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C
élia Barreto, mãe de Rodrigo Lapa, o jovem 
de 15 anos encontrado morto em Portimão 
no dia 2 de março, é natural do lugar de 
Cabaços, freguesia de Pussos S. Pedro (Al-

vaiázere), onde ainda residem os seus pais, mas onde 
alegadamente nunca mais terá regressado depois de 
ir viver para o Algarve.

Foi a mãe de Rodrigo que deu o alerta às auto-
ridades do desaparecimento do filho, no dia 22 de 
fevereiro, depois de o jovem não ter regressado a 
casa no final das aulas, como era habitual, e ter o 
telemóvel desligado. Após nove dias de buscas, na 
manhã do dia 2 de março o corpo de Rodrigo foi 
encontrado num terreno baldio próximo de casa, em 
Vendas (Portimão), “com uma corda ao pescoço e as 
mãos amarradas com fio de cobre”, segundo noticia-
ram órgãos de Comunicação Social. 

As investigações apontam para a tese de homicídio, 
sendo o padrasto de Rodrigo o principal suspeito: Joa-
quim Lara Pinto, de 42 anos, viajou para o Brasil, o seu 
país de origem, no dia em que Célia Barreto comunicou 
o desaparecimento do filho. Ouvida por diversas vezes 
na qualidade de testemunha, a mãe do jovem confes-
sou à Polícia Judiciária que viu o companheiro agredir o 
filho na manhã do seu desaparecimento, contrariando 
a sua versão inicial dos acontecimentos. 

Neste momento continuam a decorrer as inves-
tigações: a autópsia ao corpo do menor não foi 
conclusiva, pelo que os médicos legistas solicitaram 

a realização de exames com-
plementares, cujos resultados 
vão demorar entre seis a oito 
semanas. Caso se confirme que 

Joaquim Lara Pinto foi responsável pela morte do jo-
vem (que estava sinalizado pela Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens há cinco anos), não poderá ser 
legalmente extraditado para Portugal, uma vez que  o 
Estado brasileiro “não extradita cidadãos brasileiros, 
exceto no caso de cidadãos naturalizados que tenham 
praticado crime comum, antes da naturalização, ou 
de comprovado envolvimento em tráfico de drogas e 
afins”, como esclareceu fonte da Procuradoria-Geral 
da República. No entanto, a mesma fonte afirmou que 
o Ministério Público português “pode expedir uma 
carta rogatória para inquirição ou interrogatório de 
cidadãos brasileiros”, ou pedir àquele país “outro tipo 
de auxílio” na obtenção de meios de prova. n 

Em Zambujal, Alvaiázere

Assalto fez prejuízo de dois mil euros

Atualidade
Homicídio no Algarve

Mãe do jovem Rodrigo Lapa 
é natural de Cabaços

Em Carvalhal de Pussos

Assalto a residência 
rendeu louças e roupa

Foi no dia 16 de fevereiro que um casal residente 
no lugar de Carvalhal de Pussos foi alertado por 
uma vizinha de que “a janela lateral da casa e os 
estores tinham sido partidos” durante os dias em 
que tiveram de se ausentar.

Quando entrou em casa, o casal deparou-se com 
um cenário “no mínimo estranho”, como afirmou a 
senhora: “no rés-do-chão abriram garrafas de vinho, 
levaram uma motorizada antiga do meu marido e 
uma tesoura de poda”. O marido acrescentou que 
“os assaltantes subiram as escadas que dão acesso 
ao primeiro andar, partiram a porta de madeira e 
foi de lá que levaram as coisas”.

A lista de objetos roubados é extensa, tal como 
a senhora contou ao “Alvaiazerense”: “não desar-
rumaram nada, levaram um serviço de porcelana, 
um prato pelo qual eu tinha muita estimação, um 
serviço de chá em inox, um napperon enorme que 
eu tinha na sala, um serviço muito antigo de servir 
a salada, uma caixa com panos de limpar o pó, três 
conjuntos de lençóis de flanela, uma colcha antiga 
que me tinha sido oferecida pela minha sogra e até 
uma toalha de mesa que estava guardada numa 
gaveta”. 

Para além disso, acrescentou: “no quarto da 
minha filha andaram com as coisas de um lado 
para o outro, levaram lençóis, o relógio desper-
tador, duas lindas bonecas de porcelana, uma 
caixinha que ela me tinha oferecido para guardar 
medicamentos e um objeto em cobre”. Os peque-
nos eletrodomésticos também despareceram: “as-
pirador, ferro de engomar, torradeira, máquina 
de fazer a sopa, máquina de fazer bolos e uma 
outra de moer a carne”.

Há ainda outros contornos insólitos neste caso, 
nomeadamente o facto de os assaltantes terem 
roubado objetos de baixo valor monetário: “uma 
tesoura de costura, uma escova grossa para escovar 
a roupa, graxa dos sapatos e até mesmo as pilhas 
da televisão”, sendo que esta, bem como o micro-
ondas, ficaram intactos, e ainda “uma garrafa com 
pequenos copos, um tapete grande para colocar no 
chão da cozinha e dois santos”.

A senhora, visivelmente comovida, lamentou: 
“o que mais me chocou e dei logo pela falta foi 
a colcha que a minha sogra me tinha oferecido e 
também as coisas do quarto da minha filha, tinha 
grande estimação nessas coisas”. 

O casal entrou em contacto com os agentes da 
Guarda Nacional Republicana de Alvaiázere, que es-
tiveram no local e tomaram conta da ocorrência. n

F
oi no passado dia 1 de março que Maria Hele-
na Alves, residente no lugar do Zambujal, 
freguesia de Alvaiázere, viu a sua residência 
ser assaltada em plena luz do dia: “de manhã 

saí para ir à fisioterapia, e da parte da tarde esteve 
lá em casa um senhor a arranjar o telhado, até às 
15h00. Passado uma hora, decidi ir cortar erva e por 
isso fui à garagem buscar a máquina, pôr gasolina 
e equipar-me, saí para o quintal e deixei a porta fe-
chada”, afirmou. 

Maria Helena Alves cortou a erva do seu quintal 
durante cerca de dez minutos e preparava-se de se-
guida para cortar também a do quintal dos seus vizi-
nhos, mas apercebeu-se de movimentações suspeitas 
na sua garagem, a cerca de cinco metros do local 
onde se encontrava: “quando regressei à garagem 
já não vi ninguém, mas a porta que tinha deixado 

fechada estava entreaberta, a tampa da máquina de 
soldar estava caída no chão, bem como a viseira, e 
percebi que tinha sido assaltada. Levaram a máquina 
de soldar, uma motosserra, uma máquina roçadora e 
ainda uma máquina de lavar à pressão, num prejuízo 
total que deve rondar os dois mil euros”. Mais tarde, 
Maria Helena Alves apercebeu-se de que também a 
casa dos vizinhos tinha sido assaltada, pois havia 
“vidros partidos e janelas abertas, entraram lá dentro 
e desarrumaram o quarto todo”. 

Uma vizinha residente no lugar afirmou ter visto 
“três homens grandes a sair do pinhal, tendo depois 
seguido pela vinha do vizinho”, pelo que se especula 
que os meliantes possam ter-se deslocado até às 
casas a pé. Maria Helena Alves contactou a Guarda 
Nacional Republicana de Alvaiázere, que esteve no 
local, tomou conta da ocorrência. n

Cláudia Martins
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No jornal de 31 Março de 1996, na rubrica Contos e His-
tórias, com o título OFEMA ROSA, podia-se ler: «Dizem que 
tinha um coração bondoso e que era muito prestável para 
vizinhos e amigos que com ela moravam naquele lugarejo 
da mais pequena freguesia do nosso Concelho. Porém, para 
mim, os primeiros contactos que nos 
colocaram frente a frente não foram 
nada agradáveis. Estava eu na tesou-
raria da nossa Terra, onde, ao tempo, 
deveriam ser pagos todos os impostos 
e contribuições ao Estado, com cerca de 
nove mil  “conhecimentos” (documen-
tos) de contribuição predial, dispostos 
simultaneamente por ordem alfabética. 
Como é sabido, se a ordem numérica é 
rigorosa e infalível, já a alfabética cria 
problemas a toda a hora. Ela depende 
do saber do alfabetizador, da caligrafia 
de quem escreve, da ortografia e tam-
bém da boa ou má pronúncia que os 
interlocutores dão aos nomes. 

… Ao perguntar à senhora o que 
desejava ela olha-me bem de frente e 
diz: Não julgue que venho só para ver 
a sua linda cara; quero pagar a minha 
décima. Em que nome, pergunto eu, 
ao que ela responde simplesmente, 
Ofema Rosa. Novo que era e desembaraçado que eu tinha 
a presunção de ser, pareceu-me fácil de encontrar por haver 
poucos nomes começados por O. Octávio, Olinda, Orlando, 
Óscar… e passava logo ao P. Voltando a folhear mais cuida-
dosamente, tive de lhe dizer que não havia nenhuma Ofema. 

“Ora essa! Se ainda não paguei nem passei procuração a 
ninguém para pagar por mim, tem que aí estar”. Informei-a 
de que tinha de ir à Repartição das Finanças, ali ao lado, 
onde lhe poderiam dar o número certo ou dizer se já estaria 
pago. … É atendida por um jovem e distinto funcionário, 

hoje aposentado no topo máximo da 
carreira profissional. Só que, ao per-
guntar o nome também não encontra 
a Ofema. “Que tem de estar; que são 
uns garotos; que são incompetentes; 
que vai fazer queixa”; cria-se um 
certo burburinho. Lá do fundo da 
Repartição, levanta-se um funcionário 
já um pouco mais idoso, curiosa e 
calmamente a inteirar-se do que se 
estava a passar. Ao ver as coisas, diz 
com um sorrisinho: Não é Ofema, é 
Eufémia. Olhando de soslaio, parece 
a senhora não ter gostado da interfe-
rência e diz apenas: Que sou fêmea, 
já eu o sabia há muito tempo; não 
preciso que mo venha dizer. Munida 
do respectivo número, lá voltou, mas 
a monologar: Eufémia ou Ofema, que 
mais dá? Olha a grande diferença! Se 
atendessem as pessoas mais depres-
sa, em vez de se preocuparem, com 

estas esquisitices, seria bem melhor. Passados que foram 
os azedumes do momento, sempre que a senhora OFEMA, 
vinha a estas Repartições, era atendida com muitos sorrisos 
de muita amizade recíproca.» Assinava A.S.

Assim se escrevia e com piada, há vinte anos! n

O 
Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas (ICNF) 
indeferiu uma iniciativa cidadã 

que visava a classificação de interesse 
público de um Quercus Suber, vul-
garmente designado de sobreiro, que 
se ergue sobranceiro junto à rotunda 
Oeste na principal entrada da sede da 
freguesia de Maçãs de D. Maria.

Trata-se de uma espécie predomi-
nante no mediterrâneo ocidental e em 
territórios sobre a influência deste, 
como é o caso maioritariamente do sul 
de Portugal, onde foi elevado a cate-
goria de árvore emblemática nacional.

Quanto ao exemplar proposto a 
classificação, que tem centenas de 
anos, o ICNF concluiu que “apesar do 
inequívoco valor deste exemplar, o 
mesmo não satisfaz todos os critérios 
estabelecidos para se considerar de 
interesse público, nomeadamente 
quanto ao porte e raridade.” O que 
inviabiliza uma classificação de cariz 
nacional, contudo faz notar “que a 

classificação de interesse público é de 
interesse nacional, o que não exclui 
a possibilidade desta árvore vir a ser 
classificada de interesse concelhio, 
através de postura municipal.” Curio-
samente, ainda existem em Portugal 
alguns Municípios sem uma única 
árvore classificada.

Num período em que vigora o De-

creto-Lei nº 96/2013 que liberaliza a 
plantação de uma espécie invasora já 
dominante no território nacional, não 
considerando os impactos negativos 
ao nível hídrico e da biodiversidade 
que a mesma causa, é naturalmente 
imperioso proteger e valorizar as espé-
cies autóctones que existem no nosso 
território há milhares de anos. n

Há 20 anos
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Carlos Lopes

Em Maçãs de D. Maria

Classificação de sobreiro foi indeferida

… dá, dá…
… dá ou não dá?
Bom, parece que está a dar para os assaltos. 

Vão-se sucedendo, neste território, a um ritmo e 
formas que “continua” a assustar… Pergunta-se: 
como interpretar? Atratividade interna ou externa? 
Ausência das autoridades? Falhas de seguranças? 
Sentimentos de impunidade nas Justiças?

Isto num ambiente de susto e consternação, me-
lhor expressando, de terror, que para todos resulta do 
estado de guerra permanente na vida mundial atual.

E se o ato de terrorismo é sempre inqualificá-
vel, é-o também a outra guerra, universal, da cor-
rupção, que de vez em quando “sai” cá para fora. 
Neste caso, na berra, a referência à brasileira e à 
sua dimensão… talvez mais um “pequeno” iceberg.

De lamentar e condenar veementemente!
Em época pascal, data de grande significado 

para o mundo cristão, o mês de março trouxe o 
presidente Marcelo, católico, para “estado de graça” 
e trouxe outras datas comemorativas, estas, além 
de significativas, universais como o Dia da Mulher e 
o Dia do Pai, sendo a sua importância sempre atual 
em chamada de atenção para “valores”.

Na nossa terra, por outro lado, relevam-se nes-
te mês uns quantos acontecimentos comemorati-
vos e iniciativas de vária índole que ainda fazem 
movimentar algumas coisitas.

Registamos a realização de mais uma Semana 
da Educação, sempre marcante porque base de 
comportamentos, envolvendo a chamada e abran-
gente “comunidade escolar”. 

Tivemos também a comemoração de mais um 
aniversário, o 76º, da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Alvaiázere, uma instituição 
cuja importância para a comunidade é inquestionável.

Por fim registamos a nossa iniciativa de, sensi-
velmente a meio do mandato autárquico, iniciar uma 
ronda de auscultação dos atores políticos autárquicos. 

Apesar do pouco espaço disponível, mas den-
tro dos princípios da igualdade de tratamento, 
entendemos ser para eles e para os nossos leito-
res uma oportunidade de divulgação recíproca do 
sentir e pulsar do debate político na dinâmica da 
atividade autárquica, que naturalmente interfere 
nas nossas vidas locais. Começámos na edição 
de fevereiro pelas freguesias, as unidades que 
definem o território e representam a proximidade 
direta com os cidadãos e nesta edição auscultá-
mos o executivo municipal nas suas vertentes de 
governo e de representantes da oposição eleitos.

Nesta oportunidade, a todos agradecemos a 
disponibilidade e compreensão.

Com amêndoas mensageiras para distribuir, 
um pensamento de Tales de Mileto, “Espera do teu 
filho o mesmo que fizeste a teu pai”.

... dá, dá… n
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1 - Um Município como o de Alvaiá-
zere, cujas receitas provêm fundamen-
talmente das transferências do Orça-
mento de Estado, vê a sua capacidade 
de investimento fortemente dependen-
te das oportunidades de financiamento 
decorrentes dos fundos comunitários.

Veja-se que com as taxas de finan-
ciamento a fundo perdido que têm 
sido praticadas, o Município mais do 
que sextuplica a sua capacidade de 
investimento.

Ora, como se compreende, enquan-
to os programas de financiamento 
não estiverem a funcionar, a servir os 
municípios e os cidadãos, a capacidade 
de investimento da Câmara Municipal é 
limitada…

Ainda assim, a cerca de um ano e 
meio do fim do atual mandato autár-
quico, uma parte muito significativa do 
compromisso eleitoral já está posto em 
prática, outra parte está em fase de im-
plementação e em determinadas áreas 
já fomos para além do compromisso 
assumido com os cidadãos.

Em matéria de saúde estamos a 
cumprir. A Câmara Municipal substi-
tuiu-se à administração central, pro-
movendo não só a construção de um 
novo edifício do Centro de Saúde, mais 
capaz de fazer face às necessidades da 
população após o encerramento das 
extensões de saúde que a administra-
ção pública promoveu, mas também 
cedemos duas viaturas ao Centro de 
Saúde, para a prestação de cuidados 
de proximidade junto da comunida-
de. No presente momento estamos a 
implementar uma rede de transporte 
municipal para facilitar as deslocações 
da população no Concelho.

Em matéria de educação também 
estamos a cumprir. O encerramento das 
EB1’s do Concelho, as antigas escolas 
primárias, imposto por governos ante-
riores, foi outro desafio a que não nos 
demitimos de dar resposta. Concluímos 
a construção do novo Centro Escolar de 
Alvaiázere e implementámos um siste-
ma de transportes escolares que pro-
cura ir ao encontro das necessidades 
dos nossos meninos, dando resposta 
às naturais preocupações das famílias e 
indo além daquilo que a lei nos obriga. 
De facto, e temo-lo demonstrado, a 
educação das nossas crianças e jovens 

é, para o executivo, um assunto central 
na estratégia municipal.

Os compromissos assumidos nas 
áreas da cultura e do desporto também 
estão a ser cumpridos. As comemora-
ções do quinto centenário dos Forais 
Manuelinos foram dignamente cele-
bradas, de acordo com a importância 
da data. Continuamos a apoiar o nosso 
tecido associativo e as nossas coletivi-
dades, sem dúvida uma das forças vivas 
da nossa terra, guardiãs da identidade 
Alvaiazerense. Temos procurado man-
ter e beneficiar as nossas infraestru-
turas desportivas e de recreio, de que 
é exemplo a substituição do relvado 
do campo de ténis, o alargamento do 
recinto da piscina municipal ou a reno-
vação de parques infantis do Município, 
que já se iniciou.

O que também já teve início foi o 
processo de revisão do PDM. Não há 
dúvida que este é um processo moroso 
e administrativamente muito complexo 
e absorvente, mas que se reveste uma 
relevância estratégica absolutamente 
inequívoca para o nosso concelho. O 
ordenamento do território é uma maté-
ria que me é muito cara e na qual estou 
muito empenhada por considerar que 
contempla um conjunto de ferramentas 
essenciais para o desenvolvimento da 
nossa terra.

No que ao urbanismo e acessibili-
dades diz respeito, o Município soube 
aproveitar de forma exímia as últimas 
oportunidades de financiamento do an-
terior quadro comunitário, para levar a 
cabo obras que, muito provavelmente, 
já não têm enquadramento no qua-
dro comunitário agora em vigor. Foi 
este esforço que a Câmara Municipal 
efetuou que permitiu, por exemplo, 
requalificar a Rua Colégio Vera Cruz em 
Alvaiázere, parte da zona nascente de 
Cabaços, ou melhorar a ligação do Far-
roio a Pussos, uma das vias municipais 
com maior circulação e cujo estado de 
degradação estava à vista. Como é bom 
de ver, estamos a cumprir!

