
Alvaiazerense ao Comando 
do Esquadrão Presidencial
Segurança. Capitão Eduardo Mendes é responsável pelos 
90 militares que compõem a Guarda do Palácio de Belém, 
residência oficial do Presidente da República. pág. 14

Museu Municipal
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 
foi assinalado com diversas atividades

Município
Passeio Pedestre 
“Trilhos de 
Al´Baizir” juntou 40 
participantes      pág. 8

Alvaiázere
Município ocupa o 
288º lugar no ranking 
nacional              pág. 24

GACV
Joana Pontes sagrou-se 
campeã na 28ª Milha 
de Cristal na Marinha 
Grande                pág. 23

Licor de Chícharo
Venceu Concurso 
Nacional de Licores 
Conventuais      pág. 11

Entrevista. O Padre André Sequeira, responsável por quatro das sete 
paróquias de Alvaiázere desde outubro de 2015, falou ao “Alvaiazerense” 
do seu percurso e da receção pela comunidade cristã, revelando ainda quais 
os projetos que pretende desenvolver durante o seu ministério. pág. 4

Alvaiázere
Lojas Miranda & 
Miranda e João Serra 
Carvalho foram 
assaltadas              pág. 2

pág. 12
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Em Alvaiázere

Assalto à loja de 
João Serra Carvalho 
rendeu 200 euros

Atualidade
Em Cabaços

Sede da empresa 
Miranda & Miranda, 
foi assaltada

Cláudia Martins

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

N
o passado dia 15 de abril, a 
sede da empresa Miranda & 
Miranda, Lda, em Cabaços 
(freguesia de Pussos S. Pedro), 

foi assaltada.
Pedro Miranda, responsável pela 

área comercial da empresa que se 
dedica ao comércio de produtos para 
agricultura e pecuária, explicou ao 
“Alvaiazerense” que o roubo ocorreu 

durante a hora do almoço: “a loja esteve 
fechada entre as 13h00 e as 14h00, e 
quando chegámos, deparámo-nos com 
a porta do escritório arrombada”. 

No que diz respeito aos prejuízos, 
Pedro Miranda afirmou que foi rou-
bada uma quantia indeterminada de 
dinheiro. 

O caso foi entregue ao Núcleo de 
Investigação Criminal do Destacamento 
Territorial de Pombal da Guarda Nacio-
nal Republicana. n

À 
semelhança do que aconteceu 
na sede da empresa Miranda 
& Miranda, Lda, também 
no dia 15 de abril a loja de 

João Serra Carvalho, em frente ao 
cemitério de Alvaiázere, foi assaltada 
alegadamente no período do almoço, 
entre as 13h00 e as 14h30.

João Serra Carvalho, proprietário da 
loja que comercializa produtos para 

animais, rações, adubos e pesticidas, 
explicou ao “Alvaiazerense” que, quan-
do os seus funcionários regressaram da 
hora de almoço, encontraram “a janela 
partida e a grade cortada”, tendo os 
ladrões levado “o dinheiro que estava 
na caixa, uma quantia de aproximada-
mente 200 euros”. 

No local estiveram os agentes da 
Guarda Nacional Republicana do posto 
de Alvaiázere e também o Núcleo de 
Investigação Criminal do Destacamento 
Territorial de Pombal. n

Cláudia Martins
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J
ulgava-se perdido, mas acaba de ser reencontrado, 
em Maçãs de Dona Maria, um fragmento do verda-
deiro pelourinho desta antiga vila, atual freguesia 

do concelho de Alvaiázere.  
Miguel Portela, investigador e historiador, palestrante 

na 3ª sessão do 2.º Ciclo de Palestras de Inverno, que 
se realizou dia 3 abril de 2016, no auditório da Junta 
de freguesia de Maçãs de Dona Maria, trouxe à luz uma 
peça do património quinhentista, que se julgava desapa-
recido: “Em Busca do Verdadeiro Pelourinho de Maçãs de 
Dona Maria” em que desvendou o mistério do verdadeiro 
pelourinho de Maçãs de Dona Maria, há várias décadas 
desmontado, e que foi agora redescoberto. 

Este investigador demonstrou que o que se considera-
va até aos dias de hoje como o pelourinho desta localida-
de, mais não é do que uma peça oitocentista pertencente 
a uma varanda de uma casa que existiu nessa freguesia 
nos finais do século XIX e que foi adaptado de modo a 
figurar como peça emblemática para os seus habitantes.

O verdadeiro pelourinho quinhentista, de que hoje se 
conhece apenas um seu fragmento do fuste quinhentis-
ta, localiza-se na rua principal desta freguesia.  

Trata-se de um valioso fragmento do pelourinho, que 
constitui uma peça fundamental da história de Maçãs de 
Dona Maria. n

No jornal de 30 de Abril de 1996, na primeira página 
era dado destaque à criação de uma nova associação, 
o Alvo Canto, que felizmente ainda perdura entre nós 
e que tem levado o nome de Alvaiázere a tanto lado, 
bem como tem sido uma lufada de 
ar fresco na cultura alvaiazerense. 
Na página 3 eram publicados os 
Estatutos e a constituição dos órgão 
sociais: Assembleia-Geral, Presiden-
te: Maria Teodora Freire Gonçalves 
Cardo; Secretários: Maria do Céu 
Lourenço e Adélia de Jesus Teodó-
sio. Direcção, Presidente: Joaquim 
Dionísio da Silva Lourenço; Vice-
-Presidente: António Manuel da Luz 
Neves Cardo; 1º Secretário: Maria do 
Rosário Caria Caetano da Silva; 2º 
Secretário: Célia Margarida Gomes 
Marques; Tesoureiro: Paulo Sérgio 
Marques Reis da Silva; Vogais: Maria 
Nunes Rosa Pereira, Helena Ventura, 
Alice Nunes Duarte, Pedro Azevedo, 
Maria Ondina Pinto T. Carvalho e 
Carla José Alexandre Veríssimo; 
Conselho Fiscal, Presidente: Mário 
João da Luz Neves Cardo e Secretá-
rios, Maria de Fátima de Carvalho 
Almeida e Maria Celeste Farinha Coelho. A primeira 
actuação estava prevista para a Fafipa desse ano. 

Igualmente na 1ª página se publicitava o I FESTIVAL 
DE FOLCLORE do Rancho Folclórico de Pussos e era um 
cartaz extenso, pois para além dos anfitriões, estariam 

presentes os Ranchos Folclóricos “As Flores da Beira” de 
Porto Salvo – Oeiras, da Guístola - Pombal, “As Macani-
tas de Tercena” - Oeiras, de Cernache do Bonjardim, da 
Casa do Povo de Maçãs de D. Maria, Grupo Académico 

de Danças Ribatejanas - Santarém 
e Grupo Infantil da Dança Regional 
– Santarém.

Na página 7 na rubrica POE-
SIA, Alfredo Rodrigues versejava 
em A VELHA TABERNA; «Que me 
desculpem, senhores, / este meu 
atrevimento. / Se gostarem, são 
favores, se não gostarem, lamen-
to. / Não faço pornografia / nem 
quero ser malcriado, / quero é que 
se lembre um dia / aquilo que foi 
passado. / Havia ali no Barqueiro / 
uma taberna modesta / e um amá-
vel taberneiro / que nos recebia 
em festa. / O Povo não é maldoso, 
/ é brejeiro e brincalhão, / pois 
dava um nome horroroso / à tas-
cazita em questão. / A casa meia 
escondida, / quase escavada na 
encosta, / Como era conhecida? / 
(Tape os olhos quem não gosta…) 
/ Era o “Buraco do Cu”…/ Ninguém 

se escandalizava. / Não estranhes agora tu. / Era só o 
que faltava! / No presente está fechada. / Cairá no es-
quecimento. / Para que fique lembrada / se lavra este 
documento.»

Assim se escrevia, há vinte anos! n

Há 20 anos
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Carlos Simões

Editorial

Diretor

… “abril”…

Em Maçãs de D. Maria

Redescoberta do verdadeiro Pelourinho

Recordando “abril”, agora no contexto da 
comemoração oficial dos 42 anos da revolução, 
reitero o que escrevi no artigo “De vez em quando” 
de abril/2014, e recordo a “Estratégia da fuga” do 
editorial de há um ano.

