talvez seja por isso que Alvaiázere, está onde está, e é o que é… É tempo 
de se mudar alguma coisa, assim o queiram os Alvaiazerenses.

Tenham os Alvaiazerenses curiosidade e vejam:
In – Base dos contratos públicos – ( In Web):
1 - O nosso Município em 25 de Julho de 2014, outorgou contrato de “Serviços 

de Assessoria Técnica Especializada na área de Advocacia e Consultoria Jurídica” 
com um escritório de Lisboa, pelo preço total de €73.066,32 (setenta e três mil e 
sessenta e seis euros e trinta e dois cêntimos) acrescido de I.V.A., e pelo prazo de 
três anos, conforme consta da sua publicação em 13-08-2014 e em ajuste directo.

E ainda,
2 - Em trinta e um de Dezembro de 2014, o mesmo Município outorgou novo 

contrato, também em ajuste directo, não com um escritório de Advogados, mas com 
uma sociedade comercial por quotas com sede em Coimbra, sem inscrição na Ordem 
dos Advogados (contrato para mim de manifesta irregularidade) e para a mesma 
prestação de serviços no âmbito de “Serviços de Assessoria Técnica Especializadas 
na área da Advocacia e Consultoria Jurídica” e pelo preço de €45.000,00 (Quarenta 
e cinco mil euros) acrescido de I.V.A., e também pelo prazo de três anos conforme 
consta da publicação do contrato naquela “Base” e que ocorreu em 21-01-2015.

Ou seja, a nossa autarquia dispende mensalmente, o montante de €3.279,62 
acrescido de I.V.A. em Advocacia Urbana, isto sem querer – repete-se - pôr em causa 
sequer a idoneidade de quem quer que seja, menosprezando-se no entanto desta 
forma totalmente a Advocacia local, e os seus poucos Advogados, que são tão ca-
pazes e tão idóneos como quaisquer outros. Diga-se ainda que a Autarquia tem, ou 
tinha, outros contratos com outros Advogados de Tomar e Leiria para outros serviços 
jurídicos, e tinha ou tem ao seu serviço outros Advogados em programas de Estágio.

Ora, 
É que este vício “ostracizante”, parece-me, que tende a querer acontecer noutros 

locais e entidades, o que nós não aceitamos!....
Primeiro ALVAIÁZERE e os Alvaiazerenses, pois só assim poderemos sair do beco 

em que caímos. O dinheiro Alvaiazerense deve ficar primeiro que tudo em Alvaiá-
zere, para podermos crescer pelos nossos próprios meios e criar desenvolvimento.

“DIVULGAR ALVAIÁZERE”:

“VIVO AQUI // COMPRO AQUI”
Vamos em frente. Tenho dito. n

J.S.
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Aniversário

o canto dos poetas

Cantaram-se os parabéns à utente do Serviço de Apoio Domiciliário e Centro 
de Dia da ASCRA (Associação Social, Cultural e Recreativa de Almoster): Piedade 
Ferreira que completou no dia 17 de fevereiro, 83 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.

Dia Mundial da Luta Contra o Cancro

Números da doença em Portugal

Bodas de Ouro

Humanitário

Feliz, pode todo o humano ser
desde que liberte a consciência da maldade
e use para com todos a fraternidade
ao longo de todo o seu viver.

Para que isso possa acontecer
tem que retirar do cérebro a falsidade
usar para com todos a lealdade
para ao longo da existência poder dizer.

Sou feliz, porque me desprendi da ambição
de ser rico, poderoso, humilhador
de todo e qualquer humano cidadão.

Todos devem ser tratados com o mesmo ardor
no final, vão ser iguais, no pó do chão
onde o humano, perde todo o seu valor.

José Riseufa

armindo Santos e maria rosa 
Fernandes comemoraram no passado 
dia 27 de Dezembro de 2015 as suas 
Bodas de Ouro.

A cerimónia religiosa realizou-se na 
Igreja Paroquial de Maçãs de D. Maria, 
presidida pelo Padre André, com a pre-
sença de familiares e amigos. 

A família deseja-lhes muitas felicida-
des e muitos anos de vida. 

No passado dia 13 de janeiro, maria 
Jacinta rodrigues, natural de Cernache 
de Bonjardim, residente no lugar de 
Amarela - Maçãs de Caminho, comemo-
rou 93 lindas primaveras. 

 Reuniu a família, sua nora, netos 
e 8 bisnetos para comemorar este dia 
especial.

Parabéns por esta bonita idade! 

O 
Dia Mundial da Luta Contra o 
Cancro comemorou-se no dia 4 
de fevereiro, uma iniciativa da 

União Internacional de Controlo do Cancro 
(UICC), que conta com a participação da 
Liga Portuguesa Contra o Cancro desde 
1983.

Esta é uma data que pretende unir 
a população em torno desta luta, sensi-
bilizando e educando de forma a salvar 
vidas, criando também a oportunidade 
de se falar da doença e de que forma é 
que cada pessoa pode fazer a diferença. 

Segundo a UICC, todos os anos mor-
rem cerca de oito milhões de pessoas 
devido à doença oncológica, estimando-
se que, nos próximos 20 a 40 anos, o nú-
mero de casos e de mortes relacionados 
venha a duplicar.

Em Portugal, o último estudo feito 
pela Direção Geral da Saúde data de 
novembro de 2014 (Portugal – Doen-
ças Oncológicas em Números - 2014), 
com dados relativos ao ano de 2009. 
Nesse estudo detalhado é apresentado 
um gráfico que mostra que a taxa de 
incidência de tumores malignos por 
cada 100.000 habitantes aumentou no 
período entre 2005 e 2009. É também 
de referir que a taxa de incidência é mais 
alta em Portugal do que a incidência pa-
dronizada da população europeia.

Em termos de incidência por patolo-

gia, os tumores malignos mais frequen-
tes no nosso país são o da próstata, 
da mama e do cólon. Em indivíduos do 
sexo masculino, logo a seguir à próstata 
seguem-se o cancro do cólon e o cancro 
da traqueia, brônquios e pulmão. Nas 
mulheres, o cancro da mama é o mais fre-
quente, seguido do cólon (à semelhança 
do que acontece nos homens) e depois 
da glândula tiroideia.

Dados revelados recentemente reve-
lam que todos os anos são registados 
5966 novos casos de cancro da mama em 
Portugal e 5433 de cancro da próstata. 
Apesar disso, o cancro do cólon foi o 
que registou o aumento mais assustador 
na última década: atualmente mata 11 
portugueses por dia, o que significa que 
é a primeira causa de morte por doença 
oncológica em Portugal (7200 novos 
casos em 2012). 