Para além destes projetos de maior 
dimensão, a Câmara Municipal tem 
promovido um conjunto de interven-
ções de proximidade, em parceria com 
as Juntas de Freguesia, tentando ser 
proativa na manutenção dos espaços 
públicos, na prestação de serviços 

públicos com elevados parâmetros 
qualitativos, dando respostas efetivas 
aos cidadãos de todo o Concelho. Este 
é o maior compromisso de todos: por 
e simplesmente servir com humildade 
e espírito de missão as pessoas, as 
nossas gentes.

Em matéria de ação social temos 
primado fundamentalmente por apoiar 
os investimentos promovidos pelas insti-
tuições públicas do setor social do nosso 
Concelho, contribuindo para a melhoria 
da capacidade de resposta do Município 
e melhorando a rede de proximidade 
instalada, não descurando as iniciativas 
que contribuem para a melhoria da qua-
lidade de vida e bem-estar das franjas da 
população mais desprotegidas.

Portanto, respondendo agora de 
forma objetiva à sua questão, se os 
compromissos estão a ser cumpridos, 
se estamos a tudo fazer para efetuar-
mos o que dissemos que iríamos fazer, 
o balanço do mandato tem que ser 
considerado como positivo.

2 - Como disse anteriormente, o pe-
ríodo em que vivemos é um período de 
transição de quadros comunitários. Os 
fundos do QREN já foram gastos e o di-
nheiro do Portugal 2020 ainda não está a 
chegar de forma verdadeiramente efetiva. 
Todavia, é o momento para se projetarem 
obras e iniciativas para o futuro.

Há ainda um conjunto de projetos 
que pretendo implementar até ao térmi-
no do atual mandato, que passam pela 
finalização de algumas obras já iniciadas 
e pelo início de outras de necessidade 
premente. Tenho ainda a expectativa 
de promover a dinamização da incu-
badora de empresas, inovando no seu 
modelo de funcionamento, potenciando 
o empreendedorismo no Concelho e a 
captação de empresários para o nosso 
território. Quero ainda alargar e requali-
ficar a Zona Industrial da Tróia, de acor-
do com o PDM em vigor, mas também 
numa perspetiva de crescimento futuro.

Os compromissos estão a ser cum-
pridos com seriedade e responsabili-
dade, mas há muito a fazer e eu tenho 
a perfeita perceção do que tem que 
ser feito.

Do que tem que ser feito para que 
os compromissos do passado possam 
fazer sentido no futuro: que haja gente, 

pessoas, para usufruir dos investimen-
tos executados no passado!

Esse é o derradeiro desafio que se 
coloca a qualquer responsável político 
em exercício de funções em Alvaiázere. 
Há que tudo intentar para estancar a 
hemorragia demográfica a que temos 
assistido nas últimas décadas. Bem sei 
que não há fórmulas mágicas, mas tem 
que haver uma estratégia focada neste 
objetivo. E eu tenho essa estratégia, que 
passa por colocar como prioridades da 
Câmara Municipal o fomento e o apoio 
ao desenvolvimento da atividade econó-
mica, para estimular a criação de empre-
go, a par da implementação de políticas 
amigas das famílias e dos cidadãos.

Tenho-me sentido muito acarinhada 
pelos Alvaiazerenses e tem sido uma 
enorme honra estar ao lado das pes-
soas, comungando das suas angústias, 
procurando soluções para as suas preo-
cupações, mas também partilhando das 
suas alegrias.

E é por isso que enquanto cidadã 
ativa na comunidade em que me insiro 
e tendo a consciência de que posso ser 
útil para o desenvolvimento de Alvaiá-
zere, tenho a responsabilidade de dizer 
“presente” e de me disponibilizar para 
dar o meu contributo para a minha ter-
ra. Tenho uma visão para o Concelho, 
sei quais são as prioridades e por isso 
é com total naturalidade que tenho que 
estar disponível para ser candidata à 
Câmara Municipal em 2017. n

atualidade
Entrevista a Célia Marques

Presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere

Célia Marques, presidente da 
Câmara Municipal de Alvaiázere

A pouco mais de metade do mandato o Jornal “O Alvaiazerense” entrevis-
tou Célia Marques, presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere, que tomou 
posse a 30 de abril de 2015, estando prestes a completar o primeiro ano 
nesta função.

As questões colocadas foram as seguintes:
1 - Qual o balanço que faz do trabalho desenvolvido na Câmara Municipal 

de Alvaiázere ao longo do atual mandato?
2 - Quais são as suas perspetivas futuras?

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.Rua Cons. Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

E-Mail: estudio02@sapo.ptGerência: Pedro Dias
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1 - Como vereadora da Câmara Mu-
nicipal de Alvaiázere, em representação 
de um partido da oposição, agradeço, 
desde já, ao jornal “O Alvaiazerense”, a 
oportunidade de publicamente poder 
partilhar esta experiência com todos 
os alvaiazerenses.

Começo por salientar que embora 
já esteja a cumprir o segundo manda-
to, como vereadora eleita pelo Partido 
Socialista, continuo com a mesma 
convicção do primeiro dia que assumi 
estas funções, lutar pelos interesses 
dos alvaiazerenses, com altruísmo 
e simplicidade. Continuo a defender 
todos os alvaiazerenses, sem exceção, 
jamais seria capaz de defender familia-
res, clientes e empresas próprias.

Assiste-se cada vez mais à promo-
ção de quem não respeita, não tem 
regras e abusa do poder, mas em de-
mocracia ganha quem recebe o maior 
número de votos e eu respeito esse 
princípio fundamental.

No entanto, constato frequentemen-
te a dificuldade de serem aceites as 
sugestões da oposição, embora tenha 
consciência do muito que já dei e vou 
tentando dar à politica local, as minhas 
propostas não são demagógicas, como 
alguns tendem a classificar, já deixei 
obra concreta e até estruturante, prin-
cipalmente como presidente, durante 
dois mandatos, da então freguesia de 
Maçãs de Caminho, e até como verea-
dora, no que respeita ao cumprimento 
de ordens de trabalho das reuniões, de 
prazos de aprovação de atas e minutas 
das sessões da Câmara, assim como na 
respetiva paginação destas. 

Como vereadora não me foram atri-
buídos pelouros, poderes delegados ou 
outras formas de responsabilidade dire-
ta e imediata pelo exercício de funções 
executivas, no entanto, tenho analisado 
de forma consciente e sistemática toda 
a documentação apresentada para 
aprovação nas reuniões de Câmara, e 
colaborado com sugestões e propostas 
de melhoria para a qualidade de vida 
e segurança da população, como por 
exemplo, terminar com o apagão a 
partir das duas da manhã, sugerindo 
uma alternativa que não foi aceite, e 
a proposta de redução do IMI, que foi 
recusada. 

O trabalho de oposição é exigente 
e muito desgastante e mais difícil se 
torna quando não se cumpre, na ínte-
gra, o estatuto do direito de oposição, 
no respeito e garantias constantes na 
legislação, tais como:

Não foi garantido aos vereadores da 
oposição gabinete próprio no edifício 
dos Paços do Concelho, assim como 
meios logísticos necessários à sua 
atividade;

Não são facultados, com a antece-
dência prevista na lei, alguns documen-
tos necessários à tomada de decisão 
nas reuniões de Câmara;

Não tem sido disponibilizada a mi-
nuta da ata das reuniões do executivo 
aos vereadores da oposição;

Não tem sido feita a publicação das 
decisões e deliberações dos órgãos 
autárquicos e dos respetivos titulares 
destinados à eficácia externa;

Não se verifica a atribuição de um 
lugar de eleito, na mesa do executivo, 
para os vereadores da oposição, nas 
sessões da Assembleia Municipal;

A oposição nem sempre é informada 
regular e diretamente sobre os princi-
pais assuntos do Município. 

Na mudança de presidente autár-
quico, foi atenuada a evidente falta de 
democraticidade do anterior presiden-
te, no entanto, o direito de consulta 
prévia concedido não passa ainda de 
mera retórica. Mais concretamente, no 
que tange à elaboração do Orçamento 
Municipal para 2016, foi um ato formal, 
já que as propostas da oposição, na sua 
generalidade, foram rejeitadas.

O documento do Orçamento conti-
nua a ser meramente técnico e justifica-
tivo na forma de distribuição de verbas, 
só em termos financeiros globais está 
mais realista do que o habitual, mais 
participativo, porém não vislumbro 
uma estratégia para a resolução de 
problemas essenciais à dinamização e 
ao futuro do Concelho. 

Ao apresentar um orçamento mais 
baixo, com uma redução de 22,82%, 
face ao orçamento anterior, e em que 
os valores da receita e da despesa 
correntes são mais elevados do que 
os valores da receita e despesa de ca-
pital, demonstra falta de estratégia e 
ideias. Não se verifica inovação e não 

possui sinais concretos para a dina-
mização da economia e do progresso 
do Concelho.

Aceito como não podia deixar de 
ser, a assunção dos encargos assu-
midos anteriormente, porém, nas 
Grandes Opções do Plano para 2016, 
não apostam em áreas que conside-
ro importantes e relevantes para o 
desenvolvimento do Concelho, como 
por exemplo, na atribuição de maiores 
verbas para a área empresarial, ação 
social e turismo.

Por outro lado, embora se constate 
uma ligeira melhoria na distribuição 
de algumas verbas no apoio ao as-
sociativismo, relativamente a 2015, 
continua ainda a verificar-se uma falta 
de equidade na atribuição de verbas 
às diversas associações do Concelho, 
e até de excesso de orçamentação 
para algumas, assim como para alguns 
eventos, verbas que deveriam ser cana-
lizadas para o efetivo desenvolvimento 
do Concelho, como por exemplo, em 
áreas de infra estruturas (saneamento 
básico); empresarial (implementação 
de um moderno parque empresarial, 
ou remodelação dos existentes); tu-
rismo de índole cultural; revalorização 
do património monumental (Casa 
Apalaçada); reabilitação de prédios 
devolutos do Município (para lança-
mento no mercado de arrendamentos 
de fogos com renda acessível) e no 
loteamento de terrenos do Município, 
para a concessão de lotes de forma 
atrativa, levando à dinamização do 
setor da construção, fundamental para 
a manutenção e criação de postos de 
trabalho, e à captação de mais popu-
lação e fixação da residente. 

De salientar que embora não se 
verifique uma alteração estrutural de 
políticas que leve a uma nova dinâ-
mica do Concelho, no entanto é de 
enaltecer a constatação do esforço na 
apresentação de um orçamento com 
mais conformidade contabilística, re-
lativamente ao de 2015, eliminando 
rubricas ilusórias com verbas minús-
culas, dando uma maior credibilidade 
ao documento.

Com as limitações alegadas e em 
coerência e responsabilidade demo-
cráticas, pelas pessoas e pelo nosso 

território, muitas vezes tenho votado 
contra ou com abstenção, por vezes, 
com declarações de voto, posições, 
que podem ser consultadas nas res-
petivas atas das reuniões de Câmara.  

   
2 - À Câmara Municipal compete 

estimular e desenvolver ações que fo-
mentem a economia local.

A população espera medidas sensa-
tas que respondam às suas necessida-
des e interesses. Essa é a obrigação do 
executivo, aplicar-se no essencial e não 
no acessório, mostrando uma atitude 
firme e consciente na resolução dos 
problemas.  

Continuarei a rumar neste sentido, 
ajudando a criar pontes, que liguem 
várias perspetivas, na construção de 
um futuro para este território, que 
amo, valorizando as pessoas e não as 
“politiquices”.

Alvaiázere só crescerá se dermos as 
mãos e caminharmos no mesmo senti-
do da solidariedade e da transparência 
rumo ao desenvolvimento, criando as 
condições necessárias para que a po-
pulação possa permanecer na sua Terra 
Natal e incentive outros a regressarem.

Deixo um abraço de sincera amiza-
de para todos os Alvaiazerenses, não 
esquecendo os que um dia tiveram de 
partir, com saudade, e em especial para 
os nossos jovens. 

Alvaiázere Sempre… n

Atualidade

JOAQUIM CARVALHO & MAIA, LdA.
  MATERIAIS  DE  CONSTRUÇÃO  NACIONAIS  E  ESTRANGEIROS

  Exposição e Vendas em PELMÁ
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O Jornal “O Alvaiazerense” entrevistou também os dois vereadores da Câmara Municipal 
de Alvaiázere eleitos pelos dois partidos da oposição: Teodora Cardo, pelo PS, e Nelson 
Paulino, pelo CDS-PP.

Cumprindo o princípio da igualdade no tratamento jornalístico, foi concedido igual espaço 
a ambos os entrevistados, sendo o layout das entrevistas por percentagem de votos obtidos 
nas eleições autárquicas de 2013, nas quais o PS teve 18,74% dos votos e o CDS-PP 16,75%.

À semelhança da presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere, as questões colocadas 

foram as seguintes:

1 - Qual o balanço que faz do trabalho desenvolvido na Câmara Municipal de 

Alvaiázere ao longo do atual mandato?

2 - Quais são as suas perspetivas futuras? 

Entrevista a Teodora Cardo

Vereadora da Câmara Municipal de Alvaiázere eleita pelo PS

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

Teodora Cardo, vereadora da 
Câmara Municipal de Alvaiázere



6 O ALVAIAZERENSE     31 de Março de 2016

1 - Relativamente ao balanço que faço 
de cerca de dois anos e meio de mandato, 
devo referir que o mesmo assenta em dois 
períodos não direi distintos, mas com 
algumas diferenças. Ou seja o período do 
Dr. Paulo Tito, que decorreu de Outubro 
de 2013 a abril de 2015, e de Maio de 
2015 até à presente data. 

Foram períodos que se caraterizaram 
pela cordialidade e respeito, embora com 
diferenças significativas por via das dife-
rentes personalidades que caraterizam a 
atual e o anterior presidente.

Foi possível e o CDS-PP fez questão 
disso, ou seja: apresentamos propostas 
concretas de melhoria bem como de 
políticas para o desenvolvimento do 
Concelho. E se no primeiro momento as 
mesmas foram consideradas ambíguas e 
genéricas, é certo que em determinados 
momentos algumas foram aplicadas. 
Apresentamos propostas concretas 
relativamente ao desenvolvimento de 
políticas de apoio ao incentivo empresa-
rial, restruturação e melhoria das atuais 
zonas empresariais, criando espaços 
com mais dignidade. Apresentamos pro-
postas que possam influenciar a fixação 
de população e de empresas ao nível de 
taxas a cobrar. Como exemplo propu-
semos a fixação de 0.50€ do preço do 
metro de terreno aquando da proposta e 
pedido para instalação da nova empresa 
instalada no Vale da Aveleira e que foi 
aceite, quando a proposta do executivo 
era superior. Propusemos a redução do 
IMI nos seus termos máximos. Ou seja, 
os descontos do IMI familiar podem 
chegar a 10% para famílias com um filho, 
até 15% para dois filhos e até 20% para 
três ou mais filhos, mas tal proposta foi 
rejeitada pelo executivo, com a justifi-
cação de na altura ainda não se saber 
o impacto nas contas por falta de infor-
mação da Autoridade Tributária e Adua-
neira e que também a Câmara Municipal 
de Alvaiázere tinha um acordo com os 
restantes municípios em sede CIMRL (Co-
munidade Intermunicipal da Região de 
Leiria) por forma a harmonizar os valores 
em todos os Municípios, situação que 
rejeitei por considerar que o território da 
CIMRL não é harmonizado em qualquer 
circunstância e os territórios de mais 
baixa densidade e do interior do Distrito 
não têm as mesmas oportunidades, nem 
tão pouco os mesmos recursos de desen-
volvimento, fatos que por si só justificam 
que cada Concelho seja livre de aplicar 
as medidas que melhor lhes convêm para 
o seu desenvolvimento. Tendo a mesma 
medida sido apresentada duas semanas 
depois com a justificação de que já havia 
informação da Autoridade Tributária, foi 
proposta pelo executivo a redução do IMI 

mas apenas em 50% do seu valor máximo 
(5%, 7,5% e 10%).

Com exceção dos projetos que foram 
candidatos a financiamento dos fundos 
comunitários, considero estar assente um 
“conjunto de intenções que teima em não 
passar à prática”.

Apesar da grave situação financeira, o 
executivo mascara o problema, alegando 
que os limites legais ao endividamento 
têm sido sempre respeitados.

Os anos de 2014 e 2015 foram geri-
dos quase sempre em permanência com 
fundos disponíveis negativos.

A diminuição da despesa através do 
combate ao desperdício tem duas ver-
tentes com comportamento distinto. Por 
um lado, a definição com transparência 
do número de assessores nos gabinetes 
políticos, constituiu uma medida higiéni-
ca que deveria marcar uma mudança em 
relação à prática anterior de puro clien-
telismo partidário. Por outro lado, apesar 
de ter sido orçamentada a diminuição das 
verbas, a reestruturação permanece com 
um atraso insustentável e até com tendên-
cia a agravar por via da participação da 
CMA na ETP Sicó e Associação Terras de 
Sicó, cujas administrações se têm revela-
do “desastrosas” com impacto direto nas 
contas da CMA, pelos saldos negativos 
apresentados nas suas contas.

As execuções orçamentais são baixís-
simas, o que me levaram a votar contra os 
respetivos orçamentos, exceção ao orça-
mento para 2016 em que me abstive, por 
força de ter sido apresentada redução sig-
nificativa da despesa, mas que é despesa 
virtual assim como a receita, uma vez que 
os orçamentos se encontram empolados 
levando à sua baixa execução. Não são 
orçamentos reais. De realçar que foi pos-
sível ver vertidas algumas propostas por 
nós também apresentadas.

A CMA não pode continuar uma 
política de apoio às Instituições cuja 
intenção é criar e desenvolver o cliente-
lismo. Concordo e aprovo os protocolos 
estabelecidos tendo em vista o apoio ao 
desenvolvimento destas instituições, mas 
a CMA não pode a cada atividade que se 
desenvolva atribuir novos apoios, uma 
vez que já atribuiu anteriormente por via 
dos planos de atividades apresentados e/
ou protocolos estabelecidos.

Exemplo que envergonha qualquer 
munícipe e associado foi a situação por 
exemplo dos Bombeiros Voluntários de 
Alvaiázere, por altura da comemoração 
dos 75 anos, em que a sua direção apre-
sentou um pedido de apoio de 16 mil 
euros à CMA na pessoa do seu então 
presidente, quantia essa que representava 
50% dos custos das comemorações. Ou 
seja, a direção dos bombeiros propôs-se 

gastar 32 mil euros nestas comemorações 
e em simultâneo no seu discurso de oca-
sião, referir que os bombeiros vivem com 
grandes dificuldades financeiras, propon-
do-se até o voluntariado ao seu corpo de 
bombeiros no arranjo das instalações. 
Obviamente votei contra tal proposta, 
de atribuição de 16 mil euros para este 
evento, o que não aconteceria se o pedi-
do de apoio fosse destinado a aquisição 
de equipamento de proteção individual 
e de combate a incêndios e socorro, o 
que já tinha acontecido anteriormente 
para aquisição de um equipamento de 
comunicações. Como esta muitas outras 
situações ocorrem, beneficiando-se umas 
em detrimento de outras, como acontece 
por exemplo com a prova de atletismo 
organizada anualmente pelo jornal O Al-
vaiazerense e a Associação Grupo de Ami-
gos de Casais do Vento, cuja prova traz 
a Alvaiázere centenas de atletas de todo 
o país e até do estrangeiro, para além da 
promoção e desenvolvimento do despor-
to, para a qual foi atribuído subsídio de 
apenas 250€, contra 500€ atribuídos no 
ano anterior, com a justificação de con-
tenção de custos, e posteriormente são 
atribuídos 6.000€ às associações de caça 
para organização das batidas aos javalis.