E dá, … cantar abril.
Dando-lhe musicalidade, passo, tipo radialista, 

“E depois do Adeus”, a canção interpretada por 
Paulo de Carvalho com letra de José Nisa e música 
de José Calvário, que ficou ícone por ter servido 
de primeira senha à revolução. Reza a história que 
a transmissão daquela canção foi planeada como 
ordem para as tropas se prepararem e estarem a 
postos, sendo a razão de escolha o ser uma balada 
de amor, sem conteúdo político, que não levan-
taria suspeitas, e no contexto de ser um êxito na 
altura pela visibilidade ter vencido o Festival RTP 
da Canção. Ainda historicamente revelado está, 
também como ícone, uma outra música emitida 
na emissora católica, “Grândola, Vila Morena” da 
autoria de Zeca Afonso, que funcionou como o 
posterior sinal de saída dos quartéis, e que pela 
força do conteúdo político foi a escolha e sinal 
para os militares de que a revolução era mesmo 
para fazer. Passo também esta, relembrando 
apenas a canção pela canção, pela musicalidade 
em grupo, de fácil melodia e letra (… pois, há uns 
tempos, muito badalada, o político Miguel Relvas 
a quis cantar, a acompanhar, e não conseguiu…).

Para além dos 42 anos da revolução dos cravos, 
em 2016 comemoram-se os 40 anos da aprovação 
da Constituição da República Portuguesa, dos valo-
res que consagram a vontade do povo português 
de defender a independência nacional, de garantir 
os seus direitos fundamentais, de estabelecer os 
princípios basilares da democracia e liberdade 
e de assegurar o primado do Estado de Direito 
democrático.

Voltemos ao “E depois do Adeus”, este de há 
um ano, por cá. Parece que o dito (onde é que se 
troca o t pelo d?… isso, pois no Porto é o v pelo b), 
assume subtilmente as novas tecnologias, está em 
armazenamento “Cloud” (“nuvem”). Dito por não 
dito, “a não condicionar as opções estratégicas fu-
turas”, a nuvem paira no ar em contexto de duplo 
raio na trovoada do laranjal que, fora de temporal, 
angariou novas espécies.

“Enterrados”, e no caso “limpos”, sem utiliza-
ção, assim continuam os recipientes de lixo em 
inox, de luxo. 

No sério, resumindo, a defesa e garantia dos 
direitos e liberdades fundamentais do ser humano 
e respeito pelos animais é sempre um imperativo, 
e a nossa história conjunta, de Alvaiázere, de 
Portugal, da Europa e do mundo, não pode ser 
apreciada e vivida se não valorizarmos a importân-
cia do combate pela Liberdade, valor supremo. n



4 O ALVAIAZERENSE     30 de Abril de 2016

“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) – De 
que forma surgiu a sua vocação para 
o sacerdócio?

Padre André Sequeira (PAS) - Desde 
muito novo, me senti chamado por Deus. 
Tinha uma fé bem profunda, ajudada 
pelos meus pais, tinha aquela paixão por 
fazer uma missão. Gostava da liturgia, 
por isso aos sete anos era acólito e as-
sim ajudava o meu pároco, o Pe. Manuel 
António Marques, sendo uma ajuda muito 
útil na realização da sua pastoral. Ele não 
me via como seminarista, viu-me sempre 
como um colega dele. E sentia-me cha-
mado por Deus, somos especiais para 
Ele, é que Ele nos chama a seguir este 
caminho.  Claro que não basta querer ser 
padre. Apesar das dificuldades do nosso 
caminho, sentimos que o Senhor nunca 
nos abandona e chama-nos ao seu servi-
ço e ao serviço dos irmãos. Fiz a escola 
primária na Pocariça, o quinto e o sexto 
em Cantanhede e depois fui para Fátima, 
onde entrei na congregação dos padres 
paulistas, frequentando o ensino geral 
até ao 12.º ano. De seguida, acabei duas 
disciplinas em Lisboa e entrei em Teologia 
na Universidade Católica, onde estudei 
dois anos. Fui depois para Roma, onde fiz 
o noviciado na Casa Provincial dos Padres 
Paulistas, em Itália. Regressei aos estudos 
de Teologia, pedindo a transferência para 
o Instituto Superior de Estudos Teológicos 
de Coimbra, onde concluí, com a tese 
de mestrado “O anúncio messiânico na 
primeira carta aos Coríntios”, que foi 
defendida na Universidade Católica de 
Lisboa. E agora encontro-me aqui no meio 
de vós como pároco de quatro das sete 
paróquias do nosso Concelho. 

(“O Alv.”) – Quando é que foi orde-
nado padre? 

(PAS) - Fui ordenado Padre a 29 de ju-
nho de 2014, pelo nosso Bispo D. Virgílio 
Antunes, na Sé Nova de Coimbra. Mas pri-
meiramente fui ordenado Diácono no dia 15 
de dezembro de 2013. São datas que nunca 
se esquecem. Celebrei a primeira missa na 
minha terra natal, Pocariça (Cantanhede) a 
6 de julho de 2014. 

(“O Alv.”) – Que outras funções é que 
já exerceu e em que paróquias?

(PAS) - Como Vigário Paroquial, res-
ponsável dos Jovens, Coros, Acólitos, 
Alpha Jovem, colaborador Jornal a Luz, 
introdução às leituras dominicais na Rádio 
Vida Nova, Responsável Espiritual Grupo 
voluntariado Dá-te +, nas paróquias de 
Santiago da Guarda, Alvorge, Torre de 
Vale de Todos, Lagarteira, Degracias e 
capelania do Sabugueiro. 

(“O Alv.”) – Como é que foi recebido 
pela população alvaiazerense? Como 
descreve esta comunidade em termos 
de prática da fé cristã?

(PAS) - Fiquei muito emocionado com 
a forma como fui recebido pela população 
alvaiazerense: fui recebido com muita ex-
pectativa, o que é normal sendo um padre 
novo em idade e na região, as pessoas es-
peram muito de nós. Fui muito bem aco-
lhido por todos os alvaiazerenses, com 
muita alegria. Encontrei Igrejas cheias de 
fiéis a entoar cânticos de alegria. E senti-
me logo em casa, como se conhecesse as 
pessoas há muito. Não nego que existia 
uma mistura de sentimentos quer pela 
partida, quer pela chegada a estas novas 
paróquias. Destas comunidades posso 
dizer e afirmar que são comunidades 
com prática religiosa. É normal que se 
tenha de continuar o trabalho dos nos-
sos antecessores, nunca desistindo dos 
nossos irmãos que estão fora da Igreja. 
Existe sempre um trabalho que se deve 
fazer, porque se não se deve desistir dos 
nossos irmãos, pois Deus nunca desiste 
de nós. Penso que aí deve ser um trabalho 
como nos pede o nosso Papa Francisco, 
a pastoral da proximidade, e dar o teste-
munho da nossa vivência e da nossa fé, 
colocando em prática o mandamento do 
amor: “Amai-vos como eu vos amei”. Para 
que nos digam como diziam aos primei-
ros cristãos: “Vede como eles se amam”. 

(“O Alv.”) – Qual o trabalho que 
pretende desenvolver em Alvaiázere?

(PAS) - Quero fazer do meu ministério 
a pastoral da proximidade com os irmãos, 

a proximidade nos momentos de alegria e 
de tristeza daqueles que fazem parte das 
nossas comunidades e quero dizer como 
São Paulo: “para mim viver é Cristo e Já 
não sou eu que vivo é Cristo que vive em 
mim”. Quero ser manso e humilde. Mas, 
acima de tudo, tenho algumas ideias e 
projetos para o futuro. Por isso pensei e 
refleti no plano para este ano pastoral e 
decidi que este ano estou aqui de alma 
e coração para vos servir não realizando 
grandes coisas, mantendo o que se possa 
manter. Para vos conhecer e fazer esta 
pastoral da proximidade: assim tento ir 
de encontro à recomendação do Papa 
Francisco aos sacerdotes: “sejam pasto-
res com o cheiro de ovelhas, pastores 
no meio do seu rebanho, e pescadores 
de homens», num claro desejo de que 
os sacerdotes conheçam as suas ove-
lhas, nos seus ambientes. Preocupo-me 
muito com aqueles que mais sofrem ou 
nada tem. Preocupa-me muito os jovens 
e crianças e os mais idosos e doentes. 
Num Concelho com tantos idosos, numa 
população envelhecida. Por isso, nesse 
âmbito tenciono fazer algo mais e formar 
um grupo de voluntariado e de visitadores 
para aqueles que mais sofrem e precisam 
do nosso amor e carinho. Para nós pode 
ser pouco e nada custar, mas para eles 
vale muito. 