Os especialistas defendem que os nú-
meros têm duas justificações: em primeiro 
lugar, a mudança de hábitos alimentares, 
em que a dieta mediterrânica, à base de 
frutas e legumes, foi substituída por ali-
mentos processados, refinados, com mais 
açúcares e hidratos de carbono; e depois 
porque não existem rastreios organizados 
(como se realizam para prevenir o cancro 
da mama), pois estes podem ajudar a 
detetar mais cedo os casos, reduzindo o 
número de incidências. 

Biblioteca Escolar

Perigos online – conhecer para prevenir

S
ob o mote “Conhecer para prevenir”, 
decorreu no dia 16 de fevereiro, na 
Casa Municipal da Cultura, uma ses-

são de sensibilização sobre perigos online 
com a colaboração do Sr. Inspetor-Chefe 
da Polícia Judiciária de Coimbra, Camilo 
Oliveira. Esta ação, destinada aos alunos 
do Ensino Secundário, foi uma das ativi-
dades que a Biblioteca Escolar Dr. Manuel 
Ribeiro Ferreira promoveu no âmbito da 
comemoração da Semana da Internet Mais 
Segura 2016.

Os alunos foram alertados para o facto 
de a Internet ser um “universo” fantástico 
mas que comporta riscos dos quais devem 
estar cientes para que saibam lidar com eles 
e, acima de tudo, proteger-se. Foram ainda 
sensibilizados para muitos conteúdos noci-
vos e consequências da má utilização desta 
ferramenta de comunicação e entreteni-
mento que mais de um terço da população 
mundial utiliza regularmente.

Já no dia 11 de fevereiro, para as 
turmas de quarto ano e segundo ciclo, 

tinham sido proferidas duas palestras in-
tituladas “Perigos na Internet” e “Bullying 
e Ciberbullying”, respetivamente. A sua 
dinamização esteve a cargo de dois 
agentes do Destacamento Territorial de 
Pombal, nos termos do protocolo existen-
te entre a Microsoft e a Guarda Nacional 
Republicana que pretenderam alertar os 
mais novos para os perigos da utilização 
descuidada da Internet, nomeadamente 
nas redes sociais, e para algumas regras 
e comportamentos de segurança a ter 
em conta para a sua proteção pessoal. 
Disponibilizaram-se, igualmente, para 
ajudar as crianças e jovens que possam 
ter ou conhecer problemas ligados aos 
temas abordados.

Esta semana constituiu, por isso, uma 
boa oportunidade para promover uma 
reflexão sobre o tema da segurança on-
line entre os alunos, de modo a reforçar 
o lema: “Faz a tua parte por uma Internet 
melhor”. 

A equipa da Biblioteca Escolar
LágrimaS

Cristais de dor que no rosto rolam.
Saídos da alma, do coração.
Sentimentos profundos que assolam,
Nos momentos de inquietação.

Gotas, água que é salgada
Com as infelicidades da vida.
Mágoa que em nós é guardada,
Pérolas soltas, jóia perdida.

Perdão, emoção e alegria.
Dos nossos olhos as fazem brotar
Quando a saudade é companhia.

Gotas de orvalho, recolhidas,
No rosto, na alma a baloiçar,
Como em pétalas de margaridas.

Cidália Godinho
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LEIA, ASSINE 

E DIVULGUE

O JORNAL

ALVAIAZERENSE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de 

JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL, hoje exarada, de folhas 53 a folhas 54 

verso, do livro de notas para escrituras diversas número 78-D, 

deste Cartório, António Lopes Ribeiro, solteiro, maior, natural da 

freguesia de Almoster, concelho de Alvaiázere, onde reside na Rua 

da Cumeada nº 4, no lugar de Casal da Rainha, declara:

Que, é dono e legítimo possuidor com exclusão de outrém do 

seguinte prédio:

Rústico, sito em Boucha, composto de terreno de pastagem 

com oliveiras e mato, com a área de dois mil trezentos metros 

quadrados, a confrontar do norte com Manuel da Silva; sul com 

Rosa Marques Fernandes, do nascente com limite da freguesia e 

poente com regato, inscrito na respectiva matriz, em nome do 

justificante, sob o artigo 3389, da referida freguesia de Almoster, 

com o valor patrimonial de 201,56€;

O prédio atrás identificado veio à sua posse, por compra 

meramente verbal a Mateus da Silva e mulher Matilde Lopes dos 

Santos e Silva, residentes que foram na Rua Vale de Lobos, nº 44, 

Leiria, no ano de mil novecentos e noventa e cinco; pelo que não 

ficou a dispôr de título formal que lhe permita fazer o respectivo 

registo na Conservatória do Registo Predial, mas desde logo entrou 

na posse e fruição do aludido prédio em nome próprio, posse que 

assim detem há mais de vinte anos, sem interrupção ou ocultação 

de quem quer que seja.

Que esta posse foi adquirida e mantida sem violência e sem 

oposição, ostensivamente, com o conhecimento de toda a gente, 

em nome próprio e com aproveitamento de todas as utilidades do 

prédio, todos os actos de posse de que o mesmo era suscetível, 

nomeadamente, plantando e cortando árvores, limpando e culti-

vando o referido terreno, colhendo os respetivos frutos, agindo 

sempre por forma correspondente ao exercício do direito de 

propriedade, quer usufruindo como tal o imóvel, quer suportando 

aos respectivos encargos.

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

exercida desde o referido ano, conduziu à aquisição do mencionado 

prédio por usucapião, que aqui expressamente invoca, justificando 

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

forma de aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro 

título formal extrajudicial.

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

exercida desde o referido ano, conduziu à aquisição do mencionado 

prédio por usucapião, que aqui expressamente invoca, justificando 

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

forma de aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro 

título formal extrajudicial.

Está conforme, Alvaiázere, 11 de fevereiro 2016.