Mas foi feito trabalho relevante com 
vista ao desenvolvimento do Concelho no 
qual participamos e deliberamos ativa e 
positivamente como é o caso da criação 
do novo Plano Diretor Municipal (PDM) ou 
da criação da Área de Reabilitação Urbana 
(ARU) da Vila de Alvaiázere.

A aprovação deste instrumento vai fa-
cilitar a instituição de políticas que visam 
a revitalização do núcleo urbano da vila 
sede de Concelho, tendo em conta que 
contempla um conjunto de incentivos à 
requalificação não apenas dos espaços 
públicos, como também da reabilitação 
de imóveis de privados.

Estão, assim, criados incentivos finan-
ceiros a conceder por parte do Município 
para intervenções ao nível de obras de 
restauro, incentivos e benefícios fiscais 
aos proprietários que pretendam reabi-
litar os seus prédios e incentivos admi-
nistrativos, que passam pela redução ou 
isenção de taxas municipais.

Os benefícios e incentivos menciona-
dos são aplicáveis aos imóveis objeto de 
ações de reabilitação, localizados na ARU 
da vila de Alvaiázere, no âmbito temporal 
de vigência da Operação de Reabilitação 
Urbana, e/ou cujas obras tenham sido 
iniciadas após 1 de janeiro de 2008 e 
que se encontrem concluídas até 31 de 
dezembro de 2020. 

2 - As minhas perspetivas futuras re-
lativamente ao Município infelizmente 

não posso afirmar serem as melhores, 
pois a realidade diária confronta-nos 
com um cenário tendencialmente mais 
gravoso. Se olharmos para a redução 
da população no Concelho, associada 
a uma falta de estratégia dos últimos 
15 a 20 anos no sentido de implemen-
tação de políticas do desenvolvimento 
do território, quer ao nível de criação 
de capacidade atrativa de criação de 
emprego, quer ao nível da educação/
formação, cuja oferta é cada vaz mais 
reduzida e os fatos revelam isso por 
si só. 

Continuarei atento à execução dos 
orçamentos, atento à forma como os re-
cursos são aplicados, assim como, pelo 
desenvolvimento do plano de atividades, 
fiel cumprimento dos contratos públicos. 
Muito trabalho ainda está por fazer, mas 
continuarei a trabalhar com as limitações 
que a minha vida profissional impõe, mas 
fazendo a diferença.

É minha opinião que a CMA estimule 
o tecido empresarial agroalimentar e 
florestal, mas também de outros setores, 
criando medidas de apoio à instalação 
de empresários e das suas instalações 
(espaços, água, eletricidade, acessos, 
saneamento, etc.). Devem ser criadas 
parcerias com Instituições de Inovação 
e Desenvolvimento do conhecimento e 
tecnologias, para que se criem no Conce-
lho polos de Inovação e Desenvolvimento 
com vista a possibilitar e a melhorar o 
desenvolvimento de empresas e dos seus 
produtos, de acordo com as caraterísticas 
do território.

A população, acima de tudo, quer um 
mandato transparente e voltado para as 
pessoas. E essa é a plataforma e base do 
meu trabalho, além de defender os inte-
resses da população. n

Atualidade

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

Nelson Paulino, vereador da 
Câmara Municipal de Alvaiázere

Entrevista a Nelson Paulino

Vereador da Câmara Municipal de Alvaiázere eleito pelo CDS-PP
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Atividades na ASCRA

O mês de março iniciou-se com a comemoração do 
Dia da Mulher onde todas as utentes foram presentea-
das com uma flor feita em eva.

Dia 16 a Instituição acolheu uma iniciativa diferente, 
e com muita adesão e entusiasmo, utentes, funcionárias 
e direção receberam o Padre André Sequeira que confes-
sou e procedeu à celebração da Eucaristia na Instituição.

Porque o Dia do Pai é sempre uma data a assinalar, 
os utentes receberam simbolicamente uma gravata 
para marcar o dia.

Para terminar as atividades do mês de março, no 
dia 21 plantou-se uma árvore, mantendo viva a impor-
tância deste dia e desta ação, e no dia 22 a Instituição 
ganhou redobrada agitação com a realização do almoço 
pascal entre utentes, funcionárias e direção, almoço 
esse que foi precedido pela visualização de um filme 
sobre a vida de Jesus. Para ajudar à digestão seguiu-se 
uma animada “caça ao ovo” nas instalações interiores 
e exteriores da ASCRA. n

Em Almoster

Atividades da paróquia

Dia 13 de março a celebração da Eucaristia teve 
como protagonistas os mais pequenos, que receberam 
a oração do Pai Nosso, assinalando assim a importância 
e simbolismo desta oração.

Acompanhados pelos pais e catequistas, foram os 
mais pequenos os cantores e leitores que fizeram desta 
uma cerimónia única.

No dia 20 de março, dia em que se assinalou o do-
mingo de ramos, foi também o dia em que os Arautos 
do Evangelho regressaram a Almoster para efetuar a 
entrega de quatro Oratórios do Imaculado Coração de 
Maria. É objetivo que estes oratórios permaneçam 24h 
na casa das famílias que se dispuseram a recebê-lo, 
significando isto que estão cerca de 120 famílias en-
volvidas nesta rede de oração.

A culminar o mês, destaca-se a celebração da Via 
Sacra pública realizada na sexta-feira santa, bastante 
participada e uma vez mais com os jovens como prota-
gonistas e a celebração do dia de Páscoa, e mantendo 
a tradição diversos colaboradores percorreram as ruas 
da freguesia anunciando a Ressurreição de Cristo. n

Atualidade

Em Almoster

Reabertura do posto de medicamentos

Mónica Teixeira

Em Maçãs de D. Maria

Vila recebeu a segunda sessão das 
palestras de Inverno

Paula Reis 

Paula Reis

O 
mês de março trouxe consigo a boa nova da rea-
bertura do posto de medicamentos de Almoster. 
Dependente da Farmácia Rego de Chão de Couce, 

tem como diretora técnica Ana Cristina Freire que, apesar 
das dificuldades, aposta na reabertura deste posto por 
forma a prestar um serviço de maior proximidade à popula-
ção. Segundo a diretora técnica, o encerramento do Centro 
de Saúde é a maior dificuldade de alavancagem do negócio 
e faz votos para que possa ser invertida essa situação e 
esse serviço de saúde possa também reabrir portas. 

Contudo, apesar das dificuldades, Ana Cristina Freire 
realça que a localização de Almoster acaba por ser um 
fator estratégico, podendo servir não só a população 
da freguesia, como das freguesias e lugares limítrofes.

Nesta fase inicial o posto de medicamentos está 
aberto ao público à segunda, quarta e sexta-feira, das 
14h00 às 16h00. n

A 
Junta de Freguesia de Maçãs de D. Maria deu 
continuidade no passado dia 28 de fevereiro às 
palestras referentes ao segundo ciclo de palestras 

de Inverno, que se realizaram no auditório. 
A segunda sessão de palestras contou com a presença 

do antigo presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere, 
Álvaro Pinto Simões, que proferiu uma palestra subordinada 
ao tema “Maçãs de D. Maria: antes e depois”, deslumbran-
do o público com estórias e com o seu conhecimento do 
passado de certas famílias típicas da freguesia, explicando 
ainda o motivo dos nomes das ruas de Maçãs de D. Maria. 

De seguida, o investigador e historiador Mário Rui 
Rodrigues abordou o tema “Cemitérios: História e Pa-
trimónio - A propósito do “Cemitério Velho” de Maçãs de 
D. Maria”, tendo brindado a população com uma comu-
nicação sobre um importante património da terra local. 

Estava agendada a participação de Ana Raquel Roque 
nesta palestra, mas por motivos pessoais a oradora não 
pôde comparecer ao evento. 

Esta foi uma das muitas iniciativas que a freguesia le-
vou a cabo para dar a conhecer a sua História assim como 
as suas tradições à população do concelho de Alvaiázere. 

O evento teve a presença do presidente da Junta de 
Freguesia de Maçãs de D. Maria, Arlindo Sousa, da vice-
-presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere, Sílvia 
Lopes e ainda de Carlos Craveiro e Eduardo Craveiro 
como oradores. n

Em Pelmá

Alunos visitaram lagar de azeite

N
o dia 11 de janeiro, no âmbito da disciplina de 
Físico-Química, os alunos do sétimo ano da escola 
EB.2.3 de Freixianda realizaram com a professo-

ra Clarice Nunes uma visita ao lagar de azeite de Pelmá, 
freguesia do concelho de Alvaiázere, onde conheceram o 
senhor José da Silva Duarte que os acompanhou durante a 
visita. Esta visita teve como principais objetivos participar 
em atividades dirigidas à observação direta e ao questio-
namento da realidade; observar “in loco” transformações 
físicas e químicas dos materiais; verificar métodos de 
separação de misturas; ver análises químicas, bem como 
processos de embalamento e armazenamento e, por fim, 
motivar os alunos para a importância da ciência.                                         

Alguns alunos fizeram várias perguntas sobre o fun-
cionamento do lagar e preencheram um questionário. O 

senhor José mostrou-lhes como se fazia uma análise ao 
azeite, o armazenamento e o embalamento e informou 
os alunos que alguma parte do azeite era azeite virgem. 

No final, mostrou-lhes como colocar uma tampa numa 
garrafa de azeite que deu a um aluno, tendo também 
preparado um lanche, e ficaram todos de barriga cheia. n

Cátia Pereira Henriques - Aluna do 7ºFB

Delfina Gonçalves
Solicitadora

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

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
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A 
Semana da Leitura 2016 decorreu de 14 a 18 
de março e, sob o tema “ELOS de LEITURA”, 
envolveu alunos, professores, encarregados 

de educação, individualidades públicas e convidados que 
criaram momentos de prazer em torno de um livro, de 
uma história ou de um poema nas Bibliotecas Escolares 
do Agrupamento, nas salas de aula e noutros espaços de 
atividades pedagógicas realizadas ao longo da semana.

Para incrementar os ELOS tão necessários entre to-
dos, este ano, no Concurso de Declamação de Poesia, 
ouviram-se belíssimos poemas que abordaram a diferen-
ça, a multiculturalidade, a compreensão, a inclusão, o 
amor, a sustentabilidade do ambiente, tendo participado 
alunos de todos os ciclos. 

No âmbito do projeto “Leituras dos 8 aos 80”, a 
Biblioteca Escolar recebeu também os alunos da Univer-
sidade Sénior de Alvaiázere para uma atividade onde a 
poesia, a tradição oral e os jogos de sons se cruzaram, 
tendo colaborado as alunas do Clube dos Amigos da 
Escola e a turma do 5ºA que animaram a sessão.

Para fazer nascer e crescer os ELOS, a nova Biblioteca 
da EB de Alvaiázere, sendo o primeiro ano de participa-
ção na festa da leitura, viu o seu espaço pleno de leituras 
e histórias que cativaram os alunos e trouxeram alegria 
e animação.

De referir ainda que no dia 18, dedicado ao Dia do 
Agrupamento, a BE se transformou no palco de uma bela 

história de amizade onde a fada era real e as crianças 
do pré-escolar, um público atento, curioso e animado.

E para cimentar os ELOS de LEITURA e levá-los até 
junto da comunidade, não faltaram os poemas, magis-
tralmente declamados pelos vencedores do Concurso de 
Declamação de Poesia e a canção “A história dos quatro 
amigos” interpretada pelos alunos do segundo ano da 
EBA e de EB de Maçãs de D. Maria envolvidos no Projeto 
SOBE - Saúde Oral, Bibliotecas Escolares, que encantaram 
o público presente no Sarau Cultural, realizado na Casa 
Municipal da Cultura. n

A equipa da Biblioteca Escolar

O 
aluno Fábio David, do 12º A, foi eleito presidente 
da Mesa da Sessão Distrital do Parlamento dos 
Jovens 2016 do Ensino Secundário.

A eleição realizou-se no dia 4 de fevereiro, no Ins-
tituto Português da Juventude (IPDJ) de Leiria. O aluno 
Fábio David destacou-se, entre duas dezenas de candi-
datos, depois de uma breve apresentação individual e 
de uma pequena prova oral de conhecimentos sobre o 
Regulamento da Sessão Distrital. Foram também eleitos 
os alunos Wilson Gomes, da Escola Secundária José 
Loureiro Botas, da Vieira de Leiria, e Pedro Dinis, da Es-
cola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, das Caldas da 
Rainha, na qualidade de vice-presidente e de secretário, 
respetivamente.

A sessão distrital realizou-se no dia 22 de fevereiro, 
tendo contado com a participação de 23 escolas, 46 
deputados efetivos e 23 deputados suplentes. Na mesa 
da sessão de abertura estiveram o presidente da Câmara 
Municipal de Leiria, Raul Castro, o diretor regional do 
Centro do IPDJ, José Cardoso e o aluno Fábio David, na 
qualidade de presidente da sessão. 

Nesta sessão foi apresentada a lista de jovens depu-
tados que vão representar o Círculo eleitoral de Leiria na 
Sessão Nacional, a realizar em Lisboa nos dias 23 e 24 
de maio. Desta forma, foram eleitos os deputados Ana 
Carolina Pereira e Bruno da Conceição Durão, da Escola 
Secundária de Porto de Mós; Ana Carolina Querido e 
Alexandre Rodrigues, da Escola Secundária de Pombal; 
Eduardo Cardoso e Beatriz Simões, do Instituto Educativo 
do Juncal e, por fim, Filipa Correia Faria e Ana Carolina 

Domingues, da Escola Básica e Secundária Dr. José Pas-
coal de Mello, Ansião. A Escola Secundária Domingos 
Sequeira e a Escola Secundária  Rodrigues Lobo serão 
escolas suplentes. O tema proposto em nome do Círculo 
de Leiria à Comissão Parlamentar de Educação e Ciência 
para debate no próximo ano letivo foi: “A Imigração de 
Jovens Qualificados”.

O Programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa 
institucional organizada pela Assembleia da República 
em colaboração, entre outras entidades, com o Instituto 
Português do Desporto e da Juventude, e que tem por 
objetivo promover a educação para a cidadania, fomen-
tando o interesse dos jovens pela participação cívica e 
pelo debate de temas de atualidade. n

Atualidade
Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Aluno presidiu à Mesa da Sessão Distrital 
do Programa Parlamento dos Jovens 2016

Prémio “Reportagem 
Parlamento dos Jovens”

O júri do prémio “Reportagem Parlamento dos Jo-
vens” 2015 atribuiu a menção honrosa ao aluno Ricardo 
de Carvalho Joaquim, relativamente à reportagem por 
ele elaborada no âmbito da sessão do Ensino Secundá-
rio do Parlamento dos Jovens 2015. 

As escolas vencedoras e respetivos repórteres, bem 
como as bibliotecas das escolas candidatas, vão receber 
como prémio edições da Assembleia da República.

O texto premiado está disponível na página do 
Agrupamento, no link do Gabinus.

Parabéns ao vencedor e a todos os envolvidos neste 
trabalho! n

A Direção

Programa de Intercâmbio de 
alunos Alvaiázere – Ruovesi

O programa de intercâmbio de alunos entre a Escola 
Básica e Secundária de Alvaiázere e a sua congénere de 
Ruovesi, na Finlândia, permitiu a deslocação de mais 
um grupo de jovens de Alvaiázere àquele país nórdico, 
de 10 a 17 de fevereiro, que foi recebido pelos colegas 
finlandeses que visitaram a escola de Alvaiázere no 
passado mês de outubro. 

A estadia em Ruovesi foi recheada de atividades 
pedagógicas e lúdicas: visita às instalações da escola 
e participação em algumas aulas e novas experiências 
como a patinagem no gelo, o esqui e, claro, a sauna! 

O programa cultural foi rico e diversificado e ini-
ciou-se com a visita aos locais de interesse em Ruo-
vesi, como o museu ao ar livre ou a igreja luterana. 
No segundo dia, na visita ao Ähtäri Zoo, os alunos 
viveram uma verdadeira experiência do inverno nór-
dico, observando os animais no seu habitat natural: 
raposas, lobos, bisontes, renas, alces e até o leopardo 
do norte. Só os ursos que ainda estavam “a dormir” não 
se mostraram! Num cenário mais urbano, descobriram 
as cidades de Tampere e de Mänttä.

No último dia, os alunos viajaram para Helsínquia 
onde fizeram uma breve visita guiada ao centro da cidade. 

De regresso a casa, todos ansiavam por partilhar 
com a família e, principalmente, com os colegas da 
escola, esta aventura única e inesquecível. n

Alice Miguel e Fernanda Balas

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 &

Agrupamento de Escolas

Comemoração do 
12º aniversário 

O Agrupamento de Escolas de Alvaiázere comemo-
rou o seu 12º aniversário no dia 18 de março de 2016. 
Embora 27 de janeiro seja, de facto, a data comemora-
tiva, este ano a efeméride foi adiada, coincidindo com 
o último dia de aulas do segundo período.

O dia foi preenchido com diversas atividades lúdico-
-pedagógicas dirigidas aos alunos de todos os ciclos de 
ensino do Agrupamento: laboratórios abertos, ativida-
des desportivas, projeção de filmes, o hospital dói-dói 
para os mais pequeninos, entre outros espaços que 
foram sendo percorridos pelos visitantes convidados 
num misto de entusiasmo e curiosidade, proporcionan-
do a aprendizagem através da diversão. 

Pelas 16h30, teve lugar o tradicional mega lanche 
partilhado, seguindo-se uma representação de danças 
tradicionais, e karaoke para todos os gostos. n

A Direção e o Gabinete de Apoio ao Aluno

Biblioteca Escolar

Semana da Leitura 2016 – Criar ELOS
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Em Alvaiázere

Crianças do segundo ano 
de Catequese celebraram 
festa do Pai Nosso

No passado dia 6 de março, as crianças do se-
gundo grupo de Catequese de Alvaiázere celebraram 
a festa do Pai Nosso.

A cerimónia foi presidida pelo reverendo Pároco 
André Sequeira, e foi vivida com muita alegria e en-
tusiasmo por parte dos pequeninos, seus familiares, 
catequistas e comunidade em geral.