(“O Alv.”) – Que mensagem gostaria 
de transmitir à população alvaiaze-
rense?

(PAS) - Caríssimos Alvaiazerenses, 
estou para vos servir, estou para caminhar 
convosco, estou aqui com esta alegria 
interior porque o Senhor me chamou. 
Chamou-me para ser padre e agora 
chamou-me para estas terras. É aqui 
que quero trabalhar, é aqui que quero 
estar convosco, é aqui que nós vamos 
caminhar. “Vim para servir e não para 
ser servido”. E como disse o nosso Papa: 
“quem não vive para servir não serve para 
viver”. Quero servir a todos de uma forma 
simples e generosa e, acima de tudo, com 
muito amor.

Quero ser um bom pastor! Porém, con-

fio plenamente no Senhor que me amou, 
que me conferiu esta graça do sacerdócio. 
Consciente das limitações e dificuldades, 
conto com a vossa compreensão, a quem 
servirei, com o apoio e a correspondência 
de todos. Caros Alvaiazerenses, espero de 
vós o compromisso e consciência deste 
tempo em que somos desafiados a dar 
um testemunho autêntico como filhos 
e membros da Igreja de Jesus Cristo. Fi-
nalmente, manifesto a minha alegria por 
estar no meio de vós, como um irmão e 
um amigo, que vem em nome do Senhor! 
Consagrando as nossas Paróquias e os 
Paroquianos, a Nossa Senhora, Mãe da 
Igreja, Estrela da Evangelização, que nos 
ilumine e conduza no seu maternal amor 
e nos torne modelos perfeitos de louvor 
a Deus, de Santidade, de Espírito Missio-
nário. É essa a minha disponibilidade, 
é esta a minha abertura: para caminhar 
convosco, para trabalhar convosco e 
sabeis muito bem que o padre faz a 
comunidade, mas a comunidade também 
faz o padre. Por isso, espero, em comu-
nhão fraterna, poder levar-vos por diante 
e dar continuidade ao trabalho pastoral 
dos padres anteriores e vamos caminhar 
olhando na mesma direção, sempre com 
Cristo no nosso caminho e a força e a 
ação do Espírito Santo. 

Que Deus nos abençoe e a Virgem Ma-
ria me guie, neste novo serviço pastoral a 
que fui chamado a prestar nesta parcela 
da Igreja de Cristo!

A todos um grande abraço e a Bênção 
Sacerdotal do vosso pároco, Pe. André 
Sequeira. n

atualidade
Entrevista ao Padre André Sequeira

“Fiquei muito emocionado com a forma como 
fui recebido pela população alvaiazerense”
_____________________________________________________________________________________

Desde o mês de outubro do ano passado que o Padre André Sequeira é o responsável pelas paróquias 
de Almoster, Alvaiázere, Maçãs de Caminho e Maçãs de D. Maria.

Em entrevista ao Jornal “O Alvaiazerense”, o Padre André Sequeira explicou que desde muito novo 
sentiu a vocação religiosa, relembrando o seu percurso, a ordenação como diácono (2013) e como padre 
(2014) e as várias funções que já desempenhou no seio da Igreja Católica.

Emocionado com a forma calorosa como foi recebido em Alvaiázere, afirmou “sentir-se em casa, como 
se conhecesse as pessoas há muito”, acrescentando ainda que pretende dar continuidade ao trabalho 
dos seus antecessores, promovendo “uma pastoral de proximidade com os irmãos, a proximidade nos 
momentos de alegria e de tristeza daqueles que fazem parte das nossas comunidades”.

Cláudia Martins____________________________________________________________________________________

Padre André Sequeira, pároco de 
Almoster, Alvaiázere, Maçãs de 
Caminho e Maçãs de D. Maria
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Mónica Teixeira

Rua Cons. Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

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

Santa Casa da Misericórdia

Promoveu formação sobre 
“Posicionamentos e 
transferências de doentes”

No âmbito do seu programa de formação, e pro-
curando um maior envolvimento com a comunidade, 
a equipa de enfermagem da Santa Casa da Misericór-
dia de Alvaiázere (SCMA) organizou duas sessões de 
formação sobre “Posicionamentos e transferências de 
doentes”, com o objetivo de sensibilizar os profissio-
nais de saúde e cuidadores informais sobre a importân-
cia de posicionar o utente adequadamente, de forma 
a prevenir os riscos de saúde associados a uma falta 
de alternância de decúbitos, assim como incentivar a 
adoção de uma boa postura e deste modo melhorar a 
qualidade dos posicionamentos.

As referidas sessões, orientadas pelos enfermei-
ros Marta Brás e Miguel Gonçalves, realizaram-se nos 
dias 9 e 22 de março, no Cine Teatro de Alvaiázere, e 
contaram com a presença de 120 elementos de várias 
Instituições do Concelho. n

Organizou Convívio Pascal
No dia 31 de março, o Clube de Caçadores do 

Concelho de Alvaiázere recebeu a Festa da Páscoa dos 
utentes da SCMA. A festa teve início com a celebração 
da Eucaristia, presidida pelo padre André Sequeira, e 
continuou animada por um grupo coral constituído 
por utentes e colaboradores da Instituição. Seguiu-
se depois um almoço convívio onde todos puderam 
confraternizar. A tarde foi preenchida com “bailarico” 
e cantigas, proporcionando uma tarde bastante anima-
da que terminou com um lanche no qual não faltou o 
tradicional folar da Páscoa.

A SCMA agradece a todos os que participaram nesta 
festa e que colaboraram na sua realização, ao Clube 
de Caçadores do Concelho de Alvaiázere pelo espaço, 
e endereça um agradecimento especial aos Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere pela colaboração no trans-
porte dos utentes com mobilidade reduzida. 

Graças ao contributo de muitas vontades volun-
tariosas, os utentes viveram uma Páscoa com mais 
alegria, neste importante momento de paz e frater-
nidade. n

Utentes participaram no 
Torneio de Boccia

No passado dia 23 de março, sete utentes do Lar 
Francisco Caetano da Silva participaram no Campeona-
to de Boccia Sénior Individual da Zona Centro. 

Os atletas seniores deslocaram-se até à cidade 
de Tomar acompanhados por duas colaboradoras da 
Instituição. 

A manhã foi preenchida com treinos e jogos. O 
almoço realizou-se no jardim municipal, onde os 
utentes aproveitaram para um passeio neste início de 
primavera. Durante a tarde, tiveram lugar alguns jogos 
e, depois de entregues os certificados de participação, 
aproveitaram realizou-se um pequeno passeio pela 
cidade. 

Foi um bonito convívio primaveril em que mais uma 
vez se provou que os atletas estão em grande forma! n

No passado dia 3 de abril, 
pelas 15h00, realizou-se a 
terceira sessão do Segundo 

Ciclo de Palestras de Inverno, no 
auditório da Junta de freguesia de 
Maçãs de D. Maria. 

Nesta sessão estiveram presen-
tes quatro ilustres investigadores 
que trouxeram novos conhecimen-
tos sobre o passado histórico e 
patrimonial da região. 

A primeira intervenção coube a 
Manuel Augusto Dias, que brindou 
o público com uma interessante e 
inédita comunicação sobre os par-
ticipantes de Maçãs de D. Maria, 
com o tema “1ª Guerra Mundial e 
Maçãs de D. Maria”. O orador deu 
a conhecer que a antiga vila de 
Maçãs contribuiu com 34 jovens 
para este acontecimento militar 
em terras de França, sendo que 
a dois deles foi-lhes reconhecida 
a valentia no campo de batalha, 
recebendo vários louvores e con-
decorações.