A Conservadora em funções notariais,

Irene Dulce Ventura Santa

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 404 de 29/02/2016

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE
a cargo da conservadora em funções notariais 

irene duLce ventura santa

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta 

data, lavrada de folhas 76 a folhas 77 verso do livro de notas para 

escrituras diversas número 141-A, EDUARDO MARQUES e cônjuge 

MARIA AURORA JESUS GOMES MARQUES, casados sob o regime da 

comunhão geral, naturais ele da freguesia de Pussos, concelho 

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

residem na Vila de Alvaiázere, na Rua Conselheiro Furtado dos 

Santos, nº 64, declararam,

Que são donos e legítimos possuidores há mais de vinte 

anos, com exclusão de outrem, de um prédio rústico composto 

por terreno de pinhal e mato com alguns eucaliptos com a área 

de dez mil e quinhentos metros quadrados sito em Vales – Seixal 

– Alvaiázere, freguesia e concelho de Alvaiázere, a confrontar do 

Norte com António Furtado Rodrigues e Márcia Patrícia Simões 

Furtado dos Santos Rodrigues, do Sul com Ema Gabriela Barreto 

Ferreira Marques M. Ferreira, do Nascente com Isabel Maria Moz 

Cirilo Nosalino de Azevedo e do Poente com caminho, inscrito na 

matriz respectiva sob o artigo 13929 (que proveio do artigo rústico 

9689 da extinta freguesia de Alvaiázere) com o valor patrimonial e 

atribuído de MIL E NOVECENTOS EUROS omisso na Conservatória 

do Registo Predial de Alvaiázere.

Que o mencionado imóvel veio à sua posse no ano de mil nove-

centos e oitenta e cinco por compra que dele fizeram, já no estado 

de casados, ao Dr. António Vaz de Morais e mulher, Maria de Aguiar 

Lopes Vilão Vaz Morais, residentes na dita Vila de Alvaiázere, acto 

este que nunca chegou a ser formalizado.

Que desde então, porém têm possuído o mencionado imóvel 

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

que caracterizam a posse, nomeadamente a defesa e a conservação 

da propriedade, plantando e cortando os pinheiros e os eucaliptos, 

roçando o mato, avivando as estremas, dele retirando todos os 

rendimentos inerentes à sua natureza, conservando-o e pagando 

pontualmente as contribuições e impostos por ele devidos, sem-

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

contínua, pacífica, pública e de boa fé, sem oposição de quem 

quer que seja.

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO, que invo-

cam na impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse 

pelos meios extrajudiciais normais.

CONFERIDA. Está conforme.

Ansião, 04 de Fevereiro de 2016.

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

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 404 de 29/02/2016

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

AGRADECIMENTO
MARGARIDA ERMELINDA 

CARDOSO NUNES 
(90 anos)

N. 03/04/1925
F. 30/01/2016

NATURAL DE MARCO DE CANAVESES
RESIDENTE EM ALVAIÁZERE

Uma mãe é como uma estrela

às vezes não se vê mas 

sabe-se que está lá para sempre

tudo vem com um propósito e vai por

uma razão mas ficou a tua imensa capacidade

de só e sempre amar, doar e perdoar

dissemos-te adeus, mas não te tirámos

dos nossos corações!

                                         Obrigada Mãe

Suas filhas, genro, netos, bisnetos e família 

“do Norte” vêm por este meio agradecer a todos 

quantos acompanharam a nossa querida Margarida 

Ermelinda à sua última morada ou que de algum modo 

manifestaram o seu pesar.

                                          Obrigada a todos.

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
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Processo: 45/16.9T8FVN    Interdição/Inabilitação    N/Referência: 80765105

Data: 23-02-2016

Requerente: Ministério Público de Figueiró dos Vinhos

Requerido: Ana Bela Silva Fernandes

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

Inabilitação em que é requerido Ana Bela Silva Fernandes, com 

domicílio: Ribeiro Travesso, 3260-347 Figueiró dos Vinhos, para 

efeito de ser decretada a sua interdição por anomalia psíquica.

A Juiz de Direito,

Dra. Margarida Allen Camacho Quental

A Oficial de Justiça,

Maria Manuela I.S.T. Pereira

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 404 de 29/02/2016

               Convocatória
               Assembleia Geral Ordinária 

              18 de Março de 2016
Dando cumprimento ao artigo 16º, ponto 1 dos Esta-

tutos da Associação de Produtores Florestais do Concelho 
de Alvaiázere, convoco os associados desta Associação 
para uma reunião de Assembleia Geral Ordinária, a realizar 
no dia 18 de Março de 2016, pelas 18:00 horas na Sala 
de Reuniões do Museu Municipal de Alvaiázere, com a 
seguinte ordem de trabalhos:

1. Apresentação e votação da conta de gerência re-
lativa ao ano de 2015, bem como apreciação do Parecer 
do Conselho Fiscal;

2. Outros assuntos.
Se à hora marcada não estiverem presentes a maioria 

dos associados com direito a voto, e em conformidade com 
os Estatutos, a reunião realizar-se-á meia hora depois da 
hora marcada, ou seja às 18:30 horas, com a presença de 
qualquer número de associados.

Alvaiázere, 22 de Fevereiro de 2016
O Presidente de Mesa da Assembleia Geral,

António José da Silva Lourenço

Associação de Produtores Florestais
do Concelho de Alvaiázere

Apartamento T3 no centro 

da Vila de Alvaiázere com 

garagem privada

contactar: 
tlms. 92 773 68 71 - 91 018 73 14

ARRENDA-SE

Estava eu a almoçar 
na Casa do Concelho de 
Alvaiázere (C.C.A), quan-
do me perguntaram se eu 
sabia quem tinha morrido. 
Respondi que não e disse-
ram-me: - Foi o Sr. Nunes! 
Por momentos não quis 
aliar o nome à pessoa a 
quem supus que se refe-
riam, mas depressa me confirmaram tratar-se do Sr. 
António da Conceição Nunes. Desapareceu um homem 
de grande caráter e um grande, grande amigo da Casa 
do Concelho de Alvaiázere. Fez questão de festejar 
lá o seu aniversário com a família que, infelizmente, 
foi o último. Expôs na C.C.A. as obras fantásticas que 
saíam das suas mãos e, pode dizer-se, que a Casa do 
Concelho fazia parte da sua família. Deixou-nos um 
legado: duas vitrines feitas por ele e que continuamos 
a utilizar. Animava-nos com a sua concertina e com 
os poemas que nos surpreendiam. Sócio Fundador da 
C.C.A. frequentava-a com assiduidade e defendia-a 
como propriedade sua. Que grande sócio, que grande 
amigo, que grande homem! Para quem defende que 
alvaiazerenses são os que vivem em Alvaiázere, posso 
afirmar que desapareceu um dos maiores alvaiazeren-
ses, apesar de lá não viver! Obrigada, Sr. Nunes, pelos 
exemplos que nos deixou e perdoe-nos por não o 
termos acompanhado na sua última viagem, mas não 
soubemos que nos tinha deixado!... Homens assim 
serão sempre lembrados e a Casa do Concelho vem 
prestar-lhe esta singelíssima homenagem e endereçar, 
a todos os familiares, as nossas sentidas condolências. 
Que descanse em Paz! n

Casa do Concelho de Alvaiázere
Benilde Silva

Adeus
Sr. António da Conceição Nunes
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AGRADECIMENTO

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

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

ARMANDO MARQUES 
TRINDADE (79 anos)

N. 12/06/1936
F. 20/02/2016

BARRO BRANCO
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.