Nesta caminhada de fé, estas crianças vão des-
cobrindo a maravilha de se sentirem amadas por 
Deus Pai. n

Fátima Ribeiro

PÁSCOA DAS AMÊNDOAS
COM O DOCE DO PENSAMENTO

A festiva Páscoa cristã veio outra 
vez pelos caminhos pouco seguidos 
da penitência quaresmal, esteve, se é 
que esteve, por vinte e quatro horas 
e talvez durante a “oitava”, e já lá 
vai a caminho do além com Cristo 
ressuscitado.

Hoje, falo da Páscoa porque, no 
meu silêncio de ver a Deus, me senti 
salpicado ao ouvir cantar, em res-
ponsório numa sé catedral, «Velum 
templi scissum est et omnis terra 
tremuit» - “o véu do templo se ras-
gou e toda a terra tremeu” no preciso 
momento em que Cristo histórico 
soltou o último suspiro e morreu. 

Sem me distrair, concentrei-me à 
volta das tristes notícias dos últimos 
dias, os indefesos desalojados aos 
milhares, os atentados soezes onde 
menos se espera, os brutais aciden-
tes nas estradas, os protestos e con-
tra protestos, a corrução à direita e 
à esquerda … um sangrento calvário 
em que a humanidade se auto-cruci-
fica, tantas vítimas inocentes, tantas 
lágrimas por aleluias, eu a querer 
saber para que é que, afinal Cristo 
ressuscitou. O coro da sé canta ago-
ra: «Tristis est anima mea usque 
ad motem, mortem autem crucis». 
Sim, a minha alma está triste!

Andei pouco na rua da vida, mas 
o tempo suficiente para perceber 
que as tradições pascais já não são 
como foram: a missa de aleluia ou 
missa de sábado  santo já raramente 

é à meia noite, a cruz ainda anda 
nas rua em domingo de Páscoa, mas 
quase não entra nas casas, as portas 
fechadas porque cada família tem 
lá dentro a sua cruz, e bem pesada 
para muita gente; já muito longe vai 
o tempo em que, pelo Natal e pela 
Páscoa, os homens das armas guer-
reiras contratavam tréguas; já quase 
esquecidas as irónicas “guerras san-
tas” ou cruzadas, vemos agora as 
principais religiões, cada uma por 
dentro de si a fazer as guerras do 
diabo entre ditos irmãos. Vejo nestas 
mudanças sinais que até poderiam 
ser positivos, mas … são retoques 
no supérfluo, que, para o bem, nem 
uma vírgula!

Acompanhei vários momentos de 
preparação para a Páscoa deste ano 
e, à falta de melhor, fui seguindo as 
celebrações pelos diferentes canais 
televisivos. E num deles, à falta 
de melhor, já na primeira hora da 
madrugada de Domingo de Páscoa, 
fiquei-me a ver “O Eixo do Mal”. Em 
jeito de despedida, o moderador do 

programa, Aurélio Gomes pôs ponto 
final naquela conversada em “Torre 
de Babel”, remetendo os telespecta-
dores para os filmes bíblicos, assis-
tindo a uma parte central de “Life 
of Brian”. Vi e ouvi sem perceber o 
enquadramento. Hoje, fui ver o Filme 
e creio que entendi a ironia: o Mes-

sias ganha medo aos seguidores que 
o “perseguem” em toda a parte, e 
decide falar a uma multidão pedindo-
lhe que não o sigam pois tudo não 
passou de um mal-entendido. Pede-
lhe também que não sigam as ordens 
de ninguém e obedeçam apenas ao 
seu pensamento. 

Em tudo o que venho escrevendo, 
sempre faço por deixar um apelo 
para que todos os homens se tor-
nem pensantes. No entanto, logo ao 
dobrar da esquina, é o pensamento 
que me põe o amargor nas amên-
doas que a minha Páscoa tem para 
me dar. Que pensar do homem e do 
mundo que o tem? Para quê pensar 
tanta maldade religiosa mais daqui 
ou mais dali? Para se dizer que Cristo 
morreu por nós?

Ainda assim, a religião deixa-
nos a promessa de que o mal não 
vencerá.

Um dia, pensei em Deus e… fiz 
este poema:

A FÉ DA RAZÃO

Bem queria ter fé, mas com razão,
Como em contas se prova o resultado!
Gostaria de ler a fé na mão,
Que é real a letra do meu fado!

Bom seria saber se sim ou não
O real é aqui, mas de outro lado!
Bem melhor se não há contradição
Entre a fé e o homem só pensado!

Não te nego, Senhor do temporal,
Nessa eterna razão do Universo,
Silogismo do eu filosofal!

Não sou Deus, mas sou d’Ele ser emerso,
Sou um homem pensante, racional.
Entre a fé e a razão eu me disperso.

Para mim, Páscoa pensada é a fé 
humanizada e a esperança renovada! n

Atualidade

Salpico
Pico-Pico

Filipe Antunes dos Santos

Passeios Pedestres 2016

Percurso da Ribeira do Olho do Tordo 
juntou 90 participantes

No passado dia 6 de março, 
pelas 9h30, o Município 
de Alvaiázere, através dos 

Serviços de Desporto, Turismo e 
do Museu Municipal, levou a cabo 
mais um passeio pedestre em 
torno da Ribeira do Tordo (PR5).

Os 90 caminhantes que partici-
param na iniciativa foram condu-
zidos do centro da vila de Alvaiá-
zere até à Lagoa da Banhosa, de 
onde rumaram até à nascente do 
Olho do Tordo.

Por entre montes e vales, 
ao som do barulho da água, os 
pedestrianistas observaram as 
maravilhas naturais da região; 
para além da fauna e da flora au-
tóctone foi possível explorarem 
ruínas de algumas azenhas que 
outrora fizeram parte da história 

e da economia da comunidade 
alvaiazerense.

Para alguns dos participantes, 
que se atreveram ir um pouco mais 
além, o percurso terminou junto à 
antiga Escola Primária da Banhosa. 
Este tipo de iniciativa, para além 

de promover o contacto direto 
com a natureza e o benefício para 
a saúde, é sem dúvida um exce-
lente cartão-de-visita de Alvaiá-
zere, por ser um meio direto de 
divulgação do património natural 
e arquitetónico. n

Associação Humanitária Bombeiros    
Voluntários de Alvaiázere

Ao abrigo dos estatutos que regem esta Associação, 
convoco ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a reunir no edifício 
Sede pelas 18:30 horas do dia 15 de abril de 2016, com 
a seguinte:

 ORDEM DE TRABALHOS
1- Aprovação do relatório e contas de 2015
Conforme preceituado no nº 1 do artigo 37.º dos esta-

tutos, se não comparecerem à hora marcada, pelo menos, 
metade dos associados com direito a voto, a Assembleia 
reunirá em segunda convocatória, meia hora depois, com 
qualquer número de associados presente.

Alvaiázere, 28 de março de 2016.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

João Paulo Carvalho Guerreiro

CONVOCATÓRIA

Ana Paula Alves Ferreira, Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de 
Alvaiázere:

Faço saber que, de harmonia com o que determina o 
art.º 21, número 2, alínea b) do COMPROMISSO da Santa 
Casa da Misericórdia de Alvaiázere, ficam convocados 
os Irmãos, no pleno gozo dos seus direitos estatutários, 
para uma REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL, a 
realizar na Unidade de Cuidados Continuados Integrados 
da SCMA (Hospital stª Cecília) no dia 22 de abril de 2016, 
pelas 19H00 com a seguinte, 

ORDEM DE TRABALHOS
1 - Discussão e aprovação do Relatório de atividades e 

contas do exercício relativas ao ano de 2015, bem como a 
apresentação do competente Parecer do Conselho Fiscal.-

Se à hora marcada não estiver presente o número legal 
de Irmãos, a reunião realizar-se-á, no mesmo local, 30 
minutos depois em segunda convocatória, com qualquer 
número de Irmãos, conforme o número 1 do Art.º 23.

Para conhecimento de todos, mandei emitir este e 
outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
públicos do costume e no website da Instituição.

Alvaiázere e Secretaria da Misericórdia, aos 16 de 
Março de 2016 

A Presidente da Assembleia Geral
Ana Paula Alves Ferreira

CONVOCATÓRIA
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A 
Associação da Casa do Povo de Alvaiázere, no 
âmbito do projeto Contratos Locais de Desenvol-
vimento Social 3G (CLDS 3G), realizou no passado 

dia 26 de fevereiro a Feira de Emprego, Formação e 
Orientação Profissional.

A feira contou com a presença de diversas entida-
des, entre as quais o Exército, o Instituto de Emprego 
e Formação Profissional, Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere, Escola Tecnológica e Profissional de Sicó, 
CEARTE e várias instituições do Ensino Superior.

Durante a manhã decorreu, na Casa Municipal da 
Cultura, um workshop subordinado ao tema “Apoios e 
Medidas ao Emprego”, em parceria com o IEFP – Serviço 
de Emprego de Figueiró dos Vinhos. O workshop teve 
uma afluência significativa, no qual os participantes fica-
ram a conhecer algumas medidas de apoio ao emprego, 
nomeadamente os Estágio emprego, o Estímulo Emprego 
e Investe jovem.

No período da tarde, decorreu uma sessão de escla-
recimento, para alunos do Ensino Secundário, intitulada 
“Acesso ao Ensino Superior”. Esta sessão ficou à res-
ponsabilidade do Gabinete de Acesso Ensino Superior 
do Instituto Politécnico de Leiria e os alunos adquiriram 

conhecimento sobre o procedimento para efetuarem a 
sua candidatura ao ensino superior.

Durante o dia, a feira contou com a visita do público 
em geral, das formandas da CEARTE, de alunos do Agru-
pamento de Escolas de Alvaiázere e da ETP Sicó – Pólo 
de Alvaiázere.

A realização desta feira possibilitou aos jovens o 
acesso a informação sobre os vários percursos escola-
res/diversidade formativa e facilitou aos desempregados 
o acesso a ofertas de emprego/ofertas formativas. n

N
o dia 21 de fevereiro, o Museu Municipal de Alvaiá-
zere criou espaço para a edição mensal do ciclo 
de palestras “À conversa com…”, que tem vindo a 

dinamizar desde novembro do ano passado.
Nesta tarde de domingo, um grupo de alunos do tercei-

ro ano do Curso Profissional de Técnico de Restauração, a 
funcionar no polo de Alvaiázere da ETP Sicó, acompanha-
dos pela sua professora Margarida Marques, abordaram a 
temática da “cozinha criativa com sabor tradicional”.

Nesta sessão, os presentes foram alertados para a 
importância dos produtos endógenos que marcam a es-
pecificidade de cada região do país e para a importância 

de os mesmos serem recriados e reinventados através 
das técnicas de cozinha contemporâneas.

Assim, os alunos fizeram uma resenha da evolução das 
tendências gastronómicas no país e no mundo e apresenta-
ram duas das tendências que marcam a atualidade: a cozi-
nha de fusão e a cozinha molecular. Para além de apresen-
tarem as diferentes técnicas subjacentes a cada uma destas 
tendências, apresentaram também os vários instrumentos 
necessários para aplicar essas mesmas técnicas.

O público participou de forma espontânea na desco-
berta de uma forma de cozinhar que assenta num jogo 
de sentidos, a despertar sabores e experiências. n

Atualidade

Oficinas da/para a família 
– Refeições Rápidas

O CLDS 3G de Alvaiázere realizou no dia 25 de 
fevereiro mais uma “Oficina da/para a Família” subor-
dinada à temática Refeições Rápidas, ministrada pela 
Sicó Formação. A sessão foi realizada na cozinha da 
Escola Tecnológica e Profissional de Sicó - Pólo de 
Alvaiázere e contou com 12 participantes. Ao longo 
das três horas de formação, os participantes puderam 
aprender e confecionar várias receitas de execução 
rápida. Para entrada foi confecionado bruschetta com 
tomate, bacon e queijo. Como pratos principais foram 
realizados um de peixe - salmão em papelote, com 
couscous e esparregado e dois de carne - salteado de 
peito de frango com açafrão e peito de frango com mel 
e limão, acompanhado por legumes salteados. Para a 
sobremesa foi executada uma mousse de chocolate 
com tangerina. A sessão terminou com a degustação 
dos pratos realizados pelos participantes. 

A próxima “Oficina da/para a família” será no 
próximo dia 26 de abril, pelas 19h00, subordinada à 
temática da “Costura para principiantes”. n

CLDS 3G

Divulgação de atividades 
para o mês de abril

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

No dia 19 de abril, com início às 18h30, decor-
rerá na Associação da Casa do Povo de Alvaiázere 
um workshop subordinado ao tema “Contabilidade 
e Impostos”. O CLDS 3G tem prevista a realização de 
workshops mensais, subordinados a diversas temáticas 
relacionadas com o empreendedorismo.

Já no dia 26 de abril, das 14h00 às 18h00, realizar-
se-á uma sessão de consultadoria especializada “Projetar 
o Meu Negócio”, destinada a quem pretende criar o 
próprio negócio ou a todos os empresários que preten-
dam criar uma nova linha de produção e necessitam de 
informação/apoio para o desenvolvimento do mesmo. 

A participação nas ações é gratuita mas de inscrição 
obrigatória, podendo ser efetuada presencialmente na 
Associação da Casa do Povo de Alvaiázere ou através 
dos contactos 92 637 12 85 / 236 651 008. n

Associação da Casa do Povo de Alvaiázere

CLDS 3G promoveu Feira de Emprego, 
Formação e Orientação Profissional

Segunda sessão de consultadoria 

“Projetar o Meu Negócio”

O CLDS 3G realizou no dia 23 de fevereiro a segun-
da sessão de consultadoria a empreendedores. 

Estas sessões, realizadas mensalmente, destinam-
se a quem pretende criar o seu próprio emprego e a 
todos os empresários que pretendam criar uma nova 
linha de produção, através do acompanhamento indi-
vidual de duas consultoras da empresa Betweien, nas 
quais são esclarecidas dúvidas, disponibilizada infor-
mação e apoio na construção do plano de negócios/
projeto de implementação.

Esta sessão contou com a presença de quatro 
empreendedores, com ideias de negócio nas áreas de 
turismo e agricultura. n

Museu Municipal de Alvaiázere

Alunos da ETP Sicó apresentaram cozinha 
criativa com sabor tradicional

O 
CLDS 3G realizou, no dia 23 de março, uma ses-
são de sensibilização no âmbito da ação do Eixo 2 
“Educar para o Futuro – Competências Parentais”. 

A sessão intitulada “A Arte de Prestar Atenção ao 
Positivo na Educação dos Nossos Filhos”, dirigida para 
pais de crianças em idade pré-escolar, foi dinamizada 
pelas psicólogas Andreia Azevedo e Tatiana Homem, da 
Associação Pais como Nós e líderes do Programa Anos 
Incríveis. Este programa para pais procura diminuir os 
fatores de risco familiar, através da promoção de compe-
tências parentais, com o aumento da sua compreensão 
acerca de vários aspetos do desenvolvimento infantil e 

das diferentes caraterísticas temperamentais da criança.
As oradoras abordaram as temáticas da importância 

do brincar com as crianças, do elogiar e formas de recom-
pensar comportamentos positivos. Destacaram, ao longo 
da sua apresentação, a necessidade de passar tempo de 
qualidade com os filhos, mesmo que este seja reduzido, 
salientando a importância de estarem totalmente dispo-
níveis para eles e deixarem-nos orientar as brincadeiras. 

A sessão decorreu no Centro Escolar de Alvaiázere e 
contou com a colaboração do Agrupamento de Escolas 
de Alvaiázere, inserindo-se na reunião de pais de final do 
segundo período dos Jardins de Infância do Concelho.  n

CLDS 3G

Organizou sessão “A Arte de Prestar Atenção 
ao Positivo na Educação dos Nossos Filhos”
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O 
Município de Alvaiázere promo-
veu, entre os dias 14 e 19 de 
março, a 15ª Semana da Educa-
ção, um conjunto de atividades 

dedicadas ao público escolar dos vários 
estabelecimentos de ensino do concelho 
de Alvaiázere: Agrupamento de Escolas, 
ETP Sicó, CEARTE (polo de Cabaços) e 
Universidade Sénior. 

A sessão de abertura realizou-se na 
manhã do dia 14, no pavilhão desportivo, 
com um espetáculo protagonizado pelos 
alunos, que demonstraram a sua criativi-
dade, dinâmica e qualidade técnica. No 
período da tarde teve lugar a iniciativa 
“Leituras dos 8 aos 80 – Elos de Leitura” e 
também a prova “1 hora de resistência de 
natação”, destinada a alunos do terceiro 
ciclo do ensino básico.

No segundo dia realizaram-se duas 
sessões do espetáculo “O Salto”, condu-
zidas pela Companhia de Teatro de Leiria, 
que levou o público presente a refletir 
sobre a história da emigração portuguesa 
para França, numa analogia com os dias 
de hoje. Uma vez que as condições atmos-
féricas não permitiram, o passeio pedes-
tre que estava programado para o período 
da tarde acabou por não se realizar. 

A palavra e a leitura estiveram em desta-
que no terceiro dia: integrados na Semana 
da Leitura do Agrupamento de Escolas, 
realizaram-se dois concursos de declama-
ção de poesia, nos quais foram apurados 
os representantes para o Sarau Cultural 
de encerramento. Também neste terceiro 
dia, os alunos do pré-escolar assistiram à 
apresentação do livro “Os amigos da meni-
na do mar”, da autora Raquel Gaspar que, 
de forma dinâmica, abordou a temática do 
mundo marinho e da biodiversidade.

O dia 17 de março foi dia dedicado ao 
desporto, com a realização de um mini 
torneio de futsal e de um peddy-paper 
“À descoberta da vila de Alvaiázere”, no 

qual os alunos tiveram a oportunida-
de de relembrar, descobrir e conhecer 
especificidades da vila que, até à data, 
passavam despercebidas. Mas não só de 
desporto se fez este dia: de manhã, a 
Casa Municipal da Cultura foi o palco de 
um espetáculo de dinamização de leitura 
intitulado “Ler, ouvir e Contar Histórias 
Tradicionais Portuguesas”, e à tarde os 
alunos assistiram ao espetáculo “Karinga-
na Blues”, protagonizado pela Bica Teatro, 
Associação Cultural. 

O dia de sábado, que marcou o en-
cerramento da Semana da Educação, 
teve início com a homenagem aos bebés 
nascidos no Concelho no ano de 2014, 

uma cerimónia que decorreu na Biblioteca 
Municipal num ambiente marcado pela 
boa disposição e pela atuação dos alunos 
da Escola de Dança Diogo Carvalho, num 
bailado que encantou todos os presentes.

O programa desta semana intensa e 
enriquecedora terminou na noite de sába-
do com o 11º Sarau Cultural “A Palavra em 
Movimento”, cuja temática foi “Igualdade 
de Género” e que se realizou na Casa 
Municipal da Cultura.