O engenheiro Miguel Portela 
trouxe o tema “Em Busca do Ver-

dadeiro Pelourinho de Maçãs de 
D. Maria”, que apresentou as ca-
racterísticas do atual pelourinho, 
fazendo uma comparação com 
outros pelourinhos da região.

De seguida, Margarida Herdade 
Lucas patenteou a temática das 
“Feiras, Mercados e Almocreves” 
na região, realçando o contributo 
destas atividades para o desen-
volvimento da região do Norte do 
distrito de Leiria. 

Por último, Ana Raquel Roque 
falou sobre os “Vislumbres da 
Ribeirinha nos Cancioneiros Me-
dievais e nos Livros de Linhagens”, 

dando uma verdadeira aula sobre 
literatura medieval, com desta-
que para a origem das primeiras 
cantigas de amigo, aproveitando 
ainda o momento para destacar a 
origem nobre de Maria Pais Ribeiro 
(a “Ribeirinha”), primeira donatária 
desta antiga Vila.

Esta foi mais uma tarde repleta 
de cultura para todos os que esti-
veram presentes no auditório, pois 
foram quatro excelentes palestras 
sobre o passado da região da an-
tiga Comarca das Cinco Vilas, nas 
quais esteve em especial destaque 
Maçãs de D. Maria. n

Em Maçãs de D. Maria

Deu-se por concluído o segundo 
ciclo de Palestras de Inverno

O Lar da Associação da Casa 
do Povo de Maçãs de D. 
Maria incentiva a vida ativa 

e o dinamismo dos seus idosos, 
promovendo diversas atividades.

No mês de abril, realizou-se o 
Campeonato Nacional de Boccia 
Sénior 2015-16, da zona Centro e 
Sul, no qual os idosos competiram 
em equipas. Esta prova teve lugar 
em Oliveira do Bairro no dia 20.

De referir ainda que, no mês 
anterior e na cidade de Tomar, os 
idosos já tinham participado neste 
mesmo campeonato, mas indivi-
dualmente, alcançando o 12º lugar 
num total de 121 participantes.

No dia-a-dia dos utentes, as 
atividades socioculturais conti-
nuam a assumir um papel prepon-
derante e que neste mês tiveram 

como temas principais a páscoa, 
a primavera e a Revolução do 25 
de Abril.

Para além destas atividades, os 
utentes podem ainda usufruir de 
sessões de Medicina Tradicional 

Chinesa (Técnicas de Reflexologia 
Podal e de Tui-na) efetuadas por 
estagiários do Instituto Português 
de Naturologia – Pólo de Coimbra 
e de Fisioterapia, sendo que estas 
últimas são diárias. n

Associação da Casa do Povo de Maçãs de D. Maria

Utentes do Lar participaram em diversas 
atividades desportivas e culturais
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Cláudia Martins

Associação de S. Pedro

11º Encontro Ciclomotorizado 
reuniu 120 participantes

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

EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de 

Justificação de 06/04/2016, exarada a folhas 144, do Livro de 

Notas n.º 77, deste Cartório, compareceu como outorgante: Padre 

JACINTO GONÇALVES, solteiro, maior, natural da freguesia de 

Pelmá concelho de Alvaiázere, outorga em representação da FÁ-

BRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE PUSSOS, NIPC 

504.496.077, pessoa colectiva dotada de personalidade jurídica 

no foro canónico e civil, com a sua sede em Pussos, Alvaiázere. 

Declarou que, com exclusão de outrem a sua representada é 

dona e legítima possuidora, do prédio urbano, sito em Loureira, 

freguesia de Pussos São Pedro, concelho de Alvaiázere, composto 

de uma capela destinada ao culto e logradouro, com a superfície 

coberta de 105,00 m2 e descoberta de 995,00 m2, a confrontar do 

norte com caminho e Jaime Rodrigues Simões, do sul com José Maria, 

do nascente com Jaime Rodrigues Simões e do poente com muro da 

cerca da escola, inscrito na matriz sob o artigo 821 (o qual proveio 

do artigo 596, da extinta freguesia de Pussos, do mesmo concelho), 

com o valor patrimonial tributário e atribuído de € 26.750,00, não 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere. 

Que, a actualização do artigo matricial e da freguesia resulta 

da entrada em vigor da Lei 11-A/2013, de 28 de Janeiro.

Que, o referido prédio foi doado à sua representada  verbal-

mente por José Mendes de Carvalho, viúvo, residente que foi na Ave-

nida Praia da Vitória, número 21, Lisboa, por volta do ano de 1939.

Que o mencionado prédio veio por isso à posse da representada 

há muito mais de vinte anos, sem que tivesse sido lavrada a com-

petente escritura, após o que, de facto, a sua representada, passou 

a possuir o aludido prédio em nome próprio, utilizando-o para os 

fins a que se destina, posse que sempre foi exercida por ela, através 

dos seus representantes, de forma a considerar tal prédio como seu, 

sem interrupção, intromissão ou oposição de quem quer que fosse, 

à vista de toda a gente do lugar e de outros circunvizinhos, sempre 

na convicção de exercer um direito próprio sobre coisas próprias.

Os factos invocados são do conhecimento dos representantes 

da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Pussos, através da 

passagem de informação verbal.

Que, esta posse assim exercida há mais de 20 anos se deve 

reputar de pública, pacífica e contínua.

Assim, na falta de melhor título, a representada do outorgante 

adquiriu o mencionado prédio para o seu património, por usuca-

pião, que aqui invoca por não lhe ser possível provar pelos meios 

extrajudiciais normais.

Está conforme. Tomar, 6 de Abril de 2016

A Colaboradora Autorizada, MARIA JOÃO VITORINO SANTOS, 

n.º de inscrição na Ordem dos Notários: 294/02  (Por delegação 

de poderes, da notária Paula Cristina Viegas Rodrigues Ferreira, 

publicitada no sítio da Ordem dos Notários em 31/01/2011)

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 406 de 30/04/2016

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.

ASCRA

Assembleia Geral

Ao final do dia 15 de abril teve lugar, na sede da 
ASCRA – Associação Social Cultural e Recreativa de 
Almoster, a Assembleia Geral ordinária, com vista à 
discussão de vários pontos constantes na ordem de 
trabalhos e dos quais se destaca a eleição dos corpos 
gerentes para o triénio 2016-2019.

Apesar de os principais cargos desempenhados 
continuarem a ser titulados pelos sócios já em exer-
cício, desde a existência da Associação esta eleição 
foi marcada pela renovação de grande parte dos ele-
mentos da lista candidata. Uma postura adotada pelos 
candidatos e que visa uma maior integração e partilha 
de responsabilidades entre todos.

Assim, Paulo Reis Silva, presidente da direção e Ar-
lindo Farinha, presidente da assembleia geral, mantêm 
as suas funções e José Rosa estreia-se na presidência 
do Conselho Fiscal. n

Paula Reis

No passado dia 24 de abril, a Associação Social, 
Cultural, Desportiva e Recreativa de S. Pedro 
organizou, com o apoio da Junta de Freguesia 

de Pussos S. Pedro e do Município de Alvaiázere, o 
11º Encontro Ciclomotorizado, que contou com a 
presença de 120 participantes.

Pelas 08h30, estes começaram a concentrar-se 
junto da Associação, tendo partido cerca das 10h00 
para um passeio pelas ruas do concelho de Alvaiá-
zere, que incluiu uma paragem na Serra do Anjo da 
Guarda - Pousaflores.

No final do percurso, num total de 64 quilómetros, 
os participantes regressaram ao ponto de partida, 
onde se realizou um almoço de convívio, que contou 
também com a presença da vice-presidente da Câma-
ra Municipal de Alvaiázere, Sílvia Lopes.

Artur Antunes, presidente da Associação, fez um 
balanço final extremamente positivo: “esta iniciativa 
permite-nos angariar fundos para manter a Associa-
ção viva e impedir que caia no esquecimento”. n

Associação de Maçãs de Caminho

Organizou almoço-convívio de Páscoa

Este ano o tradicional almoço-convívio de Páscoa 
que a Associação de Maçãs de Caminho organi-
za, não se realizou do habitual dia de Domingo 

de Ramos mas em data posterior, a 10 de abril, por 
motivos de ordem logística.