MARIA ALICE 
(88 anos)

N. 18/04/1927 - F. 21/01/2016
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.

MANUEL MENDES GOMES
(87 anos)

N. 24/11/1928 - F. 21/01/2016
VENDA DO PRETO

PELMÁ - ALVAIÁZERE

AGRADECIMENTO

Sua filha, genro, netas e demais família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.
AF Cinco Vilas

MARIA FERREIRA 
MARTINS LOPES (86 anos)

N. 11/08/1929
F. 07/02/2016

SOUTINHO
MAÇÃS DE D. MARIA

AGRADECIMENTO

Seu filho Eurico 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

ANTÓNIO MARQUES 
RIBEIRO (88 anos)

N. 12/11/1927
F. 27/01/2016

ROMINHA
ALVAIÁZERE

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

Sua esposa, filho, nora e netas assinalando o 10º 

aniversário do seu falecimento cuja memória não se     

apagará dos nossos corações, rogamos a Deus pelo 

seu eterno descanso.

O tempo passa... mas a saudade fica.

OTOLINO ANTÓNIO VAZ
N. 12/06/1933
F. 05/02/2006

RAMALHAL
PUSSOS S. PEDRO

DEZ ANOS DE SAUDADE

Há pessoas que passam pela nossa vida 

e levam um pouco de nós na lembrança...

Há pessoas que simplesmente ficam...

Sua esposa, filhos, nora, genro e neta recordam-no 

com grande amor e muita saudade.

QUATRO ANOS DE SAUDADE

ALVAIÁZERE

ADELINO VENTURA DE 
MEDEIROS
N. 06/12/1946
F. 16/02/2012

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.

ILDA DE JESUS 
(95 anos)

N. 01/12/1920 - F. 03/02/2016
CARVALHA

PUSSOS S. PEDRO - ALVAIÁZERE

AGRADECIMENTO

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

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.
AF Cinco Vilas

ALMERINDA DA 
CONCEIÇÃO (89 anos)

N. 29/07/1926
F. 04/02/2016

PALHEIROS
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.

JOAQUIM DAMÁSIO 
MIGUEL (77 anos)

N. 26/02/1938 - F. 13/02/2016
PORTELA DO BRÁS

PUSSOS S. PEDRO - 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.

ANTÓNIO MIGUEL DA 
SILVA “FLOSA” (86 anos)

N. 27/05/1929 - F. 18/02/2016
RAMALHAL

PUSSOS S. PEDRO - ALVAIÁZERE
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Novas Regras de Resgate dos 
Bancos Europeus

SAÚDE
João Mendes

Controlo e Tratamento da Diabetes

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

A 
crise financeira que afetou diver-
sos países da União Europeia de-
monstrou a falta de instrumentos 

adequados a nível da União para resolver 
com eficácia o problema das instituições 
de crédito em situações frágeis ou de 
insolvência, ao ponto de alguns Estados-
Membros terem sido obrigados a salvar 
estas instituições utilizando dinheiro dos 
contribuintes. As diferenças entre as regras 
nacionais de resolução em vigor nos vários 
estados-membros e as correspondentes 
práticas administrativas, bem como a falta 
de um processo unificado para a resolução 
na União Bancária, contribuíram para a falta 
de confiança e instabilidade dos mercados.

Desde 1 de janeiro de 2016 entraram 
em vigor as regras de funcionamento do 
MUR (Mecanismo Único de Resolução), 
que estabelecem, entre outras mudanças 
relevantes, que os depositantes acima 
dos 100 mil euros podem ser chamados 
a participar no resgate.

Com este novo enquadramento, quan-
do uma instituição de crédito se encontra 
em situação de risco de insolvência e esti-
ver à beira de um resgate, o apoio público 
tem de ser acompanhado por um “resgate 
interno”, ou seja, um processo de recapi-
talização interna conhecido como bail-in. 
Este processo implica que os acionistas e 

os credores do banco sejam chamados a 
esse esforço de recapitalização. 

Os depósitos abrangidos pelo sistema 
de garantia de depósitos estão garantidos 
somente até 100 mil euros por cada de-
positante e por cada banco. 

Ficam ainda salvaguardados outros 
passivos garantidos (incluído as obriga-
ções cobertas), as remunerações e as 
pensões asseguradas pelo banco, os cré-
ditos comerciais relacionados com bens 
e serviços críticos para o funcionamento 
corrente do banco ou, por exemplo, 
passivos interbancários com um prazo 
de vencimento inicial inferior a sete dias. 

Contudo, os depósitos de valor supe-
rior a 100 mil euros poderão ser chama-
dos a suportar o resgate.

A autoridade de resolução pode ponde-
rar poupar depositantes acima dos 100 mil 
euros que sejam particulares ou micro, pe-
quenas e médias empresas, avaliando quais 
seriam as consequências se estes passivos 
fossem chamados ao resgate.

Caso assim não aconteça relembra-se 
que só fica coberta a parte que vai até 100 
mil euros, considerando a soma de todos 
os depósitos, podendo haver perdas em 
relação ao montante acima deste patamar.

Mantenha-se informado, consulte um 
advogado! n

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.

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!

***

D
iabetes controlada, significa ter 
níveis de açúcar no sangue dentro 
de certos limites, o mais próximos 

possível da normalidade. Tendo em 
conta vários fatores (idade, tipo de vida, 
atividade, existência de outras doenças), 
definem-se que valores de glicemia (açú-
car no sangue) cada pessoa deve ter em 
jejum e depois das refeições. Contudo 
o melhor modo de saber se uma pessoa 
com Diabetes tem a doença controlada é 
efetuar testes de glicemia capilar (através 
da picada no dedo para medir o “açúcar 
no sangue”) diariamente e várias vezes ao 
dia, antes e depois das refeições. 

O método mais habitual para avaliar o 
estado de controlo da Diabetes é a determi-
nação da hemoglobina A1c. É uma análise 
ao sangue que pode fornecer uma visão 
global de como está a compensação da Dia-
betes nos últimos três meses e se necessita 
de uma “afinação” no respetivo tratamento. 