Após uma breve teatralização que 
levou os convidados a refletir sobre a 
importância desta temática na sociedade 
contemporânea, de seguida teve lugar um 
momento no qual estiveram representa-
dos todos os estabelecimentos e ciclos 
de ensino do Concelho e também uma 
Instituição Particular de Solidariedade So-
cial, que deram corpo a um texto poético, 
dramatizaram e apresentaram algumas 
canções e o primeiro ato da peça de teatro 
“O príncipe Nabo”.

Para além destas atividades, a noite 
ficou ainda marcada pela entrega de pré-
mios aos melhores leitores da Biblioteca 
Municipal de Alvaiázere no ano de 2015.

Tratou-se de mais uma noite de ine-
gável valor cultural, tendo os presentes 
assimilado a beleza das palavras que 
foram oferecidas. n

Atualidade

À conversa com o autor Filipe Antunes dos Santos

Município de Alvaiázere

15ª Semana da Educação foi marcada por 
atividades pedagógicas e culturais
Cláudia Martins

Inserida na 15ª Semana da Educação, 
no dia 18 de março decorreu na Biblio-
teca Municipal a apresentação da obra 
“O Papão”, de Filipe Antunes dos Santos.

Célia Marques, presidente da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, começou por 
fazer uma breve apresentação do autor: 
natural da freguesia de Pelmá, licen-
ciou-se em História pela Universidade 
de Coimbra, lecionou as disciplinas de 
Português, Francês e História, desempe-
nhou funções autárquicas entre 1976 e 
1985 e em 2012 foi homenageado com 
a medalha do Concelho.

A apresentação do livro, que foi o 
14º publicado pelo autor, esteve a cargo 
do ator e professor João Patrício, que 

explicou que este é uma “libertação dos 
medos sem razão, que são empolados 
por nós próprios e pela visão distorcida 
das coisas”, e também do músico Antó-
nio Jesus Simões, que protagonizou um 
momento musical de interação com o 
público presente.

Visivelmente emocionado e satisfeito, 
Filipe Antunes dos Santos reforçou a ideia 
de que os papões são construídos: “o li-
vro pretende desmascarar situações, por-
que tudo tem uma explicação”, deixando 
também o desafio de “fazer mais cultura”.

A noite terminou com os ritmos har-
moniosos do concerto protagonizado pela 
Orquestra Ligeira da Sociedade Filarmóni-
ca Alvaiazerense de Santa Cecília. 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

Concurso de Empreendedorismo nas Escolas da CIMRL

Alunos da ETP Sicó representaram Alvaiázere 
na Final Intermunicipal

N
o âmbito da terceira edição do Concurso de 
Empreendedorismo nas Escolas promovido em 
parceria com os dez Municípios que integram a 
CIMRL – Comunidade Intermunicipal da Região 

de Leiria, no passado dia 2 de março a Casa Municipal 
da Cultura de Alvaiázere foi o palco da final municipal 
deste concurso.

Os professores responsáveis pela implementação 
deste projeto frequentaram ações de formação, desen-
volvendo competências que permitiram acompanhar e 
orientar os alunos da ETP Sicó e do Agrupamento de 
Escolas de Alvaiázere na construção da sua ideia de 
negócio e na preparação da sua apresentação. Nesta 
final, as oito ideias de negócio a concurso (cinco de 
alunos da ETP Sicó e três de alunos do Agrupamento) 
foram avaliadas por um júri composto pelo vereador da 
Câmara Municipal, Francisco Agostinho Maria Gomes, 
por um representante da Associação de Desenvolvimento 
do Concelho de Alvaiázere, Bruno Guilherme Parrei-
rão Furtado Simões e Sousa e por um empreendedor 
do concelho de Alvaiázere, Carlos Magno Marcolino 
Gomes Pinto. Nas suas intervenções, Célia Marques e 
Sílvia Lopes, presidente e vice-presidente do Município, 
respetivamente, reiteraram a importância dos projetos 
apresentados, bem como a promoção da formação para 
o empreendedorismo e da vontade dos jovens no sentido 
de querer fazer mais pela região onde moram.

Da análise feita pelo júri, a ideia de negócio vence-
dora foi a Bola de Berlim Salgada, da autoria dos alunos 
Daniela Gomes, Liliana Ferreira e Tiago Neves, que 
frequentam o terceiro ano do Curso Profissional de Téc-
nico de Restauração no polo de Alvaiázere da ETP Sicó, 
orientados pelos professores Sónia Gonçalves, Fernanda 
Mendes e Margarida Marques. Em segundo lugar ficou o 
projeto Altos e Baixos, de responsabilidade de alunas do 
décimo ano do Agrupamento de Escolas e, por fim, em 
terceiro lugar, a ideia Wine&Dishes, também de alunos 
de Restauração da ETP Sicó.

Ao projeto vencedor coube a responsabilidade de 
representar o Município de Alvaiázere na Final Intermu-

nicipal, que teve lugar no dia 17 de março na Casa da 
Cultura – Teatro Stephens, na Marinha Grande.

O júri da final foi composto por cinco elementos, a 
saber: Alexandra Neves, representante do programa “Por-
tugal Inovação Social”; António Sequeira, representante 
da Fundação Caixa Agrícola de Leiria; Margarida Pinto 
Correia, diretora de inovação social, da Fundação EDP; 
Rui Pedrosa, vice-presidente do Instituto Politécnico de 
Leiria e Nuno Gaspar, diretor executivo na região centro 
da ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários. 

O vencedor, premiado com uma “Missão de Empreen-
dedorismo a Madrid”, foi o projeto “Smart Motard Ja-
cket”, da autoria de alunos da ETAP – Escola Tecnológica 
e Artística de Pombal, que consiste num casaco motard 
para uso rodoviário que, em conjunto com a moto, sina-
liza as manobras efetuadas pelo condutor.

Em segundo lugar classificou-se o projeto “Bolo de 
Pinhão”, de Leiria: uma ideia concretizada com a venda 
direta no local do produto confecionado, apresentada 
por alunos da Escola Secundária Francisco Rodrigues 

Lobo, que vão poder disfrutar de uma “Missão de Em-
preendedorismo aos Açores”.

O terceiro lugar foi ocupado pelo projeto “Vidrex”, 
uma solução para limpeza dos vidros exteriores, que se 
coloca no estore e permite ao utilizador uma ação muito 
mais reduzida, ideia apresentada por alunas do Instituto 
Educativo do Juncal, de Porto de Mós, que vão ter opor-
tunidade de efetuar uma “Missão de Empreendedorismo 
a S. João da Madeira/Oliveira de Azeméis”.

Destaque ainda para a menção honrosa atribuída à 
ideia de “Descascador de Castanhas”, com o protótipo 
elaborado informaticamente por alunos do Agrupamento 
de Escolas de Castanheira de Pera e ao prémio atribuído 
aos alunos da ETPSZ, de Pedrógão Grande, cuja ideia de 
negócio era uma “Bengala Inteligente”, prémio atribuído 
não no âmbito do concurso, mas sim por se enquadrar 
na filosofia dos projetos de ação social da Fundação 
Caixa Agrícola de Leiria. Também a Fundação EDP de-
cidiu premiar com um “Boot Camp” um professor(a) de 
entre todos aqueles que pretendam lançar um projeto de 
empreendedorismo com impacto social, na plataforma 
digital da Fundação. 

Esta grande final do Concurso de Ideias de Empreen-
dedorismo da CIMRL, na qual foram expostas as dez 
ideias vencedoras saídas dos concursos municipais e o 
projeto “Escolas Solidárias”, da Fundação EDP, contou 
com a presença de cerca de 230 pessoas e foi apresen-
tada por Alexandre Almeida, da GesEntrepreneur. 

O programa de Empreendedorismo nas Escolas da 
CIMRL foi criado com o objetivo de desenvolver uma 
estratégia integrada para a promoção do espírito em-
preendedor dos mais jovens na Região de Leiria e foi 
objeto de candidatura ao Programa Operacional Regional 
Centro 2020, estando ainda a aguardar aprovação. n

Leandra Garcez
Solicitadora

Tlm: 910 578 770 | 964 843 269
Email: 6494@solicitador.net  
Rua Prof. José Augusto Martins Rangel, 1 
(antiga Rua da Saudade)   3250-186 Alvaiázere 
Rua Vale Ferreiro, 6 - Relvas  3250-423 Pussos S. Pedro 
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N
o passado dia 13 de março, 
a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Alvaiázere (AHBVA) co-

memorou o seu 76º aniversário. As 
comemorações tiveram início pelas 
8h30, quando soou a sirene para a 
formatura e constituição da Guarda de 
Honra para o momento do hastear da 
bandeira. Pelas 11h00, celebrou-se na 
Igreja Matriz uma eucaristia de home-
nagem aos bombeiros e dirigentes já 
falecidos, seguida da habitual romagem 
ao cemitério e do desfile apeado até ao 
Quartel, onde se realizou a receção às 
entidades.

A sessão solene foi presidida por 
Célia Marques, presidente da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, e a primeira 
intervenção foi de João Guerreiro, pre-
sidente da assembleia-geral da AHBVA, 
que afirmou: “os últimos tempos fo-
ram conturbados para esta casa, mas 
ainda assim é de realçar a coragem e 
o espírito de iniciativa do corpo ativo, 
e também dos corpos dirigentes, que 
souberam entender e criar condições 
para ultrapassar os constrangimentos”. 
João Guerreiro deixou um agradeci-
mento especial ao Município, pela sua 
constante colaboração, bem como ao 
anterior comando liderado por Vítor 
Joaquim, mas também uma palavra de 
incentivo ao novo comandante (ainda 
em regime de substituição), Mário 
Bruno Gomes, que, nas suas palavras: 
“está envolvido nos Bombeiros há muito 
tempo, conhece a casa como ninguém 

e tem uma excelente capacidade de 
liderança”.

O comandante Mário Bruno Gomes 
começou por proceder às condecora-
ções e promoções: bombeiros de tercei-
ra, medalhas de assiduidade grau ouro 
5, 10,15 e 25 anos e passagem ao qua-
dro de honra, que se traduz em mais 
de 30 anos dedicados aos Bombeiros. 
De seguida, afirmou estar orgulhoso 
por comandar esta corporação: “mesmo 
num período mais conturbado, nunca 
deixaram de prestar socorro de forma 
perfeita. Tenham orgulho na farda que 
vestem, fazemos o bem, somos os 
soldados da Paz, ser Bombeiro é ser 
melhor do que os outros”. 

De seguida tomou a palavra Joaquim 
Simões, vice-presidente da AHBVA, que 
salientou a coragem e determinação 
dos Bombeiros, que “arriscam a sua 

vida sem pedir nada em troca, enfren-
tando o cansaço, as noites mal dormi-
das e a ausência da sua família, tendo 
uma entrega total a uma tarefa difícil, 
mas muito gratificante.”

Rui Vargas, presidente da Federação 
dos Bombeiros do Distrito de Leiria, 
fez um reconhecimento aos Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere, pela sua 
disponibilidade total, e em especial aos 
condecorados, naquela que foi uma 
“retribuição do seu esforço e trabalho”, 
mas mostrando-se também apreensivo 
no que diz respeito aos apoios dados 
ao voluntariado e às associações hu-
manitárias.

O representante da Liga dos Bom-
beiros Portugueses, Comandante Mário 
Cerol mostrou-se satisfeito com duas 
medidas que integram o Orçamento de 
Estado e serão de aplicação imediata, 

nomeadamente a isenção do paga-
mento de taxas moderadoras pelos 
Bombeiros e a isenção do pagamento 
do Imposto Único de Circulação dos 
veículos de socorro.

O Comandante Sérgio Gomes, do 
Comando Distrital de Operações de 
Socorro, deu os parabéns a todos os 
condecorados, pela sua perseverança, 
garantindo aos novos bombeiros que 
“nunca se irão arrepender de abraçar 
esta causa”, deixando também um 
agradecimento ao anterior comandan-
te, Vítor Joaquim, e um incentivo ao 
novo comandante, que terá “um grande 
papel a desenvolver, o de formar, ins-
truir e orientar, sem que a identidade 
dos Bombeiros seja perdida”.

A última intervenção coube a Célia 
Marques, que enalteceu “o trabalho e 
a tarefa árdua desempenhada pelos 
Bombeiros, de socorrer os que estão 
em perigo, numa manifestação de al-
truísmo”, e reiterou a disponibilidade 
do Município para melhorar a qualida-
de dos serviços e diligenciar para dar 
melhores condições de trabalho aos 
Bombeiros, “que são heróis a cada dia 
que passa”.

No final da cerimónia solene, o padre 
Celestino Brás procedeu à bênção de 
duas novas viaturas: uma ambulância de 
transporte de doentes, batizada em ho-
menagem ao Diretor Armando de Freitas 
Marques, falecido em 2015, que foi 
representado pela sua esposa e filhos, 
visivelmente emocionados, e um veículo 
de combate a incêndios, batizado com 
o nome do Comandante do quadro de 
honra, António Simões Miguel. n

Atualidade
Bombeiros Voluntários de Alvaiázere

Comemoração do 76º aniversário marcada 
pela bênção de duas novas viaturas
Cláudia Martins

Tlm. 914 695 893
Rua Colégio Vera Cruz, Loja 1
(Edifício Casa do Povo) - Alvaiázere

emacnunes@hotmail.com
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E
ste ano a Associação de Apoio 
Social, Cultural, Desportivo e 
Recreativo de Maçãs de Caminho 
teve a honra de organizar o 10º 

jantar comemorativo do Dia Internacio-
nal da Mulher, 8 de março, com apoio 
logístico e monetário para a animação 
musical da Câmara Municipal de Al-
vaiázere, da João Pina Floricultura, que 
ofereceu tulipas para toda a decoração, 
da Gráfica Simões que emprestou ade-
reços para a decoração das mesas e da 
Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira na 
elaboração de marcadores de livros, 
pelas professoras e alunos da educação 
especial, oferecidos a todas as mulhe-
res que participaram no evento, cerca 
de 300.

Mais uma vez verificou-se uma forte 
adesão e envolvimento por parte do pú-
blico a que se destina a efeméride, que 
conta com a colaboração e empenho de 
um grupo de mulheres de todas as fre-
guesias para a obtenção de inscrições, 
conforme cartaz publicitário. 

As Juntas de Freguesia colaboraram 
também com a entidade organizadora, 
no serviço de mesas feito exclusiva-
mente por homens.

Associam-se também a esta come-
moração várias empresas do Concelho, 
com ofertas, que foram divulgadas 
e sorteadas no final do jantar, com-

pletando a felicidade das que foram 
contempladas, assim como das três 
aniversariantes que receberam também 
um presente e os parabéns.

Antecedeu o sorteio a apresentação 
de um trabalho em Powerpoint “Espa-
ço de Poesia” realizado pelo Clube de 
História da Escola Dr. Manuel Ribeiro 
Ferreira de Alvaiázere e a intervenção 
da presidente da assembleia-geral da 
Associação de Maçãs de Caminho, Teo-
dora Cardo, que felicitou os presentes e 
agradeceu o empenho e colaboração de 
todos os que tornaram possível o even-
to, em especial à direção da Associação 

e aos homens que participam, com uma 
ovação de palmas. 

Aproveitou a ocasião para historiar 
o significado da comemoração do Dia 
Internacional da Mulher, que pretende 
chamar a atenção para o papel e a dig-
nidade da mulher, contestando e reven-
do preconceitos e limitações impostas 
à mulher ao longo dos tempos e ainda 
na sociedade de hoje.

Relembrou as dificuldades para a 
alteração no processo de educação e 
de valorização das mulheres, ao longo 
dos séculos, que não era devidamente 
encarado.

Enalteceu o papel de algumas mu-
lheres, assim como de todas as anóni-
mas que no seu local de trabalho ou 
nas suas casas afirmam-se como seres 
totais e como suportes da luta pela 
igualdade de direitos. E revelou que en-
cara o evento presente como mais um 
passo na construção de um percurso 
de valorização da mulher na sociedade 
e de defesa da sua dignidade, e nesse 
sentido solicitou uma salva de palmas, 
que ressoou ruidosamente.

A decoração do espaço, a animação 
deste, feita pelo grupo musical M&R 
e a ementa foi na generalidade do 
agrado de todas o que deixa a orga-
nização satisfeita e compensada pelo 
árduo trabalho que requer um evento 
deste tipo. n

Atualidade
Associação de Apoio Social, Cultural, Desportivo e Recreativo de Maçãs de Caminho

Organizou jantar comemorativo do Dia da Mulher

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

PROVA DE ESFORÇO

MAPA

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
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A 
Guarda Nacional Republicana efetuou uma ação de 
fiscalização no concelho de Alvaiázere no passado 
dia 16 de março, entre as 8h45 e as 19h00, no 

âmbito da operação Floresta Protegida 2016. Esta ope-
ração contou com a presença de 20 militares (GIP’s) e 
dez viaturas que percorreram as freguesias de Almoster, 
Alvaiázere, Maçãs de D. Maria, Pussos São Pedro e Pelmá.

Antes de iniciarem os trabalhos foi também apre-
sentado ao Executivo, no Salão Nobre da Câmara Mu-
nicipal de Alvaiázere, o relatório preliminar da ação 
de sensibilização no concelho de Alvaiázere ocorrida 
entre os meses de Outubro e Novembro decorrente 
do decreto-lei 124/2006, que estabelece as medidas e 
ações a desenvolver no âmbito do Sistema de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios. Esta ação pretendeu localizar 
situações de infração e sensibilizar a população para 
procedimentos preventivos a adotar, designadamente 
em matérias como o uso do fogo, a limpeza dos terrenos, 
a remoção de matos e a manutenção de faixas de gestão 

de combustível junto das edificações. Esta ação terá mais 
uma fase, sobretudo de verificação dos cumprimentos 
voluntários relativos à fiscalização anterior, que se 
iniciará a partir do próximo dia 15 de abril.

Alvaiázere sem fogos depende de todos! n

C
onsciente da importância que a informação pública 
tem na adoção de comportamentos preventivos 
e na minimização de situações de risco, durante 

a primeira semana de março, a Câmara Municipal de 
Alvaiázere promoveu, através do Serviço Municipal de 
Proteção Civil, ações de sensibilização sobre prevenção 
e segurança.

Por conseguinte, a ação “A Proteção Civil Somos Nós”, 
pretendeu abranger todos os alunos do primeiro ciclo 
do Concelho.

Neste sentido, e com base na máxima “A Proteção 

civil começa em cada um de nós”, pretende-se alertar e 
sensibilizar a comunidade escolar, para que os alunos 
repliquem junto dos seus familiares e amigos conceitos 
e procedimentos de grande importância para a comuni-
dade em geral.