Este almoço tem como objetivo principal proporcio-
nar aos idosos de Maçãs de Caminho e alunos da cate-
quese um dia de convívio, bem como aos seus familiares, 
sócios e amigos da Associação, tendo-se registado a 
participação de cerca de 90 pessoas, entre os quais o 

pároco da paróquia e ex-freguesia, André Sequeira.
Na ocasião, o presidente da Associação, Fernando 

Marques, agradeceu a todos os convivas pela presen-
ça e animação, bem como e em especial aos cozinhei-
ros/as e serventes pela colaboração na preparação e 
serviço do belo almoço.

Finda a bela refeição, regada pelo bom vinho da 
terra, e após um intervalo, ao fim da tarde teve lugar 
também a reunião da Assembleia-geral da associação 
para a discussão das contas de gerência. n



30 de Abril de 2016    O ALVAIAZERENSE     7

N
o fim-de-semana de 8 a 10 de abril, o SAIDATO-
CA - Clube de Teatro do Agrupamento de Escolas 
de Alvaiázere participou no FESTES, 1.º Festival 

de Teatro de Escola, organizado pelo grupo de teatro 
Máscaras, da Escola Secundária de Paços de Ferreira.

Este festival contou com a participação de cerca de 
250 alunos, em representação de doze escolas de Cal-
das da Rainha, Marinha Grande, Tomar, Seia, Coimbra, 
Alcobaça, Albergaria-a-Velha, Alvaiázere, Covilhã, Santo 
Tirso e Riba d’Ave.

O Auditório da Biblioteca Municipal de Paços de Fer-
reira foi o local escolhido para os grupos participantes 
apresentarem os seus trabalhos, trabalhos esses que, 
pela variedade dos temas, dos textos e das linguagens 
teatrais, constituíram uma boa amostra do teatro que se 
faz nas nossas escolas. 

No que diz respeito ao SAIDATOCA, o espetáculo “Rei 
UBU”, que foi à cena no dia 9, pelas 18h30, teve uma ex-
celente receção por parte do público e, para além duma 
longa ovação de pé, mereceu os bem-vindos elogios dos 
alunos e professores que a ele assistiram.

Durante os três dias do festival, a maioria dos grupos 
ficou alojada na escola organizadora, o que permitiu 

também o convívio e a troca de experiências entre todos 
os participantes. De realçar a inexcedível simpatia e hos-
pitalidade de todos os que nos receberam, com especial 
destaque para o diretor da escola, as auxiliares de ação 
educativa que deram o seu apoio ao festival, e, principal-
mente, os alunos e as professoras do grupo anfitrião. n 

Os professores João Caetano e Celestina Silva

Escola Dr. Manuel R. Ferreira
Promoveu debate sobre
Discriminação e Assimetrias

Atualidade

Clube de Teatro SAIDATOCA

Apresentou espetáculo em Paços de Ferreira

Fátima Dias

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Alunos do Ensino Secundário de visita a Madrid

Henrique Lopes

N
os dias 11 e 12 de março, 27 
alunos do Ensino Secundário, 
da Escola Dr. Manuel Ribeiro 

Ferreira, acompanhados de quatro 
professores, visitaram a cidade de 
Madrid, no âmbito da disciplina de 
Educação Moral e Religiosa Católica.

O Museu do Prado, o Museu da 
Rainha Sofia e a Catedral de Santa 
Maria a Real de Almudena, sede 
episcopal da diocese de Madrid, 
foram os espaços visitados mais 
pormenorizadamente. 

Para além destes locais de visita 
como referências de conhecimento, 
os alunos contactaram ainda com 
alguns aspetos da cultura urbana, 
com destaque para a possibilidade 

de apreciarem o render da Guar-
da no Palácio real da Zarzuela e a 
passagem pelo Estádio do Santiago 
Bernabéu.

Uma experiência a recordar pela 
forma positiva como decorreu, o que 
muito se deve ao comportamento 
dos alunos. n

O deputado José Miguel Medeiros participou num 
debate com 95 alunos, realizado na Casa Municipal da 
Cultura, subordinado aos temas do Parlamento dos 
Jovens: “Racismo, preconceito e discriminação” para o 
3º ciclo e “Portugal – Assimetrias litoral/interior?” para 
o Ensino Secundário.  

No primeiro tema destacou a discriminação no 
acesso ao emprego para quem tem mais de 50 anos e 
o benefício de a violência doméstica ser crime público, 
pois protege as vítimas e aumenta a consciência de 
condenação na mente dos agressores.

No que toca às assimetrias regionais, concordou 
com a autorização de turmas com menor número de 
alunos nos territórios de baixa densidade demográfica, 
considerando também que o combate à desertificação 
passa por uma mentalidade que valorize os produtos 
e as coletividades do interior e garanta o fácil acesso a 
serviços fundamentais, como a justiça. No seu enten-
der, o progresso nestas regiões passa por uma atitude 
pró-ativa do investimento privado. n

Aluno foi eleito presidente 
da mesa da sessão nacional

No dia 18 de abril, no âmbito do projeto Parlamento 
dos Jovens 2016, decorreu a eleição da mesa da sessão 
nacional, tendo sido eleito como presidente o aluno 
Fábio Pachon David, do Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere, que presidirá às sessões, durante o mês 
de maio, na Assembleia da República. Esta eleição, 
que integrou todos os presidentes distritais do país, 
escolhidos em março, realizou-se por videoconferência 
com a moderação da equipa da Assembleia da Repúbli-
ca responsável pelo Projeto Parlamento dos Jovens. n

A professora Manuela Mortinho (acompanhante do 
Projeto na escola) e a Direção do Agrupamento

Agrupamento de Escolas
Dinamizou atividade 
“À Conversa com Profissionais”

No dia 21 de abril, entre as 14h15 e as 17h00, o Ser-
viço de Psicologia do Agrupamento de Escolas de Alvaiá-
zere, em articulação com o Gabinete de Apoio ao Aluno 
dinamizou a atividade “À Conversa com Profissionais…”, 
dirigida aos alunos do 9º ano e do Ensino Secundário. 

O evento foi preparado com o apoio dos docentes dos 
Departamentos curriculares, com os professores e alunos 
do Curso Vocacional, alunos do Ensino Secundário, tendo 
sido apoiado por outros elementos da comunidade edu-
cativa, quando nesse sentido foram solicitados.

O desenrolar das atividades contou com entidades 
externas - Instituto Politécnico de Leiria e Escola Su-
perior de Saúde de Leiria – e com professores, alunos 
e ex-alunos do Agrupamento de diferentes áreas que 
interagiram com o público-alvo.

A iniciativa visou, respetivamente, divulgar a 
oferta formativa do Agrupamento para o ano letivo 
2016/2017 e esclarecer sobre possíveis saídas profis-
sionais, bem como proporcionar um dia de atividades 
enriquecedoras, aliciantes e diversificadas, objetivos 
que, acreditamos, terem sido alcançados.

Um agradecimento a todos os participantes! n
O Serviço de Psicologia e o Gabinete de Apoio ao Aluno

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 &

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.

C
om o importante objetivo de 
treinar os alunos e demais 
comunidade escolar para uma 

eventual situação de emergência, no 
dia 13 de abril às 10h10 realizou-se 
um simulacro de incêndio. Os alu-
nos do Curso Vocacional API (9º C) 
assumiram com empenho algumas 
tarefas desta atividade, tais como 
a informação e o policiamento dos 
seus colegas no campo de jogos, 

de modo a manter livre a zona de 
circulação de veículos.  

Na reunião de delegados de pre-
paração do simulacro, na qual nos 
honrou a presença de Carlos Alves 
e Miguel Carvalho, presidente da 
Associação de Pais e representante 
do Município, respetivamente, Tiago 
Luiz colocou uma questão muito 
pertinente relativamente ao plano B, 
que foi esclarecida.

Os Bombeiros, principal parte 
ativa no exercício, chegaram rapida-

mente, a extinção do “incêndio” foi 
pronta e o tratamento dos “doentes” 
correu bem. 