Tratamento da Diabetes tipo 1: As 
pessoas com Diabetes tipo 1 podem ter 
uma vida saudável, plena e sem grandes 
limitações. Para tal é necessário fazerem 
o tratamento adequado: 

- Insulina; Alimentação; Exercício físi-
co; Educação da Pessoa com Diabetes (in-

formação, auto-vigilância e auto-contro-
lo). O bom controlo da diabetes resulta, 
assim, do balanço entre estes fatores. Os 
testes feitos diariamente (auto-vigilância) 
informam as pessoas com diabetes se o 
açúcar no sangue está elevado, baixo ou 
normal e permitem-lhe adaptar (auto-con-
trolo), se necessário, os outros elementos 
do tratamento (alimentação / insulina / 
exercício físico). 

Tratamento da Diabetes tipo 2: O 
primeiro passo no tratamento da Diabetes 
tipo 2 é o mais importante e implica uma 
adaptação naquilo que se come e quando 
se come e na atividade física que se efe-
tua diariamente (o exercício regular – até 
o andar a pé -, permite que o organismo 
aproveite melhor o açúcar que tem em 
circulação). Muitas vezes, este primeiro 
passo, com a eventual perda de peso se este 
for excessivo, é o suficiente para manter a 
Diabetes controlada (pelo menos durante 
algum tempo... que pode ser de muitos 
anos). Quando não é possível controlar a 
Diabetes, apesar da adaptação alimentar e 
do aumento da atividade física, é necessário 
fazer o tratamento com comprimidos e, em 
certos casos, utilizar insulina. 

Vá lá pela sua saúde… n

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

Advogada
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de terça a sexta: 11h00 - 17h00
sábado e domingo: 10h00 - 13h00 / 14h00 - 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)

   “No silêncio de momentos” 
  - Fotografia e textos de Nuno Caetano
	   “O mundo marinho em conchas” 
  - Colecionador Carlos Carvalho

de terça a sexta: 11h00 - 17h00 
sábado e domingo: 10h00 - 13h00 / 14h00 - 17h00
 ESPAÇO INTERNET
 Local: Museu Municipal de Alvaiázere

dia 06: 09h30
PASSEIO PEDESTRE - PR5 - “RIBEIRA DO TORDO” | 9 Km
Inscrições até 4 de março em www.cm-alvaiazere.pt   

 (passeios pedestres - inscrições online)
Informações: 915 698 733 / 915 698 722 / 915 698 791

 Local: Concentração no Parque Multiusos de Alvaiázere
(Org. Gabinete do Desporto, Turismo e Museu Municipal)

dia 06: 14h00 - 18h00
24º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL, 
CULTURAL, DESPORTIVA E RECREATIVA DE S. PEDRO

 Inscrições na sede até ao dia 4 de março
 Local: S. Pedro - Rego da Murta
 (Org. Associação de S. Pedro)

dia 08: 20h00
10º Jantar Comemorativo do Dia Internacional da Mulher

 Inscrições até ao dia 3 de março
 (Local e Org:. Associação de Maçãs de Caminho)

dia 12: 18h30
 WORKSHOP DE CUPCAKES DECORADOS
 Local e informações: Museu Municipal de Alvaiázere/236650710

AGENDA CULTURAL - MARÇO
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
Museu Municipal de Alvaiázere............236 650 710
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 13 e 27

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 6 e 20

MARÇO

dias 14 a 19:
 14ª SEMANA DA EDUCAÇÃO
 Encontros com autores | Exposições | Teatro | Workshop | 
 Proteção Civil | Atividades de Romanização | Sarau Cultural
 Local: S. Pedro - Rego da Murta
 (Org. Município de Alvaiázere, Agrupamento de Escolas do 
 Concelho de Alvaiázere, ETP Sicó Polo de Alvaiázere e CEARTE)

dia 18: 09h00 - 17h30
COMEMORAÇÃO DO DIA DO AGRUPAMENTO
Atividades diversas para todos os ciclos de ensino
(Org. Agrupamento de Escolas de Alvaiázere)

dia 18: 21h00
 À CONVERSA COM...
 O AUTOR FILIPE ANTUNES DOS SANTOS 
 Apresentação do livro O PAPÃO
 Local: Museu Municipal de Alvaiázere
 (Org. Museu Municipal de Alvaiázere)

dia 20: 10h00 - 18h00
 FEIRA DE PRODUTOS DA TERRA
 Inscrições através do site www.cm-alvaiazere.pt / 915 698 722
 Local: Parque Multiusos de Alvaiázere
 (Org. Município de Alvaiázere)

dias 21 a 24:
 FÉRIAS DESPORTIVAS E CULTURAIS
 Atividades culturais e desportivas
 (Org. Município de Alvaiázere)

dia 22: 18h30
 WORKSHOP 
 “ANÁLISE DE MERCADOS / EXEMPLOS DE INOVAÇÃO”  
 Local: Associação Casa do Povo de Alvaiázere
 (Org. CLDS 3G de Alvaiázere)

dia 29: 14h00 - 18h00
 AÇÃO DE CONSULTADORIA ESPECIALIZADA
 “PROJETAR O MEU NEGÓCIO”
 Local: Associação Casa do Povo de Alvaiázere
 (Org. CLDS 3G 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 ______________

Enviar para: Jornal “O Alvaiazerense”
Rua 15 de Maio, 76 - Lote 1 - “Fracção A” 3250-185 Alvaiázere

1Transferência Bancária para o NIB 0035 0078 0000 7631430 61
 Enviar comprovativo para o e-mail: geral@oalvaiazerense.com.pt

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

Certifico para efeitos de publicação, que por 

escritura desta data, lavrada de folhas 96 a folhas 

98 do livro de escrituras diversas 141-A ALZIRA 

MORGADO GOMES e cônjuge ARNALDO MAR-

QUES DA PAIXÃO, casados sob o regime da co-

munhão de adquiridos, naturais ela da freguesia 

da Pelmá e ele da freguesia de Almoster, ambas 

do concelho de Alvaiázere, residentes na Rua 

Silva Ferreira nº 8, rés-do-chão E, em Coimbra, 

declararam:

Que são donos e legítimos possuidores há 

mais de vinte anos, com exclusão de outrem de 

UMA QUARTA PARTE de um prédio rústico com-

posto por terra de cultura com oliveiras, árvores 

de fruto e laranjeiras com a área de novecentos 

metros quadrados denominado “Bofinho”, sito 

em Serradinha ou Pelmá, dita freguesia da Pe-

lmá, concelho de Alvaiázere, a confrontar do 

Norte com Manuel Gomes Simões, do Sul e do 

Nascente com caminho  e do Poente com Manuel 

de Oliveira, inscrito na matriz respectiva sob o 

artigo 6911, com o valor patrimonial e atribuído 

correspondente à fracção de CENTO E DOZE 

EUROS E VINTE E  CINCO CÊNTIMOS, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere 

sob o número mil quinhentos e noventa e oito da 

freguesia da Pelmá, ali já inscrita a aquisição de 

uma quarta parte do mesmo imóvel a favor deles 

justificantes pela apresentação número dois do 

dia três de Maio de mil novecentos e noventa e 

nove e a aquisição de uma quarta parte a favor 

da justificante mulher, como bem próprio, pela 

apresentação número cento e vinte e sete do dia 

trinta de Julho de dois mil e dez, não tendo a 

fracção do referido imóvel objecto desta escritura 

inscrição de aquisição.