Uma comunidade informada é uma comunidade 
preparada, sendo que a melhor forma de cada um poder 
intervir, é estar advertido no que respeita aos riscos exis-
tentes no seu meio e quotidiano, podendo assim mini-
mizar os danos provenientes de uma situação inusitada, 
porque a proteção civil começa em cada um de nós. n

Atualidade

Câmara Municipal de Alvaiázere

Promoveu ação de sensibilização 
sobre Proteção Civil

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.

ANABELA
Cabeleireira

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

    3250 - 103 Alvaiázere

Em Alvaiázere

Guarda Nacional Republicana realizou 
operação Floresta Protegida 2016

Município de Alvaiázere

Associou-se à iniciativa 
“Hora do Planeta 2016”

O Município de Alvaiázere associou-se mais uma vez 
à organização global de conservação da natureza WWF 
(World Wide Fund for Nature) nesta celebração mundial 
em defesa do nosso planeta.

No dia 19 de março, pelas 20h30, a Hora do Planeta 
juntou centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, 
independentemente da sua raça, religião, cultura ou geo-
grafia numa ação simbólica de defesa do ambiente, um 
momento único de contemplação do planeta e celebração 
do compromisso de protegê-lo durante todo o ano.

Assim, e durante uma hora, o Município de Alvaiáze-
re desligou as luzes do edifício dos Paços do Concelho, 
do Museu Municipal e a iluminação do Jardim Norte da 
Vila de Alvaiázere, mostrando o seu apoio e compro-
misso e divulgando esta iniciativa. 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

Município de Alvaiázere

Promoveu X Feira de Produtos da Terra

No Palácio de Belém, em Lisboa

Alvaiazerense foi 
condecorado com o Grau 
de Cavaleiro da Ordem 
do Infante Dom Henrique

No passado dia 10 de março foi condecorado, no 
Palácio de Belém em Lisboa, com o Grau de Cavaleiro da 
Ordem do Infante Dom Henrique, por Sua Excelência o 
Presidente da República, o Alvaiazerense Capitão Eduar-
do Nuno Henrique Mendes, Comandante do Esquadrão 
Presidencial da Guarda Nacional Republicana. 

Esta homenagem deveu-se à “forma altamente 
competente como exerceu as funções de Comandante 
do Esquadrão Presidencial, do Serviço de Segurança da 
Presidência da República”.

O Município de Alvaiázere congratula-se por esta 
condecoração, endereçando ao Capitão Eduardo Nuno 
Henrique Mendes os mais sinceros parabéns e votos 
dos maiores sucessos pessoais e profissionais.n

N
o passado dia 20 de março, o Município de 
Alvaiázere promoveu a 10.ª edição da Feira de 
Produtos da Terra, com o objetivo de incentivar 
e potenciar o desenvolvimento da atividade 

agrícola, do artesanato e do comércio local.
A feira, que decorreu entre as 10h00 e as 18h00, no 

Mercado Municipal, contou com a presença de cerca de 
50 produtores e artesãos, que trouxeram consigo alguns 
dos melhores produtos e iguarias que Alvaiázere e a 
região de Sicó têm para oferecer.

No período da tarde, o público presente foi brindado 
com a atuação do Grupo da Tuna e Cantares da Miseri-
córdia de Alvaiázere, que animou o espaço do certame 
com os seus ritmos e melodias. 

Para além disso, os visitantes também tiveram a opor-
tunidade de degustar algumas iguarias que a associação 
alvaiazerense convidada preparou.

 Com esta iniciativa, o Município de Alvaiázere as-
sumiu-se novamente como um agente dinamizador da 

economia local, gerando, para os produtores e artesãos, 
oportunidades de promoção e escoamento dos seus pro-
dutos, potenciando, desta forma, a promoção dos produ-
tos endógenos da região, que constituem uma importante 
mais-valia para o desenvolvimento local e regional. n
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A Juventude Socialista (JS) de Al-
vaiázere esteve representada 
no Campus JS, pelo presidente 

de mesa da concelhia, António Santos. 
O Campus JS realizou-se em Évora 

nos dias 12 e 13 de março, com o pro-
pósito de apresentar o JS Hub, a nova 
plataforma informática da JS que torna 
o site mais eficaz. 

Este foi um fim-de-semana rico em 
convívio e em formação, tendo também 
como objetivo a preparação dos jovens 
para as autárquicas que se avizinham, 
através da troca de experiências e de-
finição de estratégias. 

A sessão de encerramento foi feita 
pelo secretário-geral da Juventude So-

cialista, João Torres e pelo Ministro da 
Agricultura, Luís Capoulas Santos. n

Juventude Socialista de Alvaiázere

V
em a Comissão 
Política Concelhia 
de Alvaiázere co-

municar a realização do 
ato eleitoral, ocorrido 
no passado dia 20 de 
fevereiro, cuja lista era 
constituída respetiva-
mente por:

Presidente - Fernando José Gomes Miguel

Vice-presidente - António Gonçalves

Secretários - Maria Adelaide Cruz; 

Henrique Rosa; José Mendes

Suplentes - António Lagoa; 

António Manuel Santos; 

Carlos Silva; António Fernandez; 

Maria Lurdes Simões

Para a Mesa da Assembleia Geral de 
Militantes, foram nomeados os seguintes 
elementos:

Presidente - António Conceição Gonçalves

Vice-presidente - Maria Adelaide Cruz

Secretário - Henrique Rosa

Esta candidatura tem como objetivos 
principais: intensificar a implantação do 
Partido Socialista no nosso Concelho; 
acabar com a hegemonia política domi-
nante nos últimos anos, em Alvaiázere; 
ser uma voz intransigente na defesa e 
desenvolvimento concelhio em conso-
nância com os valores e opções políticas 
do Partido Socialista; apoiar as opções 
políticas, económicas e sociais do poder 
local, desde que espelhem os interesses 
efetivos para o concelho de Alvaiázere, 
sempre em pluralidade democrática e 
democracia construtiva e desenvolver em 
Alvaiázere estratégicas estruturais, que 
projetem o Concelho e a região na rota 
do desenvolvimento sustentado, assente 
essencialmente nas áreas do turismo, 
agricultura, floresta e indústrias não 
poluentes, nunca esquecendo o ensino, 
a cultura e a história que nos identifica. 
Com determinação, coragem e ajuda de to-
dos os Alvaiazerenses iremos conseguir, afi-
nal há outro caminho, Partido Socialista. n 

Opinião

DESASSOSSEGOFAFIPA
Mário Bruno Gomes

Em Alvaiázere

Eleição da Comissão Política 
Concelhia do Partido Socialista

Juventude Socialista de Alvaiázere

Esteve presente no Campus 
JS em Évora

- PENSAMENTOS - 

“Às vezes é preciso coragem para falar...
Outras vezes é preciso ainda mais coragem para não dizer nada”

Pois, 

“Às vezes parece que ninguém tem tempo para nos ouvir...
Toda a gente vai a correr e a fugir...
E ficamos entalados num grito / solto da terra para o infinito”

É que, 

“Aprendi que são os pequenos acontecimentos diários que tornam a vida 
espetacular”.

E ainda, 

“É verdade que perco, frequentemente a cabeça...
Mas, também, é verdade que sei mais do que digo, penso mais do que falo 

e percebo mais do que possa parecer”...

Donde,

“A capacidade de nos envolvermos com a vida e de sentirmos verdadeiro 
bem-estar, está relacionada com o sentido profundo de identidade.

Saber quem somos faz com que nos sintamos bem na nossa pele e com que 
nos aceitemos verdadeiramente, com defeitos e virtudes”...

Para,

Encontrar “uma 2ª feira para esquecer, os mercados continuam encerrados 
e a primavera triste e envergonhada!...

Os melros, não cantam na minha janela, as árvores continuam nuas.
Se isto continuar assim até Maio não posso utilizar os meus lindos polos 

vermelhos”...

E finalmente,

“Para ver o sol nascer é preciso vontade de acordar cedo e determinação 
para sair da cama”

Também porque, se deve, 

“Amar a vida e os bons amigos, pois a vida é curta, e os bons amigos são 
poucos”

E isto, 

Relendo os meus amigos da rede, consigo eu próprio concluir de que vale a 
pena fazê-lo no fim do dia, ou mesmo no fim do mês, como é o caso.

Porque, também é muito importante não castigar o espírito sempre, com as 
coisas concretas, mas alimentá-lo com pensamentos leves, vividos e sentidos 
por todos no seu dia a dia.

     Tenho dito. n
         J.S.

F
oi há 36 anos que o então Presidente 
da CM de Alvaiázere foi visionário e 
criou um certame que iria diferenciar 

Alvaiázere de todos os Concelhos vizi-
nhos e promovê-lo fora de portas. 

Falo da FAFIPA (Feira Agrícola, Flores-
tal, Industrial, Pecuária e Artesanato de 
Alvaiázere).

Há 36 anos foi diferenciador porque 
foi arrojado, porque conjugava o mundo 
rural com o mundo industrial e agrícola, 
porque tinha programas atractivos e 
condicentes com a estrutura da nossa po-
pulação, porque foi pioneiro e inovador.

Quem não se lembra do festival de 
folclore com ranchos dos E.U.A., do Mé-
xico, Rússia, Itália e de outros Países que 
vinham a Alvaiázere vindos da feira de 
Santarém. Quem não se lembra ainda no 
campo de futebol da exposição de trato-
res e máquinas agrícolas, da exposição 
de gado no armazém da câmara, dos 
torneios de futebol juvenil (que chegaram 
a incluir equipas do Benfica), dos stands 
com dezenas de empresas do nosso te-
cido empresarial e de outros concelhos, 
dos carrinhos de choque, das exposições 
de automóveis, dos arcos que iluminavam 
as nossas ruas, etc, etc.

Hoje, olhamos para os concelhos 
vizinhos e todos nos imitaram. Criaram 
festivais e feiras disto e daquilo, criaram 
estratégias de promoção dos seus terri-
tórios e nós o que fizemos? Juntámos os 
três certames que nos divulgavam por 
esse Portugal fora (FAFIPA, Festival Gas-
tronómico e Fim de Semana Radical) num 
só, com a justificação dos gastos elevados 
nos três eventos.

Mas pergunto? Gastos elevados? 
O que fez crescer os gastos não foi o 

número de eventos. O que fez crescer os 
gastos foi a megalomania dos programas. 

Por exemplo, o número de concertos 
com artistas caríssimos (chegaram a ser 
dois por certame), o aluguer de palcos 
com custos elevadíssimos quando te-
mos uma estrutura feita e pensada para 
o efeito, as despesas em marketing de 
efeito muitas vezes duvidoso, entre 
outros motivos.

A nossa FAFIPA tem de voltar. A 
nossa FAFIPA com matriz e cariz po-
pular tem de voltar. A FAFIPA com o 
festival de folclore (ainda por cima 
num concelho que apresenta um índice 
de envelhecimento tão grande) tem de 
voltar, a FAFIPA com o cicloturismo, 
com o torneio de sueca e de malha, 
com o torneio de tiro aos pratos tem de 
voltar. A nossa FAFIPA, do povo de Al-
vaiázere, das Associações com as suas 
exposições e mostras, com os bares e 
tascas, com a energia de um povo que 
diz sempre presente quando é chama-
do, das marchas populares, da folia e 
alegria tem de voltar.

Não quero com isto dizer que se deva 
acabar com o Festival Gastronómico. Mui-
to longe disso. Claro que não.

Deve sim é ir para a sua data de elei-
ção, o 1º fim de semana de Outubro e ser 
separado da FAFIPA.

O Chícharo como leguminosa, é ali-
mento em Outubro e não em Junho (em 
Junho tem uma espécie de proteína que 
não é muito aconselhável comer…). n

(Continua no próximo mês).
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Aniversários

Cantaram-se os parabéns à utente do Serviço de Apoio Domiciliário e Centro 
de Dia da ASCRA (Associação Social, Cultural e Recreativa de Almoster): Elvira das 
Neves que completou no dia 18 de março, 85 primaveras. 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.

Bodas de Ouro
É com muita alegria e emoção que 

cumprimentamos e festejamos o casal 
Joaquim e Rosalina, do Casal da Rai-
nha, Almoster, pela celebração das suas 
Bodas de Ouro matrimoniais. 

A cerimónia, presidida pelo Padre 
André Sequeira, teve lugar no passado 
dia 20/02/2016 na Igreja Paroquial de 
Almoster. 

Seu filho, nora e netas desejam-
lhes muitos parabéns, que possam 
conservar sempre o mesmo carinho e 
amor um pelo outro e que Deus lhes 

dê muita vida, saúde e mais e mais ale-
grias, ainda que saibamos que a maior 
delas vocês já conseguiram, um amor 
de verdade. 

No passado dia 13 de março,       
Conceição Gonçalves Simões, residen-
te em Rominha, Alvaiázere, comemorou 
92 lindas primaveras. 

Passou o dia com a sua sobrinha 
Emília Brás e família, assim como este-
ve via skype com o bisneto Simão Pedro 
que está a estudar fora do país.

Foi um dia muito feliz e agradável.
Felicidades, muitos Parabéns e que 

conte mais alguns aninhos. 

Nasceu no dia 29 de novembro de 
2015, na Maternidade Daniel de Ma-
tos, em Coimbra, a menina Constança 
Barros Oliveira, com 4,100Kg e com 
52cm. A pequena Constança é filha de 
Tiago Filipe Oliveira e de Sandra Cristi-
na Barros, residentes em Casais Novos, 
freguesia de Abiúl.

Seus pais, mana, avós e restante 
família desejam-lhe muita saúde e uma 
vida feliz. 

Nascimento

No passado dia 18 de março, os 
utentes masculinos do Lar de Idosos 
da SCMA tiveram a alegre visita das 
crianças da Creche Santa Cecília, que, 
para além de distribuírem lembranças 
alusivas ao Dia do Pai, também propor-
cionaram um bonito momento de dan-
ça, no qual todos participaram, pondo 
de lado os constrangimentos iniciais.

Para terminar em perfeita harmo-
nia, crianças e idosos partilharam um 
agradável lanche, onde não faltaram as 
guloseimas e bebidas diversas.

Foi sem dúvida uma manhã bem 
passada, onde os sorrisos e a alegria 
foram os reis, sendo motivo mais do 

que suficiente para repetir várias vezes 
este intercâmbio de saberes e afetos! 

Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere

Comemoração do Dia da Mulher
No passado dia 8 de março, algumas 

utentes da Instituição, acompanhadas 
por colaboradoras da Santa Casa da 
Misericórdia de Alvaiázere, comemo-
raram o Dia Internacional da Mulher 

com um animado almoço em Pombal, 
mostrando, como disse a escritora Cla-
rice Lispector, que “Toda a mulher leva 
um sorriso no rosto e mil segredos no 
coração”. 

Continuando em clima de Festa, 
em dia de São José, alguns utentes da 
Instituição celebraram este dia com um 
almoço convívio num restaurante em 
Pombal. Acompanhados por colabora-
dores da SCMA, foi visível o convívio e 

a animação que se prolongaram pela 
tarde. Dias como este enchem de ale-
gria os corações dos utentes e lembram 
aos mais jovens o quanto os devemos 
acarinhar porque “Se a mãe é eterna, o 
pai é imortal” (Mia Couto). 

A última quarta-feira do mês é 
sinónimo de serão com atelier de 
expressão plástica orientado pelo for-
mador Jorge Grácio, no Lar Francisco 
Caetano da Silva. No dia 24 de feverei-
ro, a sessão de atividades de expressão 
plástica destinou-se à realização de ma-
teriais para a decoração de Páscoa. Os 
utentes passaram um serão divertido e 
diferente em que ficaram bem visíveis 
os seus saberes e a sua criatividade. 

Obrigada ao formador Jorge Grácio e 
obrigada a todos os voluntários!  

Dia do Pai – Visita da Creche

Almoço do Dia do Pai

Atelier de Expressão PlásticaDesta vez, as bodas de ouro foram 
comemoradas por Fernando Gomes e 
Emília Miguel, naturais de Sobralchão, 
freguesia de Pelmá (Alvaiázere) e resi-
dentes em Jarville, Nancy (França). 

O segredo foi o seguinte: um dia os 
filhos falaram com os pais perguntan-
do-lhes quais as pessoas que tinham 
ideia de convidar para a comemoração. 
Então, convidaram essas pessoas e ou-
tras mais para o dia 27 de fevereiro às 
19h00 na sala de festas na Meri, mas 
dizendo aos convidados que era segre-
do. Os pais convidaram as pessoas para 
domingo, dia 28, num restaurante, com 
o apoio dos filhos.

Um dia, o filho que tem duas filhas 

na escola, convidou os pais para jantar, 
no sábado, às 19h00, dizendo que ia 
haver uma festa para as crianças da 
turma e que iam os pais e os avós des-
sas crianças, mas que tinham de ir bem 
vestidos. Assim foi, e quando Fernando 
Gomes e Emília Miguel chegaram ao 
restaurante tiveram uma surpresa, foi 
muito bonito vê-los chorar de alegria.

Muitos parabéns e muitas felicida-
des à família Gomes por muitos anos 
de vida: mais dez vezes cinco. 

Bodas de Ouro 
com segredo total

o canto dos poetas
À MulhER BONita

Saudo-te oh mulher linda,
Com um vibrante adeus,
Tens beleza que não finda,
No rosto e olhos teus.

Tens bons dotes de beleza,
Teu corpo é de ternura,
De carne e osso concerteza,
És uma bonita escultura.

Tens contornos de eleição,
No teu gracioso andar,
Que despertam a paixão,
E a vontade de te amar.

És bem feita, torneada,
És um sonho, uma visão,
És a metada desejada,
Da perfeita união.

No teu rosto há sorriso,
E um brilho no olhar,
Tens tudo o que é preciso,
Para o amor despertar.

Se o teu retrato for este,
Guarda-o por recordação,
Pela oportunidade que me deste,
Em fazer a tua descrição.

José Riseufa
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AGRADECIMENTO

Suas filhas, genros, netos e restante família, 

na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

MARIA DA CONCEIÇÃO 
LOPES (86 anos)

N. 06/09/1929
F. 24/02/2016

NEXEBRA
MAÇÃS DE D. MARIA

LEIA, ASSINE 

E DIVULGUE

O JORNAL

ALVAIAZERENSE

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE
a cargo da conservadora em funções notariais 

irene duLce ventura santa

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

AGRADECIMENTO

Seu marido, filhos, noras, netos e restante família, 

na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

MARIA JACINTA ANTUNES 
FERNANDES ROSA (55 anos)

N. 22/08/1960
F. 27/02/2016

RELVAS
MAÇÃS DE D. MARIA

AGRADECIMENTO

Seus 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.