Uma palavra de agradecimento 
para os Bombeiros Voluntários pelo 
apoio e meios disponibilizados, ao 
Comandante da GNR Carlos Gante 
e ao agente Nuno Marques, à vice-
-presidente da Câmara Municipal 
de Alvaiázere, Sílvia Lopes, e ao 
coordenador do Centro de Saúde, 
Bernardino Silva, pela sua presença 
e estímulo. n

Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Ribeiro Ferreira

Realizou exercício de segurança
Henrique Lopes
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Município de Alvaiázere

Promoveu Passeio Pedestre pelos 
Trilhos de Al´Baizir 

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

  Exposição e Vendas em PELMÁ
LOUÇAS SANITÁRIAS - MOSAICOS - AZULEJOS - TORNEIRAS - VIDROS - TINTAS - ETC.

TEL.  249  550 233  -  FAX 249 550 233 - TLM. 914 896 904  - 3250-330 PELMÁ  -  ALVAIÁZERE
E-mail: jcarvalhomaia@sapo.pt - www.jcmaia.com.sapo.pt

O Presidente da Distrital 
de Leiria da JSD, Renato 
Guardado, foi eleito para 

o Conselho Nacional do PSD, no 
Congresso do Partido que decor-
reu em Espinho, no fim-de-semana 
de 2 e 3 de abril. O jovem social-
democrata pombalense foi eleito 
na lista apresentada pela Comissão 
Política Nacional do PSD, presidida 
por Pedro Passos Coelho.

O Conselho Nacional é o órgão 
máximo do partido entre congres-
sos, pelo que a eleição de Renato 
Guardado é um reconhecimento 
do trabalho realizado pela JSD no 
distrito de Leiria e da mais-valia 
que estes representam para o PSD 
a nível nacional.

A JSD Distrital de Leiria teve 
uma grande representação no 
36º Congresso Nacional do PSD, 
contando com oito delegados e 
oito observadores. De realçar que 

cinco dos delegados da JSD que 
participaram no Congresso foram 
eleitos pelas respetivas concelhias 
do partido, o que espelha bem a 
relevância que as estruturas locais 
têm vindo a dar aos jovens.

O reconhecimento do trabalho 
da JSD no distrito é uma motivação 
para que a estrutura continue a sua 
intervenção ao nível de cada uma 
das concelhias, ao nível do distrito 
e também a nível nacional. n

Presidente da JSD Distrital de Leiria eleito para o Conselho Nacional do PSD

Renato Guardado integrou a lista proposta 
pela Comissão Política Nacional

Pede-se aos militares que fizeram 

parte do Batalhão de Transmissões 

de Angola e que queiram estar  

presentes no 25º almoço-convívio, 

no próximo dia 19 de junho, este 

ano em Aveiro, que contactem 

913 39 44 49 (Adriano Pereira)

Almoço-convívio

Juventude Popular de Alvaiázere

Reafirma cargos 
na Distrital

No passado dia 16 de abril, realizou-se na fre-
guesia de Abiul, concelho de Pombal, o III Congres-
so Distrital de Leiria da Juventude Popular (JP) no 
qual foi eleita a nova estrutura da distrital de Leiria 
presidida por Diogo Carvalho, das Caldas da Rainha.

A Juventude Popular de Alvaiázere reafirmou os 
cargos na nova estrutura distrital, graças ao traba-
lho desenvolvido nos últimos anos. Igor Ferreira, 
atual presidente da JP da concelhia de Alvaiáze-
re, também eleito para presidente da Comissão 
Organizadora do Congresso Distrital, manteve o 
lugar de secretário-geral da Distrital. Tiago Lopes, 
vice-presidente da JP de Alvaiázere, foi eleito para 
o lugar de adjunto da secretária-geral da Distrital. 
A vice-presidente Célia Marques foi eleita como se-
cretária da Mesa do Conselho e a vogal Tânia Miguel 
como vice-presidente da Mesa do Congresso. Estes 
lugares mostram o reconhecimento das capacidades 
que a Distrital da JP de Leiria tem nos membros da 
JP de Alvaiázere.

A Juventude Popular de Alvaiázere apresentou 
duas moções, “Campanhas eleitorais acabam antes 
das eleições” e “Verdade desportiva para todos”, 
sendo que ambas as moções foram aprovadas.

O encerramento do Congresso contou com a 
presença do vice-presidente do CDS, Adolfo Mes-
quita Nunes e ainda com o presidente da Juventude 
Popular, Francisco Rodrigues dos Santos. n

Gabinete de Comunicação da JP de Alvaiázere

No passado dia 24 de abril, 
o Município de Alvaiázere, 
através dos Serviços de Des-

porto e Turismo, realizou mais um 
passeio pedestre pelos trilhos de 
Al´Baizir (PR1).

Nesta iniciativa participaram 
mais de 40 caminhantes, que 
rumaram em direção à localidade 
de Gamanhos, situada em plena 
encosta da serra. Aí, tiveram opor-
tunidade de observar um vasto 
carvalhal que dá lugar a olivais 
que, nesta época do ano, coabitam 
com extensos arrelvados de tomi-
lhos e outras plantas aromáticas, 
de onde brotam diversas espécies 
de orquídeas.

Seguiu-se uma passagem pela 
Capela dos Covões, lugar de pe-
regrinação, onde os participantes 
puderam descansar e repor forças, 
observando a vasta planície do 
Campo de Alvaiázere. 

Finalmente, os caminhantes 
atravessaram um vasto olival, pon-
tuado por vinhedos e temperado 

com os aromas da flora local, até 
chegar à orla urbana da vila de 
Alvaiázere, entrando pela Mata do 
Carrascal. 

Este tipo de iniciativas, para 
além de promoverem o contacto 
direto com a natureza, são extre-

mamente benéficas para a saúde, 
para além de que representam, 
sem dúvida, um excelente cartão-
de-visita para Alvaiázere, ao cons-
tituir-se como um meio direto de 
divulgação do nosso património 
natural e arquitetónico. n
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PROCUREMOS ACENDER UMA 
VELA EM VEZ DE AMALDIÇOAR 
A ESCURIDÃO. (Provérbio Chinês)

Nesta hora em que me sentei diante 
do computador para, ainda desta vez, 
dizer “presente” a “O Alvaiazerense”, 
decidi não falar do que me salpicara 
antes, que, desde a meia-noite de ontem 
até este momento, me sinto “repassado” 
pelas comemorações do 42.º aniversário 
do 25 de Abril.

Não é tema que me apeteça dizer por 
escrito, não porque queira mostrar-me 
descomprometido ou para me esconder. 
Não gosto de falar porque: sinto que, 
na rua, cresceu um fundamentalismo 
político a fazer lembrar tantos “estados 
islâmicos” quantos os partidos, liberdade 
para a direita, liberdade para a esquerda, 
democracia sem constituição ou com uma 
constituição feita ao jeito, democracia e 
liberdade que são “torneadas” para encon-
trar os meios que garantam os fins; não 
gosto e é por respeito a quem guarda os 
atos de fé para a religião e, em política, 
usa a cabeça para pensar e decidir, sem-
pre com o direito de não pensar como eu.

Hoje, de tanto ouvir, abri o meu “Au-
tarca” (p. 75) para ler, recordando, o que 
escrevi em 2009 sob o título «O 25 DE 
ABRIL DE 1977 EM ALVAIÁZERE».

Como o meu “Autarca” continua nas 
livrarias e no depósito, portanto pouco 
lido, deixem-me que dele transcreva, mais 

uma vez uma dúzia de linhas: «A Câmara 
Municipal, com o Executivo eleito pelo 
PS, pelo PPD e pelo CDS, deliberou, por 
unanimidade, dinamizar a celebração 
do 25 de Abril logo no primeiro ano 
depois das primeiras eleições autár-
quicas, ninguém a olhar de soslaio 
para ninguém, que os cravos são de 
muitas cores, como a democracia em 
liberdade.