Que deste imóvel são comproprietários os 

herdeiros de António Gomes Novo, viúvo, resi-

dente que foi no lugar do Bofinho, dita freguesia 

da Pelmá.

Que esta quarta parte do mencionado imó-

vel tem sido possuída dentro de um espírito de 

compropriedade, participando das vantagens e 

dos encargos do prédio na proporção da sua 

quota, respeitando em relação aos restantes 

comproprietários o uso a que os consortes 

têm direito, verificando-se assim uma situação 

de composse.

Que esta fracção do mencionado imóvel veio 

à sua posse no ano de mil novecentos e noventa e 

cinco por compra que dela fizeram, já no estado 

de casados, a Alfredo Bastos, viúvo, residente que 

foi na Rua Principal nº 6, no lugar do Cardal de 

Cima, dita freguesia da Freixianda, acto este que 

nunca chegou a ser formalizado.

Que desde aquela data porém têm possuí-

do a referida fracção do mencionado imóvel em 

nome próprio e sobre ela têm exercido todos 

os actos materiais que caracterizam a posse 

designadamente a defesa e a conservação 

da propriedade, semeando-a, amanhando-a, 

plantando e cortando as oliveiras e as outras 

árvores, colhendo a azeitona e a fruta, avivando 

as estremas, dela retirando todos os rendimen-

tos inerentes à sua natureza conservando-a 

e pagando pontualmente as contribuições e 

impostos por ela devidos, sempre à vista e 

com o conhecimento de toda a gente, de uma 

forma contínua, pacífica, pública e de boa fé, 

sem oposição de quem quer que seja.

Tais factos integram a figura jurídica da 

USUCAPIÃO que invocam na impossibilidade 

de comprovar o referido domínio e posse pelos 

meios extrajudiciais normais.

Conferido. Está conforme.

Ansião, dezanove de Fevereiro de dois mil 

e dezasseis.

A Notaria, Maria da Graça Damasceno Passos 

Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 404 de 29/02/2016

CARTÓRIO NOTARIAL DE ANSIÃO
DA notáriA LiC. MAriA DA GrAÇA DAMASCEno PASSoS CoELHo tAVArES
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O 
IV Passeio Todo-o-Terreno Alventura & Divulgar 
Alvaiázere foi mais um enorme sucesso. O grande 
objetivo destes passeios iniciarem em Alvaiázere 

é promover e divulgar o Concelho, ficando como cartão-
de-visita, visto ser um sítio de passagem, promovendo 
o comércio local. As pessoas ficam deslumbradas com 
as paisagens e condições de Alvaiázere, e com vontade 
de conhecer mais e fazer uma visita mais prolongada.

Cerca de nove dezenas de amantes do todo-o-ter-
reno, vindos de vários pontos do país, alinharam nesta 
aventura, nos dias 13 e 14 de fevereiro, e fizeram o cami-
nho de ida e volta para a Serra da Estrela em todo-o-ter-
reno. Cerca de 36 viaturas de todo-o-terreno, nove motas 
4x4 e 90 pessoas participaram no IV Passeio Turístico 
Off-Road Alvaiázere - Serra da Estrela, coorganizado pelo 
Alventura & Divulgar Alvaiázere, com a participação de 
uma equipa luso-francesa, Luxo-Sport, vinda diretamente 
de Vitry Sur Seine, Paris, França (motos 4x4). No total, 
foram 400 quilómetros de percurso, dos quais cerca de 
80 por cento decorreu em Off-Road.

Mal o sol acabou de nascer quando os primeiros jipes 
começaram a chegar ao Parque Multiusos de Alvaiázere 
para se prepararem para a partida rumo à Serra da Es-
trela. Numa aventura que durou dois dias, os amantes 
do todo-o-terreno passaram por vários locais turísticos. 
Assim, no primeiro dia, os participantes saíram de Al-
vaiázere e passaram por Casal de S. Simão, Ferrarias S. 

Simão, Alto do Trevim, Aldeia da Pena, Góis, Piódão, Foz 
D’Égua, Poço da Broca, Loriga, Torre e Covilhã, num dia 
cheio e de chuva intensa. No segundo dia, foi a vez de 
fazer o caminho de volta. Desta forma, estes aventurei-
ros saíram da Covilhã, com uma pequena paragem no 
Centro de Limpeza da Serra da Estrela, para ver “o manto 
branco e deslumbrante” que cobria a Serra, muita neve 
e nevoeiro e de seguida prosseguiram para Unhais da 
Serra, Erada, Paul, Ourondo, Minas da Panasqueira (pa-
ragem para almoço, com a Serra branca como paisagem 
e a nevar intensivamente, cenário perfeito para desfrutar 
da refeição), Barragem de S. Luzia, Orvalho, Cascata da 
Água D’Alta, Oleiros, Sertã e Figueiró dos Vinhos até 
chegar a Alvaiázere.

A satisfação das pessoas estava estampada nos seus 
rostos, com o espírito de convívio e as paisagens ímpares 
por onde se realizou o passeio, ficando o desejo de 
repetir a proeza! n

Atualidade

NUTRI 
       SAÚDE

Ulrich Cassiano

Judo

Aida Simão conquistou o terceiro lugar 
no Campeonato Nacional de Cadetes

Alventura & Divulgar Alvaiázere

90 aventureiros percorreram caminho 
Alvaiázere-Serra da Estrela em todo-o-terreno
Luís Santos

D
ecorreu no passado dia 31 de janeiro, o Cam-
peonato Nacional de Cadetes, no Multiusos de 
Odivelas, que recebeu 257 judocas distribuídos 

por 18 categorias de peso. O Sporting Clube de Tomar 
esteve presente na categoria com Lourenço Miguel 
(-50Kg), Ruben Dias (-73Kg), Duarte da Isabel (-81Kg) e 
Aida Simão (+70Kg). 