MARIA GRAÇA                  
DE CARVALHO (82 anos)

N. 24/05/1933
F. 28/02/2016

ALQUEIDÃO
MAÇÃS DE D. MARIA

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta 

data, lavrada de folhas 44 a folhas 46 do livro de notas para es-

crituras diversas número 141-A, LUÍS DE DEUS GASPAR ROCHA, 

casado com Maria de Fátima da Silva Rosa Rocha sob o regime da 

comunhão de adquiridos, natural de Angola, de nacionalidade por-

tuguesa, residente no lugar da Pedra do Ouro, na Rua da Capela s/n, 

freguesia de Chão de Couce, deste concelho de Ansião, declarou,

Que é dono e legítimo possuidor há mais de vinte anos, com 

exclusão de outrem, de um prédio rústico composto por pinhal e 

mato com a área de três mil e cinquenta metros quadrados sito na 

Covoada, freguesia de Maçãs de D. Maria, concelho de Alvaiázere, a 

confrontar do Norte com Armando Ferreira, do sul com Abílio Afon-

so e outros, do Nascente com caminho e do Poente com vertente, 

inscrito na matriz respectiva sob o artigo 2019 com o valor patri-

monial de € 646,35 e o atribuído de OITOCENTOS E CINQUENTA 

EUROS, omisso na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

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

e oitenta, ainda no estado de solteiro, maior, por lhe ter sido doado 

por seus avós maternos António Gaspar e mulher Maria Clara que 

também usava Maria Clara Gaspar, residentes que foram no referido 

da Pedra do Ouro, acto este que nunca chegou a ser formalizado.

Que desde então, porém, tem possuído o mencionado prédio 

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

que caracterizam a posse, nomeadamente a defesa e a conservação 

da propriedade, plantando e cortando os pinheiros, 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, 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 invo-

cam na impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse 

pelos meios extrajudiciais normais.

CONFERIDA. Está conforme.

Ansião, 27 de Janeiro de 2016.

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

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 404 de 31/03/2016

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de 

JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL, hoje exarada, de folhas 62 a folhas 64 

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

Cartório, Leonel de Castro Dias, e mulher Lucinda Marques da 

Silva, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais 

ele da freguesia de Ribeira de Fráguas, concelho de Albergaria-

-a-Velha, ela da freguesia de Almoster, concelho de Alvaiázere, 

residentes na Rua da Carvoeira, nº 4, Albergaria-a-Velha, declaram:

Que, são donos e legítimos possuidores com exclusão de 

outrem do seguinte prédio, situado na freguesia de Almoster, con-

celho de Alvaiázere e não descrito na competente Conservatória:

Rústico, sito em Vinha, composto de terreno de cultura com 

oliveiras, com a área de duzentos e noventa metros quadrados, 

a confrontar do norte com António Freire e outro; sul com Dia-

mantino da Silva, do nascente com caminho público e poente com 

Bernardino da Silva Pedro, inscrito na respectiva matriz, em nome 

de antepossuidor António Alves, sob o artigo 10556, da referida 

freguesia de Almoster, com o valor patrimonial de 58,91€;

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

casados, por compra meramente verbal a António Alves, viúvo, resi-

dente que foi no lugar de Parcerias, Freixianda, Ourém, no ano de mil 

novecentos e oitenta e dois; pelo que não ficaram a dispor de título 

formal que lhes permita fazer o respectivo registo na Conservatória 

do Registo Predial, mas desde logo entraram na posse e fruição do 

aludido prédio em nome próprio, posse que assim detêm há mais 

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

Que esta posse foi adquirida e mantida sem violência e sem 

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

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

todos os actos de posse de que o mesmo era susceptível, nomeada-

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

terreno, colhendo os respetivos frutos, agindo sempre por forma cor-

respondente ao exercício do direito de propriedade, quer usufruindo 

como tal o imóvel, quer suportando os respectivos encargos.

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

exercida desde o referido ano, conduziu à aquisição do mencionado 

prédio por usucapião, que aqui expressamente invocam, justifican-

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

esta forma de aquisição mão pode ser comprovada por qualquer 

outro título formal extrajudicial.

Está conforme, Alvaiázere, 08 de março 2016.

A Conservadora em funções notariais,

Irene Dulce Ventura Santa

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 404 de 31/03/2016

AGRADECIMENTO

Seus filhos, noras, 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.

JOÃO DOS SANTOS
(88 anos)

N. 29/05/1927
F. 06/03/2016

VILA
ALVAIÁZERE

AGRADECIMENTO

Seus familiares, 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.

ALBERTINA DE JESUS 
(95 anos)

N. 11/07/1920
F. 19/03/2016

PORTO DE SÃO SIMÃO
MAÇÃS DE D. MARIA

AGRADECIMENTO

Suas filhas, genros, netos e restante família, 

na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

ALBERTINA DO NASCIMENTO 
DAS NEVES COELHO (92 anos)

N. 24/12/1923
F. 20/03/2016

CARVALHAL
MAÇÃS DE D. MARIA

AGRADECIMENTO

Seus filhos, noras, netas 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.

LAURA ALVES DA SILVA
(85 anos)

N. 11/10/1930
F. 20/03/2016

RELVAS
MAÇÃS DE D. MARIA

AGRADECIMENTO

Seus irmãos, cunhada, sobrinhos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.
AF Sra. do Carmo

MANUEL DA CONCEIÇÃO 
MENDES (61 anos)

N. 23/11/1954
F. 22/03/2016

ALMOSTER
ALVAIÁZERE
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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 ROSA PEREIRA 
NUNES (93 anos)

N. 03/09/1922 - F. 12/03/2016
NATURAL: BRASIL

RESIDENTE: VÁRZEA DO BISPO 
FREIXIANDA - OURÉM

AGRADECIMENTO

Seus irmãos, sobrinhos e demais família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.
AF Cinco Vilas

FRANCISCO SILVEIRA
MARIA (66 anos)

N. 15/04/1949
F. 03/03/2016

PUSSOS
PUSSOS S. PEDRO

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

AGRADECIMENTO

A família, na impossibilidade de o fazer 

pessoalmente, como era seu desejo, vem 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.

ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO 
NUNES (90 anos)

N. 08/10/1925
F. 22/02/2016

LARANJEIRAS
ALVAIÁZERE

Querida esposa e Mãe,

Faz 9 anos que nos deixaste, nós continuamos a viver 

conforme o teu desejo, no entanto a saudade e o amor 

permanecem para sempre.

Acreditamos que estás junto de Deus Pai, de quem 

imploramos a sua misericórdia, e dando-lhe graças pelo 

Dom da vida, suplicando-lhe o teu eterno descanso.

ALICE DA CONCEIÇÃO 
MENDES

N. 08/12/1916
F. 21/03/2007

RELVAS 
PUSSOS S. PEDRO

NOVE ANOS DE SAUDADE

Não há saudades 

mais dolorosas

do que as saudades 

dos que não partiram...

      Vives em nós.

DEZ ANOS DE SAUDADE

ZAMBUJAL
ALVAIÁZERE

ARTUR ALVES
N. 06/11/1950
F. 05/03/2006

AGRADECIMENTO

É com profunda saudade e amor que  

Sua esposa, filhas, genros, netos e restantes familiares cumprem o 

doloroso dever de participar o seu falecimento não sendo possível 

agradecer pessoalmente como gostaríamos, vimos fazê-lo desta 

forma, agradecendo a todos os que nos acompanharam em todos 

os momentos difíceis e que no final acompanharam o nosso ente 

querido à sua eterna morada ou que por qualquer outra forma nos 

manifestaram pesar. A todos o nosso profundo agradecimento.
Serviço Funerário efetuado pela Nova Agência Funerária de Tomar

ALBERTO GONÇALVES
(87 anos)

N. 01/12/1928
F. 20/02/2016

TOMAR

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.

JOSÉ VICENTE MARQUES 
(86 anos)

N. 06/02/1930 - F. 13/03/2016
NATURAL: S. MATEUS - PUSSOS S. PEDRO

RESIDENTE: ALHOS VEDROS - MOITA

AGRADECIMENTO

Sua filha, genro, neta 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

DONZILIA DA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS (67 anos)

N. 16/07/1948
F. 10/03/2016

CARVALHAL DE S. BENTO
PUSSOS S. PEDRO

AGRADECIMENTO

Suas filhas, genros, netos e demais família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.
AF Cinco Vilas

BERNARDINO FERREIRA
(98 anos)

N. 15/08/1917
F. 11/03/2016

SEIxAL
ALVAIÁZERE

AGRADECIMENTO

Sua esposa e demais família, na impossibilidade de 

o fazerem pessoalmente, como era seu desejo, vêm por 

este meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.
AF Cinco Vilas

ILIDIO BORGES 
DOS SANTOS (88 anos)

N. 18/02/1928
F. 14/03/2016

PALHEIROS
MAÇÃS DE D. MARIA

AGRADECIMENTO

Sua esposa, filho 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 GOMES 
SALGUEIRA (75 anos)

N. 07/01/1941
F. 22/03/2016

BARQUEIRO
ALVAIÁZERE
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Informações Pontuais

SAÚDE
João Mendes

Tabagismo e a Cessação Tabágica

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

Informativo

J
UROS COMERCIAIS: O aviso nº 

890/2016, publicado no Diário 

da República, 2ª série, de 27 de 

janeiro, mantém a taxa de juros comer-

ciais para vigorar no 1º semestre de 

2016, em 7,05% (taxa em vigor entre 

01/01/2016 a 30/06/2016). Esta taxa 

de juros (taxa supletiva de juros mora-

tórios) é aplicável aos créditos de que 

sejam titulares empresas comerciais 

singulares ou coletivas.  

TSU: Foi publicado o Decreto-Lei n.º 

11/2016, de 8 de março, que procede 

à criação de uma medida excecional de 

apoio ao emprego através da redução 

da taxa contributiva para a Segurança 

Social (comummente designada taxa 

social única ou TSU) a cargo da entida-

de empregadora. Assim, este diploma 

prevê uma redução de 0,75 pontos 

percentuais na parte da TSU a cargo 

da empresa, mediante o preenchimen-

to de determinados requisitos. Esta 

medida foi tomada tendo em conta a 

subida da retribuição mínima mensal 

garantida para os 530,00€, de forma 

a minimizar o impacto económico nas 

empresas.

IRS E IVA: A Portaria Nº 338/2015, 

de 8 de outubro, que entrou em vigor 

a 1 de janeiro de 2016 introduz alte-

rações ao Sistema de Emissão de Fa-

turas, de Recibos e de Faturas-Recibo 

aprovando novos modelos. Este é um 

sistema gratuito, simples e seguro, 

que serve para emitir faturas, recibos 

e faturas-recibo, a que se refere a 

alínea a) do n.º 1 do artigo 115.º do 

Código do IRS, bem como para a sua 

disponibilização aos adquirentes de 

bens e serviços. 

O sistema tem por objetivo sim-

plificar e diminuir os custos de cum-

primento das obrigações fiscais pelos 

contribuintes, bem como maximizar as 

vantagens da utilização das tecnologias 

da informação.

Mantenha-se informado, consulte 

um advogado! n

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)

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!

***

Segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), a pandemia 
do tabagismo foi responsável 

pela morte de 100 milhões de pes-
soas no século XX. Se esta não for 
controlada, estima-se que poderá 
matar mil milhões, ao longo do 
presente século. 

Em 2010, o consumo de tabaco 
foi responsável, em Portugal, pela 
morte de cerca de 11 000 pessoas fu-
madoras ou ex-fumadoras, causadas 
por doenças respiratórias, cancro ou 
doenças do aparelho cardiovascular. 

Desde 1990, as evidências sobre 
os benefícios da cessação tabágica 
para a saúde têm vindo a ser esta-
belecidos: esta apresenta benefícios 
em homens e mulheres de todas as 
idades, com ou sem doenças relacio-
nadas com o tabagismo; os ex-fuma-
dores vivem mais do que os fuma-
dores e os indivíduos que cessam os 
hábitos tabágicos antes dos 50 anos 
têm metade do risco de morrer nos 
15 anos seguintes; a cessação tabá-
gica diminui o risco de desenvolver 
doenças cardiovasculares e doenças 
respiratórias, bem como inúmeros 
tipos de cancro, nomeadamente do 
trato respiratório, gastrointestinal, 
urinário e ginecológico. 

A cessação tabágica antes ou 
durante a gravidez diminui o risco 
de abortos espontâneos, nados-mor-
tos, crescimento fetal diminuído, 

baixo peso ao nascer, descolamento 
prematuro da placenta, morte súbita 
do recém-nascido, fenda palatina e 
labial, alguns tipos de cancro, asma 
e outras complicações respiratórias. 

Estudos mostram que 80% dos 
fumadores expressam o desejo de 
parar de fumar, 35% tentam deixar de 
fumar todos os anos, mas menos de 
5% têm êxito em cessar o consumo 
sem ajuda. 

Outro problema é o ganho pon-
deral após a cessação tabágica, está 
bem documentado e ocorre em cerca 
de 84% dos fumadores em cessação, 
sendo citado como o principal mo-
tivo para a relutância em parar de 
fumar e recaída depois da cessação, 
especialmente nos fumadores que 
apresentam preocupações com o 
seu peso. Alguns autores defende-
ram que este ganho de peso após 
a cessação poderia estar associado 
a um aumento do risco de desen-
volvimento de Diabetes e Doença 
Cardiovascular. Contudo, alguns 
estudos mais recentes e bastante 
robustos, em que foram acompa-
nhados centenas de fumadores e 
ex-fumadores durante muitos anos, 
vieram contradizer esta tese. Assim, 
é hoje consensual que os benefícios 
da cessação do consumo de tabaco 
superam eventuais riscos que esta 
possa apresentar.

Vá lá pela sua Saúde… n

FERNANDO LOPES SIMÕES MIGUEL
CONSTRUÇÃO CIVIL

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

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

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

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

TUDOGAZ
Rádio Eléctrica de Algés, Lda.

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

AGÊNCIA
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de terça a 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” 
  - Exposição temporária do colecionador Carlos Carvalho

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

dias 1, 2 e 3:
 FEIRA DE OPORTUNIDADES
 Local: Centro Cultural dos Cabaços

dia 1: 20h00
CAMINHADA NOTURNA - PUSSOS S. PEDRO | 5 Km
Inscrições através do site do Município em www.cm-alvaiazere.pt 
Informações: 915 698 733 / 915 698 722 / 915 698 791

 Local: Junta de Freguesia de Pussos S. Pedro
 (Org. Gabinete do Desporto, Turismo e Museu Municipal)

dia 7: 16h00
DIA NACIONAL DOS MOINHOS
Visita guiada ao Moinho de Vento da Avanteira
Informações: atendimento do Museu ou pelo nº 236 650 710 

 (Org. Museu Municipal de Alvaiázere)

dia 9: 21h00
SARAU MUSICAL - 14º ANIVERSÁRIO DA TUNA E CANTARES  

 DA MISERICÓRDIA DE ALVAIÁZERE
 Com a participação de: Coro Alva Canto e Sociedade 
 Filarmónica Alvaiazerense de Santa Cecília
  Local: Casa Municipal da Cultura de Alvaiázere

AG E N DA  C U LT U R A L  -  A B R I L
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 10 e 24

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 3 e 17

ABRIL

dia 13: 21h00
 TERTÚLIAS TEMÁTICAS 
 “Como promover uma melhor orientação vocacional e profissional”

 Participação gratuita sujeita a inscrição até ao dia 8 de abril
 Local: ETP Sicó - Alvaiázere

dia 17: 09h30
PASSEIO PEDESTRE - PR4 - “MEGALAPIAS” | 12 Km
Inscrições através do site do Município 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 19: 18h30
 WORKSHOP 
 “CONTABILIDADE E IMPOSTOS”
 Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na 
 Associação da Casa do Povo de Alvaiázere ou através 
 dos contactos 92 637 12 85 / 236 651 008
 Local: Associação da Casa do Povo de Alvaiázere
 (Org. CLDS 3G de Alvaiázere)

dias 23 e 24:
 FEIRA DE CONCHAS
 Troca e venda
 Local: Museu Municipal de Alvaiázere

dia 24: 08h30
 11º ENCONTRO CICLOMOTORIZADO
 Local: S. Pedro - Rego da Murta
 (Org. Associação de S. Pedro)

dia 26: 14h00 - 18h00
 SESSÃO DE CONSULTADORIA ESPECIALIZADA
 “PROJETAR O MEU NEGÓCIO”
 Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na 
 Associação da Casa do Povo de Alvaiázere ou através 
 dos contactos 92 637 12 85 / 236 651 008
 Local: Associação Casa do Povo de Alvaiázere
 (Org. CLDS 3G de Alvaiázere)

Informativo

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.

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

Certifico, para efeitos de publicação, que 

por escritura de JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL, hoje 

exarada, de folhas 64 a folhas 66, do livro de no-

tas para escrituras diversas número 78-D, deste 

Cartório, António Marques Inácio casado com 

Maria Freire Mendes, sob o regime da comunhão 

geral, natural da freguesia de Pelmá, concelho de 

Alvaiázere, onde reside na Estrada do Nabão, nº 

481, no lugar de Venda do Preto, declara:

Que, é dono e legítimo possuidor com ex-

clusão de outrem do seguinte prédio situado na 

freguesia de Pelmá, concelho de Alvaiázere, e 

não descrito na Conservatória de Registo Predial 

de Alvaiázere:

Misto sito em Pregal – Venda do Preto, com-

posto de casa de rés do chão e primeiro andar 

para habitação com a área de coberta de setenta 

e seis metros quadrados e terra de pastagem 

com oliveiras, parte rochosa e incultivável com 

uma árvore de fruto, com a área de três mil e cem 

metros quadrados, a confrontar do norte com 

Estrada Nacional, sul, José dos Santos, Nascente 

Bernardino Alves Gerardo, poente, herdeiros de 

Maria Luísa, inscrito na respectiva matriz sob 

os artigos números 920 urbano e 2696 rústico, 

com o valor patrimonial total para efeitos de IMT 

e atribuído de trinta e oito mil quinhentos e seus 

euros e vinte e sete cêntimos.

O prédio atrás identificado veio à sua posse, 

ainda no estado de solteiro, no ano mil novecen-

tos e cinquenta e três, quando lhe foi ajustado 

doar o prédio rústico inscrito na respetiva matriz 

sob o artigo 2.696 por seus pais Augusto Inácio e 

mulher Maria da Conceição, residentes que foram 

no lugar de Cheira, dita freguesia de Pelmá, tendo 

posteriormente, sobre o referido prédio rústico, 

o ora primeiro outorgante, construído no ano de 

mil novecentos e cinquenta e quatro, uma casa 

de habitação composta de rés de chão e primeiro 

andar, com a superfície coberta de setenta e seis 

metros quadrados, casa esta que se encontra 

inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 

número 920.