Foram convidados os Alvaiazeren-
ses em geral, chamaram-se os Partidos 
a colaborar, as Coletividades Culturais, 
Recreativas e Desportivas a organi-
zarem programas de participação 
popular, o Cineteatro “José Mendes de 
Carvalho” a abrir as suas portas, as 

representações a virem chegando, o 
nosso Povo a juntar-se, a cor dos cravos 
a mudar na lapela conforme as convic-
ções de cada um, todos os que vieram 
numa sã confraternização à volta de 
uma sardinhada, de umas febras da 
razão e de música florida.

Selado o almoço com o digestivo 
dos amigos, encheu-se o Cineteatro, 
ouve muitos discursos e recitativos de 
diferentes sabores, todos doces como os 
rebuçados “cada cor seu paladar”, nin-
guém a molestar ninguém, toda a Gente 

a dar-se ao conhecimento e a respeitar-
se mutuamente como boa família de um 
25 de Abril arejado; houve danças e 
cantares para todos os gostos, desde os 
folclóricos aos revolucionários, … um 
dia cheio da alma, que não sei quando 
voltará a repetir-se, pois a partidarite 
foi dividindo os cidadãos portugueses, 
e alguns munícipes Alvaiazerenses não 
resistiram.(…) 

Também discursei de alma aberta 
e emocionada, bem pouco como presi-
dente e muito como cidadão e alvaia-
zerense, mas só me lembra que falei 
de liberdade posta ao serviço da nossa 
Terra para a construir. Em plena Festa 
dos Cravos de todas as cores, consegui 
alinhavar uns versos que li no palco 
com bastante emoção». Eram assim:

VAMOS LÁ!

Vem! Nasce o dia!
Dia abençoado!
Nossa Terra cria
sob o sol dourado!

Ama a tua Terra, 
faz dela o teu Lar.
Vê bem que ela encerra
Tanto p’ra te dar!
Terra prometida,
se lhe deres a vida.

Vamos … Vamos lá
todos à jornada!
Ela acabará
só no fim da estrada!
TONS QUE TRAGO EM MIM, p. 17

Volto hoje para dizer que «Se houver 
quem queira ensaiar a mesma festa, 
que se não esqueça de mim.» n

Atualidade

Salpico
Pico-Pico

Filipe Antunes dos Santos

Porto de Mós
Acidente em pedreira 
fez vítima mortal

Durante a manhã do passado dia 
14 de abril, ocorreu um acidente de 
trabalho numa pedreira em Porto Mós, 
o qual fez uma vítima mortal. 

Segundo informações do Centro 
Distrital de Operações e Socorro, o 
sinistro ocorreu pelas 08h22, na lo-
calidade de Vale da Pia. 

O acidente foi provocado por uma 
máquina em manobras, que atropelou 
um trabalhador, que acabou por fale-
cer no local. 

A vítima tinha 39 anos, do sexo 
masculino e residia numa povoação 
vizinha da pedreira.

Estiveram no local do acidente 
elementos dos Bombeiros de Porto de 
Mós, GNR e INEM. n

Figueira da Foz
Colisão em passagem 
de nível provocou uma 
vítima mortal

No passado dia 11 de abril, Dio-
nísio Agostinho, um empresário co-
nhecido da indústria da panificação, 
natural do Carriço, Pombal, perdeu a 
vida numa colisão entre o veículo que 
conduzia e um comboio de passagei-
ros que seguia no sentido Figueira da 
Foz - Coimbra. 

Tudo aconteceu minutos depois 
das 18h00, quando a viatura foi abal-
roada numa passagem de nível com 
guarda, na Fontela, freguesia de Vila 
Verde.

Não resistindo à violêcia do em-
bate, Dionísio Agostinho teve morte 
imediata.

Ao local deslocaram-se elementos 
dos Bombeiros Municipais e Voluntá-
rios da Figueira da Foz, INEM e PSP. n

Leiria
Leiria Festival

O Leiria Festival é um evento que 
recentemente começou a agitar a 
agenda das pessoas, com um cartaz 
composto por vários concertos, como 
por exemplo, Rui Veloso, Dengaz, Ex-
pensive Soul, Agir, Os Azeitonas, que 
se vai realizar de 12 a 14 de maio no 
Estádio Dr. Magalhães. n

BREVES


Em Pussos S. Pedro

Caminhada noturna juntou uma 
centena de participantes

No dia 1 de abril, pelas 20h, o Mu-
nicípio de Alvaiázere, através dos 
Serviços de Desporto e Turismo, 

levou a cabo uma caminhada noturna 
pela freguesia de Pussos S. Pedro.

Os cerca de 100 caminhantes que 
participaram na iniciativa foram con-
duzidos através de um percurso de 
aproximadamente seis quilómetros 
e no final houve um lanche convívio 
oferecido pela Junta de Freguesia.

Com a realização deste tipo de ini-
ciativa, mais uma vez o Município de 
Alvaiázere promoveu a saúde e o bem-
-estar, e simultaneamente o contacto 
direto com a natureza e a divulgação 
do património alvaiazerense. n

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

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

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

Aprecie as nossas 
especialidades: 

Arroz e Açorda de 
Marisco, Costeletas 
de Novilho na Brasa   

Carne e Peixe 
sempre fresco

***

VISITE-NOS!

***

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
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A 
Associação da Casa do Povo de 
Alvaiázere, no âmbito do projeto 
Contratos Locais de Desenvolvi-

mento Social 3G (CLDS 3G), realizou no 
passado dia 29 de março o Seminário 
“Produtos Tradicionais – Apoios e Cer-
tificação”, destinado aos produtores da 
região. O seminário decorreu na Casa Mu-
nicipal da Cultura de Alvaiázere e contou 
com a presença de diversos produtores 
do Concelho e Zona envolvente. 

A primeira intervenção ficou a cargo 
de Luís Rocha (diretor do CEARTE), com 
o tema “Artesanato e Produtos Locais – A 
Mais-valia da Formação”. O diretor deu 
a conhecer algum do trabalho efetuado 
pelo CEARTE no âmbito da formação e 
explicou qual a sua importância e da fre-
quência regular na mesma.

A segunda intervenção ficou à respon-
sabilidade de Fernando Gaspar (coordena-
dor do Gabinete para a Gestão das Artes 
e Ofícios do CEARTE). O coordenador ini-
ciou com a explicação da importância da 
obtenção da carta de artesão e de unidade 
produtiva artesanal. De seguida, apresen-
tou o repertório de atividades artesanais, 
quais os requisitos para a candidatura da 
carta de artesão e da unidade produtiva 
artesanal, referindo os principais ele-

mentos para a mesma e explicando que 
existem requisitos especiais para a área 
alimentar. Por fim, apresentou quais as 
atividades não enquadradas, dando exem-
plos concretos sobre as mesmas.

A última intervenção ficou a cargo de 
Maria de Jesus Sousa (coordenadora do 
Mercado de Emprego do Centro de Em-
prego e Formação Profissional de Leiria) 
e de José Quintas (técnico do Serviço de 
Emprego de Figueiró dos Vinhos). Nesta 
intervenção, os participantes ficaram a 
conhecer o programa da promoção de 
artes e ofícios, mais especificamente os 
eixos formação, investe, estímulo e pro-
moção. Em cada eixo foram explicados 

quais os objetivos, destinatários, apoios 
aos beneficiários e entidades promotoras, 
condições de candidatura e em que local 
se efetua a mesma.

Este seminário foi o ponto de partida 
para a realização de vários workshops 
setoriais no âmbito dos produtos endó-
genos, entre os quais queijo, chícharo, 
ervas aromáticas, mel, azeitonas, licores e 
artesanato. Através da participação nestas 
ações pretende-se que os participantes 
possam adquirir novas competências, que 
promovam a dinamização da comerciali-
zação dos produtos tradicionais, de forma 
legal e devidamente certificada, para a 
participação em feiras e venda online. n

Atualidade
CLDS 3G

Divulgação de 
atividades para 
o mês de maio

A Associação da Casa do Povo de 
Alvaiázere, no âmbito do projeto Con-
tratos Locais de Desenvolvimento Social 
3G (CLDS 3G), realizará no mês de maio 
diversas ações inseridas no Eixo 1 de 
Intervenção - Emprego, Formação e Qua-
lificação e no Eixo 2 – Intervenção Familiar 
e Parental, Preventiva da Pobreza Infantil.