Destaque para a medalha de bronze conquistada 
por Aida Simão (residente no Concelho de Alvaiázere), o 
que significa a conquista do terceiro lugar no respetivo 
campeonato. Com este resultado, Aida Simão somou 20 
pontos para o ranking nacional da categoria de +78Kg, 
sendo agora a terceira classificada a 12.5 pontos do 
primeiro lugar. n

Os benefícios 
curativos do limão

Como prometido na edição anterior, vou 
continuar a descrever os efeitos milagrosos 
deste “fruto sagrado”, pelas suas imensas 

propriedades curativas!

Limpa a pele. A vitamina C e outros anti-oxi-
dantes diminuem as rugas e manchas e ajudam a 
combater os danos dos radicais livres. A vitamina 
C é vital para a luminosidade da pele ao mesmo 
tempo que a sua natureza alcalina mata alguns 
tipos de bactérias que causam acne. Pode até ser 
aplicado directamente em cicatrizes ou em sinais 
para melhorar o aspecto.

Energiza  e melhora o humor. A energia que 
o corpo humano recebe dos alimentos vem dos 
átomos e moléculas. O limão é um dos poucos ali-
mentos que proporciona ao organismo mais energia 
quando entra no tracto digestivo. 

Promove a cura.  O ácido ascórbico, abundante 
nos limões, promove a cura de ferimentos e é es-
sencial para manter os ossos, tecidos e cartilagens  
saudáveis. Como já referido, a vitamina C tem 
também propriedades anti inflamatórias o que em 
conjunto torna o limão essencial para a boa saúde 
e recuperação de stress e ferimentos.

Refresca o hálito. Para além de refrescar o 
hálito, o limão é conhecido por aliviar as dores de 
dentes e gengivas. Atenção que o ácido cítrico pode 
causar erosão no esmalte dos dentes. Tome cons-
ciência disso. Não lave os dentes logo após tomar o 
sumo de limão com água. Ou lava antes, ou espera 
um bom bocado antes de o fazer.

Ajuda a perder peso. Os limões são ricos em 
fibra pectina que ajuda a combater os desejos por 
comida. Estudos revelam que pessoas que tem uma 
dieta alcalina, perdem peso mais rapidamente.

Como Preparar: Deve ser feito com água purifi-
cada e morna, não a escaldar. Deve-se evitar água 
fria, porque necessita de mais energia para ser 
processada. Use sempre limões frescos, se possí-
vel orgânicos e nunca sumo de limão engarrafado. 
Costumo juntar sumo de ½ limão em cada copo e 
tomo-o  com água logo de manhã antes de comer 
seja o que for ou de fazer exercício. Tomar sumo 
de limão com água morna é uma escolha consciente 
que afeta o resto do dia. n

CHURRASCARIA
Take-aWay e Self Service

Tel. 236 656 185
Tlm. 968 067 903

Rua Acúrcio Lopes, 10
3250-102 Alvaiázere

VENDA DE PÃO
aGeNTe JOGOS SaNTa caSa

Tel. 236 107 520

Rua Juiz Conselheiro 
Furtado Santos, 113
3250-182 Alvaiázere

O Campeonato Distrital de Corta Mato realizou-
se no passado dia 14 de fevereiro em Pedrei-
ras (Porto de Mós), e nesta prova a equipa de 

juvenis femininos do Grupo de Amigos dos Casais 
do Vento (GACV) conquistou a medalha de prata na 
competição por equipas, sagrando-se assim vice-
campeã distrital.

O resultado foi fruto dos bons resultados alcan-
çados pelas atletas desta categoria em termos indi-

viduais: Joana Pontes foi primeira classificada, Marta 
Ferreira obteve o nono lugar, Cristiana Carvalho o 
décimo e, por fim, Beatriz Maia foi a 12ª da classifi-
cação nos juvenis femininos 4000 metros.

É ainda de destacar a medalha de ouro conquistada 
pelo atleta Paulo Pontes na categoria veteranos M45 
7100 metros e também os resultados dos escalões 
mais jovens: Andreia Carvalho ficou em sexto lugar 
na categoria infantis femininos 1450 metros e Cata-
rina Costa classificou-se em nono lugar em iniciados 
femininos 1900 metros. n

Grupo de Amigos dos Casais do Vento

Equipa de juvenis femininos sagrou-se 
vice-campeã distrital
Cláudia Martins
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A 
equipa da Acredem saiu para a última jornada 
desta primeira fase em segundo lugar, já com 
os quatro primeiros apurados para a fase se-
guinte, restava apenas decidir a classificação 

final. A distância pontual do primeiro para o quarto 
classificado era tão pequena que dava para que os lu-
gares se invertessem, e foi quase isso que aconteceu. 
O Santiago da Guarda perdeu na deslocação ao Dino 
Clube e na deslocação da equipa de Maçãs de D. Maria 
a Silveirinha se saísse alguém vencedor passava para o 
primeiro lugar, acabando por se registar um empate que 
favoreceu a Acredem. No outro jogo, o Louriçal não teve 
dificuldades em bater o Avelarense por 7-1. 

Concluindo, estavam três equipas em primeiro lugar 
com os mesmos pontos, pelo que foi preciso recorrer ao 
quarto fator de desempate para que a Acredem saísse 
vencedora desta série A. Depois de dois anos consecu-
tivos a terminar em segundo e desta vez com uma série 
muito mais competitiva, está de parabéns a equipa por 
ter conseguido este êxito, e esperar que seja um bom 
tónico para a fase seguinte.

Uma semana depois começou a segunda fase, de 

acesso à subida de divisão. A Acredem recebeu e venceu 
a equipa do A. C. R. Santo António por 6-2, num jogo 
bastante difícil, aliás como se espera que sejam todos 
nesta fase, e só na parte final a Acredem conseguiu 
dilatar a vantagem.

Na segunda jornada, deslocação a um recinto onde 
a equipa maçanense já tinha perdido esta época (San-
tiago da Guarda), teve uma melhor prestação do que na 
primeira fase, mas o resultado voltou a ser negativo, a 
equipa fez tudo para no mínimo conseguir trazer algum 
ponto mas acabou por perder pela margem mínima, 4-3. 