Que todavia, nunca chegaram a formalizar a 

respectiva doação através da necessária escritura 

pública, nem podem vir agora formalizá-la em 

virtude de os doadores já terem falecido, mas 

desde logo entrou na posse e fruição do referido 

prédio em nome próprio, posse que assim detém 

há mais de vinte anos, sem interrupção ou ocul-

tação 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 e com aproveita-

mento de todas as utilidades do prédio todos os 

actos de posse de que o mesmo era susceptível, 

nomeadamente, plantando e cortando árvores, 

limpando e cultivando o respectivo terreno, co-

lhendo os respetivos frutos, habitando-o, agindo 

sempre por forma correspondente ao exercício 

do direito de propriedade, quer usufruindo como 

tal o imóvel, quer suportando os respectivos 

encargos.

Que esta posse em nome próprio, pacífica, 

contínua e pública, exercida desde o referido ano, 

conduziu à aquisição do mencionado prédio por 

usucapião, que aqui expressamente invoca, justi-

ficando o seu direito de propriedade para o efeito 

de registo, dado que esta forma de aquisição não 

pode ser comprovada por qualquer outro título 

formal extrajudicial.

Está conforme, 

Alvaiázere, 16 de março 2016.

A Conservadora em funções notariais,

Irene Dulce Ventura Santa

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 404 de 31/03/2016

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE
A CARgO DA COnSERVADORA EM FunçõES nOTARiAiS 

iREnE DuLCE VEnTuRA SAnTA
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O 
Município de Alvaiázere, através da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL), voltou 
a estar representado na edição de 2016 da Bolsa de 

Turismo de Lisboa (BTL) nos dias 3 e 5 de março, dando 
a conhecer aos visitantes do mais importante certame do 
setor, a sua cultura e património, nomeadamente gas-
tronómico, através de uma prova de iguarias elaboradas 
à base de chícharo.

No dia 5 de março, entre as 12h e as 13 horas, a 
degustação gastronómica do concelho de Alvaiázere foi 
precedida por uma apresentação desta leguminosa, feita 
pela presidente da Câmara Municipal, Célia Marques, 
que aproveitou a oportunidade para divulgar o evento 
“Alvaiázere Capital do Chícharo”, que se realizará em 
entre os dias 10 e 13 de junho e que contará com um 
cartaz diversificado e de grande qualidade. Seguiu-se a 
degustação levada a cabo por Rita Guarda, responsável 
pela loja “Doce Tradição”, que confeciona e comercializa 
diversos produtos à base de chícharo.

A pontuar o momento de promoção do concelho 
de Alvaiázere ouviram-se os sons e melodias da Tuna 

e Cantares da Santa Casa da Misericórdia, que marcou 
presença no local a convite da Câmara Municipal.

A participação do Município de Alvaiázere na BTL 
é a prova não só do potencial turístico do Concelho, 
como também da importância vital e estratégica que o 
executivo autárquico tem dado ao setor como motor de 
desenvolvimento para Alvaiázere. n

A 
C.C.A. procura dar sequência aos almoços de 
freguesia do concelho de Alvaiázere. Assim, no 
dia 27 do mês de fevereiro, realizou-se o almoço 

de freguesia de Alvaiázere.
Os participantes, cerca de 30, não foram em grande 

número, mas o importante foi que a vinda dos mesmos 
resultou num dia do agrado de todos. A boa disposição 
não faltou e houve encontros de pessoas que há bastante 
tempo não se viam. Uma das finalidades destes almoços 
é exatamente promover estes reencontros, quanto tal 
acontece todos ficamos satisfeitos. 

A presidente da C.C.A., Sandra Nunes, deu as boas 
vindas e demonstrou a sua alegria e satisfação pela 
presença de todos. Lembrou os vários eventos que a 
C.C.A vai promover, nomeadamente a realização de 
duas excursões: em 30 de abril ao Algarve e Guadiana e 
em 03 de setembro à Escandinávia, jantar do Chícharo, 
noite de fados, entre outros, também estes com o intuito 
de contribuir para o convívio entre os Alvaiazerenses. 
Usou da palavra o presidente da Junta de Freguesia, 
Vítor Joaquim, que igualmente se congratulou com a 
vinda dos que se disponibilizaram para estar presentes 
neste convívio, acalentando a esperança de para o ano a 
participação ser maior. Por último falou a vice-presidente 

da Câmara Municipal de Alvaiázere, Sílvia Lopes, que 
salientou a importância destes almoços convívio entre 
os conterrâneos e residentes em Alvaiázere e Lisboa.

Vamos esperar que para o próximo ano venham mais 
Alvaiazerenses, é uma oportunidade para dar um passeio 
por Lisboa e conhecer a sede da C.C.A. Vão com certeza 
regressar a suas casas contentes por terem vindo.

Finalizou-se o evento com um até breve! n

Atualidade

NUTRI 
       SAÚDE

Ulrich Cassiano

Casa do Concelho de Alvaiázere

Almoço da Freguesia de Alvaiázere 
reuniu 30 participantes

Artrose e alimentação

Há algum tempo, os especialistas diziam que 
não havia nenhuma relação entre as doenças 
reumáticas e a alimentação. Mas hoje em 

dia, essa opinião mudou e estudos mostram que a 
alimentação saudável é um fator muito importante 
no caso das doenças reumáticas. 

Ingerir alimentos inadequados pode desen-
cadear ou agravar os sintomas de artrose e reu-
matismo. Por outro lado, existem alimentos que 
amenizam os sintomas e previnem o agravamento. 

Alimentos que devem ser reduzidos ou eli-
minados:

- Produtos de origem animal: carnes vermelhas
- Embutidos e os enlatados: principalmente pre-

sunto, fiambre, mortadela e bacon
- Peixes: mariscos e peixes defumados
- Legumes: batata, espargo e milho-doce
- Cereais: trigo, cevada e centeio
- Refrigerantes e bebidas alcoólicas 
- Lacticínios: leite de vaca, queijo e manteiga
- Hidratos de carbono refinados: açúcar e farinha 

branca
- Café, chá-preto

Alimentos que devem ser consumidos:
- Carnes brancas
- Peixes: salmão, cavala, sardinha
- Legumes: abóbora, alcachofra, alface, batata-

doce, cenoura, aipo, alho-francês, nabo, cebola, 
alho e couve

- Frutas: ameixa, abacaxi, banana, cereja, fram-
boesa, maçã, melão, mirtilo, pêra, morango e uva

- Sumos naturais de frutas e vegetais
- Cereais: arroz, aveia, lentilhas, sésamo 
- Óleo de linhaça e azeite 
- Canela e gengibre
- Frutos secos: amêndoas, noz e tâmaras 
- Chá verde, leite de aveia, de arroz ou de côco 

Para além dos conselhos alimentares acima re-
feridos, é importante manter uma atividade física 
regular com exercícios suaves e simetricamente 
equilibrados (marcha, hidroginástica, Pilates), evitar 
cargas pesadas; adote posturas corretas e simetri-
camente equilibradas, quer sentado, quer de pé; 
mantenha o seu peso equilibrado; evitar exercícios 
repetitivos e desportos agressivos das articulações; 
hidrate-se bebendo água fora das refeições. n

Município de Alvaiázere

Marcou presença na Bolsa de 
Turismo de Lisboa 2016

Assembleia-geral da CCA

Contas de Gerência 2015 aprovadas 
ALMOÇO - CONVÍVIO

freguesIA de PeLMÁ
dia 16 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: 
JF de Pelmá: Tel. 249 550 453 - Tlm. 914 067 266
Sede CCA: Tels. 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

C
umprindo o calendário estatutário da Casa do 
Concelho de Alvaiázere (C.C.A.), no dia 12 de 
Março realizou-se em Lisboa, na sua sede, uma 

reunião ordinária da Assembleia-geral para apresenta-
ção, discussão e votação dos Relatórios e Contas de 
Gerência da CCA e do Jornal “O Alvaiazerense” relativas 
ao ano de 2015.

A reunião foi presidida por António Júlio Vaz, sendo 
dada a palavra à presidente da Direção da CCA, Sandra 

Nunes, e ao Diretor do Jornal “O Alvaiazerense”, Carlos Si-
mões, para a prestação de informações e esclarecimentos. 

Para ambas as entidades, Manuel Paixão, presidente 
do Conselho Fiscal apresentou os respetivos pareceres 
com a recomendação da aprovação e voto de louvor

Num debate participado pelos sócios presentes, em 
número de 22, ambos os documentos foram aprovados, 
ficando os mesmos disponíveis na sede para consulta 
pelos sócios. n
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O 
dia acordou solarengo e “bem-disposto”, 
a bem receber os cerca de 150 monteiros 
que participaram na montaria aos javalis, 
coorganizada pelo Município de Alvaiázere 

e pelo Clube de Caçadores do Concelho de Alvaiázere, 
que se realizou no passado dia 20 de fevereiro.

Feita a credenciação dos muitos participantes e 
servido o pequeno-almoço, (que de pequeno tem 
só o nome), pelas 10h15, matilheiros, ‘postores’ e 
caçadores, estavam prontos e preparados para sair 
para a mancha de terreno a montear, não sem antes 
assistirem à palestra da “praxe”.

De forma sumária, o presidente do Clube de 
Caçadores, Luís Guerreiro, deu as boas vindas aos 
presentes, agradecendo o interesse manifestado por 
todos em participarem nesta montaria, cujas portas 
já se encontravam esgotadas há vários meses, tendo 
ainda transmitido o modo de funcionamento da ca-
çada. A vice-presidente da Câmara Municipal, Sílvia 
Lopes, agradeceu igualmente a presença de todos 
os caçadores, focando que o setor da caça é extre-
mamente importante para o Município, enquanto 
atividade que valoriza os recursos do território. O 
diretor de Montaria, Carlos Rodrigues, presidente da 
Federação de Caça e Pesca da Beira Litoral, sublinhou 
as medidas de segurança mais importantes a adotar 
no ato venatório, apelando ao cumprimento rigoroso 
das mesmas. Para culminar esta sessão prévia, o Pa-
dre André Sequeira ministrou um momento de oração 
em memória de todos os monteiros já falecidos.

Transportar centena e meia de pessoas para o 
coração das serranias Alvaiazerenses não constitui, 
como é bom de perceber, tarefa fácil e despachada. 
Ainda assim, a organização conseguiu que, por volta 
das 11h45, todos os caçadores estivessem prontos 
e alerta, de arma em guarda nos respetivos postos, 
para cumprirem “de alma e coração” a tarefa que os 
move e tanta paixão lhes desperta.

Ainda as 16 matilhas não tinham sido libertadas, 
e já ecoava o som da primeira detonação da tarde. 
“Bom prenúncio”, certamente julgaram (e bem), os 
expectantes monteiros que faziam figas para que um 
qualquer “javardo” lhes calhasse em sorte.

Os sons das ladras de cães foram-se sucedendo, e 
tiros contabilizaram-se cerca de seis dezenas.

Após quatro horas e meia de lances, deu-se por 
concluído o ato de caça. Hora, pois, de se recolherem 
os caçadores e as reses abatidas. Contas feitas, alcan-
çou-se mais um bom quadro de caça, se se tiver em 
consideração os tipos de terrenos e de habitat que 
caracterizam o território Alvaiazerense: doze javalis 
cobrados. Não foi um recorde, mas a confirmação de 
que Alvaiázere tem, no panorama regional, uma boa 
vocação para esta espécie cinegética.

E porque uma montaria (e a caça em geral) é muito 
mais do que o mero ato de abate do animal caçado, 
seguiu-se o momento de convívio e confraternização, 
num almoço que, entre convidados, matilheiros, ‘pos-
tores’ e caçadores, reuniu mais de duas centenas de 
pessoas. Foi o momento de se partilharem as histórias 
e peripécias da caçada e de algumas penitências 
por lances errados. Resulta a evidência que com um 
pouco mais de pontaria, o quadro de caça poderia 
ter sido multiplicado! Enfim, ficarão para o ano…! n

Clube de Caçadores do Concelho de Alvaiázere

desporto
Alvaiázere

Montaria aos javalis reuniu 
centena e meia de caçadores

mãos  livres
Trabalhos elaborados pelas crianças da Creche Santa Cecília de Alvaiázere

Futebol

GDA regressou às 
derrotas

O mês de março ditou o regresso do Grupo 
Desportivo de Alvaiázere (GDA) a um ciclo 
de derrotas. O primeiro jogo do mês, a con-

tar para a 19ª jornada, no dia 6, foi disputado em 
Pousos (Leiria), frente ao Grupo Recreativo Amigos 
da Paz (GRAP), que venceu o GDA por 3-2. 

Na jornada 20, disputada a 13 de março, a 
equipa alvaiazerense recebeu em casa o Mata 
Mourisquense, de Pombal, que ocupa atualmente 
o último lugar na classificação, tendo o GDA sido 
derrotado por 2-1.

Por fim, no último jogo do mês, no dia 20 de 
março, o GDA deslocou-se à Marinha Grande para 
defrontar o Marinhense, segundo classificado da 
divisão de honra de Leiria, partida da qual voltou a 
sair derrotado por 3-1.

O GDA ocupa agora o 13º lugar da tabela classifi-
cativa, logo acima da “linha de água”, com 18 pontos 
(cinco vitórias, três empates e treze derrotas), tabela 
que é liderada pelo Guiense, equipa de Pombal. n

Cláudia Martins

Jogos do Mês de ABRIL
Campeonato distrital

03/04 - 16h00 - GDA vs Sp. Pombal
10/04 - 16h00 - AE Óbidos vs GDA
17/04 - 16h00 - GDA vs Pelariga

Atletismo

Atletas do GACV 
somam conquistas

Os atletas do Grupo de Amigos dos Casais 
do Vento (GACV) têm somado vitórias nas 
últimas provas da modalidade. Paulo Pontes, 

que compete na categoria de veteranos M45, foi o 
primeiro classificado na Corrida da Paz, em Fátima, 
no dia 27 de fevereiro, num percurso de 10.500 me-
tros; na prova Três Léguas do Nabão conquistou o 
terceiro lugar, nos 15.000 metros e, no passado dia 
19 de março, voltou a subir ao pódio, ao arrecadar 
a medalha de prata nos 8000 metros no 13º Grande 
Prémio do Pinhal, na Sertã.

Na mesma prova, destaque para a atleta Joana 
Pontes, que venceu a prova dos 3300 metros em 
juvenis femininos e para Catarina Costa, terceira 
classificada nos 2200 metros em iniciados femi-
ninos. A equipa do GACV ficou em oitavo lugar na 
classificação por equipas. n

Local: Estádio Municipal de Alvaiázere - Sede
Data: Sexta-Feira - 22 de Abril de 2016 às 18.30 horas
Venho desta forma convocar todos os sócios do Grupo 

Desportivo de Alvaiázere para, nos termos estatuários, 
reunirem em Assembleia Geral, no local, data e hora acima 
mencionados, com a seguinte ordem de trabalhos:

1º - Apreciação e aprovação de contas do ano 2015;
2º - outros assuntos.
Aviso: Se à hora marcada não existir número suficiente 

de associados, a Assembleia funcionará com os presentes, 
trinta minutos depois.

Alvaiázere, 28 de Março de 2016
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

(Artur Manuel Freire Caetano da Silva)

grupo desportivo de Alvaiázere
CONVOCATÓRIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
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Rui Oliveira

Nós por cá...

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

Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere

Certificação de Serviço de Qualidade

Olho Vivo Serra de Alvaiázere coberta de neve

A 
Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere 

revalidou a sua Certificação de Qualidade, 

de acordo com o modelo EQUASS, nível As-

surance.

Com esta certificação, a Santa Casa da Misericórdia 

de Alvaiázere garante assim o reconhecimento, a nível 

europeu, da qualidade dos seus serviços num processo 

de melhoria contínua, tendo em vista a satisfação dos 

seus utentes e a promoção da qualidade de vida na 

comunidade.

Este reconhecimento, que orgulha toda a equipa, 

mas que, ao mesmo tempo, lhe exige um compromis-

so cada vez mais empenhado e ativo, só foi possível 

graças ao esforço e ao trabalho de todos os seus co-

laboradores. 

A Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere agradece 

aos utentes, familiares, parceiros, colaboradores, en-

tidades financiadoras e todos aqueles que a apoiam e 

acompanham, e que são, por isso, parte integrante do 

seu bom desempenho. n

Após quase uma década, no passado dia 
27 de fevereiro voltou a nevar na Serra de 
Alvaiázere. As previsões do Instituto Por-
tuguês do Mar e da Atmosfera apontavam 
para um fim-de-semana com descida das 
temperaturas e possibilidade de queda de 
neve em regiões com altitudes compreen-
didas entre os 400 e os 600 metros.
A Serra de Alvaiázere é a maior elevação 
do Maciço de Sicó, com uma altura de 618 
metros, sete quilómetros de comprimento 
e três quilómetros de largura, caracteri-
zando-se por ser uma serra calcária, na 
qual predominam os processos cársicos. 
Para além de Alvaiázere, toda a região de 
Sicó ficou coberta por um manto branco 
de neve.

… Em Março, assistimos ao que po-
deríamos chamar a “primavera marce-
lista”, caso a expressão não tivesse uma 
conexão problemática ao Estado Novo. 
Para evitar mal-entendidos, será preferí-
vel apelidar como “Marcelo Primaveril”, 
que realça a forma entusiasta como 
grande parte do povo português, tem 
recebido o novo Presidente da República, 
homem de afectos e comunicador nato, 
o oposto do seu antecessor, estadista 
de imagem austera e protocolar. Uma 
diferença abismal, que se complementa 
com a “necessidade” que os portugueses 
têm de um D. Sebastião e poderá ajudar 
a explicar toda a euforia sentida. Veja-
mos quando chegar a hora das decisões 
políticas…

Igualmente no passado mês, o terro-
rismo voltou à Europa e com ele o medo 
e o terror, à vida dos europeus. Fica na 
memória e amedronta a frase: “O estado 
islâmico está a morrer, mas ainda vai 
matar”, isto a propósito de ter perdido 
território e influência na Síria e no Iraque, 
nos últimos meses.

Também muito se tem falado da crise 
jurídico-política no Brasil, desencadeada 
no âmbito da chamada Operação Lava-
Jato, que de uma forma muito simplista, 
consistia em corrupção e lavagem de di-
nheiros, em que estarão implicados mais 
de 300 políticos de vinte e tal partidos (!); 
por aqui se vê a dimensão da “coisa” e faz 
temer pelo futuro da democracia naquele 
país. Terão sido mesmo os portugueses 
que deixaram a semente? 

Na nossa vila, no pretérito dia 13 teve 
lugar a comemoração dos 76 anos da 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere, sem dúvida 
uma das principais e mais importantes 
associações do nosso concelho, pela 
sua imprescindível e nobre missão. Ul-
timamente tem passado por momentos 
conturbados e de algumas dificuldades, 
a que não será estranha uma “gestão de 
topo” à distância, incompatível com a 
importância da mesma. Apesar de tudo, 
os presentes têm sabido ultrapassar os 
obstáculos e é importante que assim seja, 
porque as pessoas passam e as institui-
ções permanecem. Felizmente! n
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