Nesta fase, a conquista de qualquer ponto é muito 
importante visto o equilíbrio e a competitividade das equi-
pas, a Acredem conta com o apoio do público para ajudar 
a equipa a tornar o sonho da subida uma realidade. n

Próximos Jogos
Dia 06/03 - Acredem / Louriçal - 17h00

Dia 12/03 - Silveirinha / Acredem - 19h00

Dia 19/03 - Acredem / Barreiros - 19h00

Dia 26/03 - Chãs / Acredem - 19h00

desporto
Futsal

Equipa da Acredem sagrou-se campeã 
da série A da primeira divisão distrital

mãos  livres
Trabalhos elaborados pelos alunos do 4º A e B da Escola Básica de Alvaiázere

Futebol

GDA goleou Alqueidão 
da Serra por 5-2

Dos quatro jogos disputados pelo Grupo Desportivo 
de Alvaiázere (GDA) no mês de fevereiro, o grande 
destaque vai para a goleada conseguida em casa, por 
5-2, contra a equipa do Alqueidão da Serra (Porto de 
Mós), num jogo realizado no dia 14 de fevereiro (16ª 
jornada). Os golos foram marcados por Pedro Simões 
(15’) e Gonçalo Figueira (45’), na primeira parte, e por 
Ricardo Mobarq (60’), Diogo Pimenta (75’) e Márito, 
quando faltavam apenas dez minutos para terminar a 
partida. Esta foi uma importante vitória para a equipa 
de Alvaiázere, que não ganhava há quatro jogos (a 
última vitória tinha sido no dia 20 de dezembro, con-
tra o Ansião, num jogo a contar para a 11ª jornada).

O mês de fevereiro começou com um empate a 
uma bola contra a equipa G.D. Nazarenos, um jogo 
disputado em casa no dia 6 de fevereiro (15ª jornada) 
e, após a goleada, o GDA voltou a empatar, desta vez 
sem golos, fora de portas, com o Vieirense (Leiria), 
no dia 21 de fevereiro.

O último jogo disputado no mês de fevereiro, da 
18ª jornada, ditou a derrota do GDA pela margem 
mínima de 1-0, a jogar em casa contra o Beneditense 
(quinto classificado).

A equipa de Alvaiázere ocupa agora o nono lugar 
da tabela de classificações, com 18 pontos (cinco 
vitórias, três empates e dez derrotas), tabela que é 
liderada pelo Marinhense (43 pontos), seguido do 
Guiense (42 pontos) e do Ginásio de Alcobaça (41 
pontos). n

Quim Coimbra
Cláudia Martins

Jogos do Mês de Março
Campeonato distrital

06/03 - 15h00 – GRAP/Pousos vs GDA

13/03 - 15h00 – GDA vs Mata Mourisquense

20/03 - 15h00 – Marinhense vs GDA

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 
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Mónica Teixeira

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

Em Maçãs de D. Maria

Teve início o segundo ciclo de 
palestras de inverno

D
ecorreu na tarde do passado 
dia 31 de janeiro, no auditó-
rio da Junta de Freguesia de 
Maçãs de D. Maria, mais um 

período de palestras que assinalou o 
início do segundo ciclo de palestras 
de inverno.

Assim sendo, “A indústria da pól-
vora e do fogo-de-artifício no distrito 
de Leiria no século XIX” foi o tema 
abordado por Miguel Portela, que deu 
início ao evento. 

Dália Dâmaso proferiu uma pales-
tra subordinada ao tema “A evolução 
do traje na região das Cinco Vilas”.

Para encerrar, a última palestra 
teve como temática “A cidade e as 
serras“, por Carlos Craveiro, que apre-
sentou algumas das mais importantes 
fotografias do espólio fotográfico da 
saudosa Dona Otília, (maçanense), 
que retrata o que foi Maçãs de D. 
Maria em meados do século passado, 
naquela que é provavelmente a maior 

coleção de fotografias daquela época.
Todos os oradores deram a co-

nhecer à população o passado das 
Cinco Vilas, assim como do distrito 
de Leiria, de uma forma animada e 
esclarecedora. 

O evento teve a presença de Célia 
Marques, presidente da Câmara Mu-
nicipal de Alvaiázere, Arlindo Sousa, 
presidente da Junta de Freguesia de 
Maçãs de D. Maria e ainda de Carlos 
Craveiro como moderador. n

… todos bem! Isto apesar de sermos 
cada vez menos; ao compararmos os 
valores de recenseamento das duas 
últimas eleições presidenciais, verifi-
camos que apenas em cinco anos, o 
concelho de Alvaiázere, passou de 7309 
eleitores para 6672, uma redução consi-
derável de 637, em termos percentuais 
corresponde a 8,7 pontos. Curiosamente 
em 2011, logo a seguir à união das fre-
guesias, Maças de D. Maria continuava 
a ser a maior com 1898 recenseados, 
em segundo lugar surgia a nova fregue-
sia de Pussos S. Pedro com 1872, e em 
terceiro lugar Alvaiázere com 1833, no 
fundo as 3 freguesias muito iguais. Vol-
vidos 5 anos, Maças de D. Maria perdeu 
210 eleitores e actualmente é a terceira 
freguesia com 1688. Pussos S. Pedro 
mantêm o 2º lugar com 1719, logo com 
uma redução de 153. Alvaiázere passa 
para 1º lugar, com 1756, tendo perdido 
o menor número de todo o concelho, 
ou seja 77 eleitores. Mais perderam 
Pelmá e Almoster,112 e 85 eleitores, 
respectivamente, mantendo-se no 4º e 
5º lugar, com 873 e 636 eleitores. São 
preocupantes os dados apresentados e 
podemos concluir, que estamos perante 
o resultado da falta de estratégias es-
truturantes na governação do concelho, 
nas últimas décadas. Será penalizante 
para quem nos tem governado, mas é 
a verdade que a realidade nos mostra.

Ao nível do rectângulo, muito se tem 
falado sobre o orçamento, que a dita 
“geringonça” aprovou. Não acabou a 
austeridade, surgiram algumas mudan-
ças, com redução da fiscalidade sobre o 
trabalho e as famílias, equilibrado com 
o aumento dos impostos indirectos. Um 
orçamento que foi expansionista para 
a Comissão Europeia e saiu de lá restri-
tivo. Tal não admira, já que é notória a 
hostilidade a um governo singular, sem 
exemplo em mais nenhum País da União 
Europeia, por parte da Comissão Euro-
peia, que actua com grande rigor, não 
cedendo em décimas, mas tolerante e 
permissivo às exigências dos britânicos, 
essas sim contrárias aos princípios da 
União Europeia. 

Coitado de quem é pobre e devedor! n

Olho Vivo Algures na zona de caça do 
Concelho de Alvaiázere

Artigo 79º, nº 4 – “No exercício da caça com armas de fogo, os caçadores devem recolher os cartuchos vazios 
após a sua utilização”. O incumprimento desta obrigação consubstancia uma contraordenação punível com 
coima entre 500€ a 3700€, em conformidade com o Decreto-lei 202/2004 de 18 de Agosto.
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