O CLDS 3G de Alvaiázere tem prevista 
a realização de vários workshops seto-
riais no âmbito dos produtos endógenos. 
Através da participação nestas ações, 
pretende-se que os participantes possam 
adquirir novas competências, que promo-
vam a dinamização da comercialização 
dos produtos tradicionais, de forma legal 
e devidamente certificada, para a partici-
pação em feiras e venda online (através 
da internet). Neste sentido, nos dias 03 
e 10 de maio, entre as 19h00 e 23h00, 
decorrerá um workshop intitulado “Lega-
lização e Certificação da Atividade”. Já nos 
dias 23 e 31 de maio, no mesmo horário, 
decorrerá um workshop no qual o tema 
predominante será o Chícharo.

No dia 17 de maio, com início às 
09h30, realizar-se-á uma oficina de cres-
cimento pessoal intitulada “Marketing 
Pessoal”. Estas oficinas realizam-se men-
salmente, sendo abordadas diferentes 
temáticas relacionadas com a promoção 
e aquisição de competências pessoais, 
sociais e profissionais e são destinadas 
a desempregados e jovens à procura do 
primeiro emprego. Na mesma data, 17 
de maio, iniciará a “Informática? Também 
Quero…”. Esta ação destina-se a pessoas 
com mais de 65 anos e tem como obje-
tivo promover a aquisição de conheci-
mentos básicos ao nível da informática.

O CLDS 3G tem realizado workshops 
mensais, subordinados a diversas temá-
ticas relacionadas com o empreendedo-
rismo. No dia 24 de maio, com início às 
18h30, decorrerá o workshop intitulado 
“Motivação, Criatividade e Inovação”. 

A oficina da/para a Família do mês de 
maio será subordinada à temática “Bricola-
ge – Decoração de Caixas de Arrumação”, 
na qual os participantes poderão aprender 
a decorar caixas para arrumação e decor-
rerá no dia 25 de maio, às 19h00.

No dia 31 de maio, realizar-se-á uma 
sessão de consultadoria especializada 
“Projetar o Meu Negócio”, destinada a 
quem pretende criar o próprio emprego e 
necessita de informação ou apoio para o 
desenvolvimento do mesmo, bem como 
a todos os empresários que pretendam 
criar uma nova linha de produção.

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

CLDS 3G

Promoveu Seminário “Produtos Tradicionais 
– Apoios e Certificação”

Delfina Gonçalves
Solicitadora

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

ANABELA
Cabeleireira

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

    3250 - 103 Alvaiázere

N
o dia 13 de abril realizou-se, em 
Leiria, a fase distrital do Concurso 
Nacional de Leitura 2015/2016, 

10ª edição, onde estiveram presentes 160 
alunos representantes de todos os agru-
pamentos do distrito. A Escola Dr. Manuel 
Ribeiro Ferreira esteve representada pelas 
alunas do terceiro ciclo, Tânia Narciso 
do 7ºB, Alexandra Dias do 8ºA e Beatriz 
Domingos do 9ºA, e do Ensino Secundário, 
Bebiana Teixeira, Catarina Simões e Maria 
Santos do 10ºA, acompanhadas das pro-
fessoras Isabel Mota e Francelina Freire.

Nas duas categorias a concurso, os 
concorrentes prestaram provas sobre as 
obras selecionadas pela Biblioteca Mu-
nicipal de Leiria, entidade organizadora 
do evento neste distrito, cujos títulos 
revelaram uma grande qualidade literária 
e atualidade, constituindo, consequen-
temente, um importante estímulo para 
a prática da leitura. A prova escrita foi 
realizada no Museu de Leiria, um novo es-
paço museológico instalado no Convento 
de Santo Agostinho, totalmente dedicado 
à cidade e aos territórios circundantes, 
enquanto a prova oral, com os alunos 
finalistas da segunda fase, teve lugar no 

Mercado de Sant’ana, que constitui, hoje, 
um moderno centro cultural.

Foi uma tarde bem passada entre ami-
gos, descontraidamente e com boa disposi-
ção, onde as alunas concorrentes puderam 
mostrar a sua dedicação e empenhamento, 
já que os livros propostos tinham sido alvo 
de estudo aprofundado e pormenorizado 
por parte das mesmas, sempre apoiadas 
pela equipa da Biblioteca Escolar.

Fica ainda um agradecimento especial 
à Câmara Municipal de Alvaiázere, que dis-
ponibilizou transporte para as alunas par-
ticipantes e professoras acompanhantes.

Para o próximo ano, voltamos com 
novas leituras e aventuras. n

A equipa da Biblioteca Escolar

CLDS 3G

Costura para 
Principiantes foi 
o tema da oficina 
da/para a família
do mês de abril

O CLDS 3G de Alvaiázere realizou no 
passado dia 26 de abril mais uma “Oficina 
da/para a Família”, desta vez com o tema: 
Costura para Principiantes, com a colabo-
ração do CEARTE.

A sessão realizou-se na Associação 
da Casa do Povo de Alvaiázere e contou a 
presença de dez participantes. Ao longo 
das duas horas e meia de formação, a for-
madora foi esclarecendo dúvidas coloca-
das pelas participantes, desde como fazer 
determinados tipos de pontos, a como 
elaborar peças, nomeadamente aventais 
bases para travessas e pegas de cozinha.

As participantes tiveram oportunidade 
de elaborar uma peça a seu gosto, utilizan-
do os materiais disponíveis, incluindo má-
quina de costura, recorrendo aos diversos 
pontos que podem ser usados na costura.

A próxima “Oficina da/para a Famí-
lia”, será no dia 25 de Maio, com o tema: 
“Decoração de Caixas de Arrumação”. n

Biblioteca Escolar

Concurso Nacional de Leitura 
– uma festa da leitura
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N
o passado dia 17 de março 
decorreu em Santarém o 5º 
Concurso Nacional de Licores 
Conventuais e Tradicionais 

Portugueses, organizado pelo CNEMA 
(Centro Nacional de Exposições) em 
conjunto com a Qualifica (Associação 
Nacional de Municípios e de Produtores 
para a Valorização e Qualificação dos 
Produtos Tradicionais Portuguese). 

O “Licor de Chícharo d´Alvaiázere”, 
produzido pela alvaiazerense Lucília 
Rosa Gonçalves, foi este ano o grande 
vencedor na categoria de Licores à 
Base de Aguardente, depois de, nas 
duas edições anteriores, ter ficado em 
segundo lugar. Na página oficial do 
facebook do “Licor de Chícharo d´Al-
vaiázere” pode ler-se: “desta vez o licor 
viu a sua qualidade reconhecida com a 
medalha de ouro na mesma categoria 
em que já havia sido medalhado em 
anos anteriores, com critérios classi-
ficativos mais rigorosos e entre um 
maior número de participantes, o que 
nos deixa ainda mais satisfeitos, vendo 
assim a qualidade do nosso produto e 
do nosso esforço/trabalho reconhecida 
por um júri de reconhecido mérito, 
competência e idoneidade”. 

Para além disso, a marca assumiu 
publicamente o compromisso de con-
tinuar a promover o território alvaia-
zerense com o mesmo empenho e de 
manter a qualidade do seu produto, 
para que o mesmo possa afirmar-se 
como um embaixador da região de 
Sicó, deixando ainda um agradecimen-
to a todos o que acreditaram e incen-
tivaram a continuação do seu trabalho 
e um incentivo a outros produtores de 

produtos endógenos para participar 
nos diferentes certames promovidos 
pelo CNEMA.

Para além desta distinção com a 
medalha de ouro, o “Licor de Chícharo 
d´Alvaiázere” foi novamente premiado, 
com uma menção honrosa na categoria 
de Melhor Licor Conventual, na XVI Fei-
ra de Doçaria Conventual e Tradicional 
de Portalegre, que decorreu entre os 
dias 15 e 17 de abril. n

Atualidade
“Licor de Chícharo d´Alvaiázere”

Conquistou medalha de ouro no Concurso 
Nacional de Licores
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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

O Município de Alvaiázere, através 
do Museu Municipal, assinalou, 
no passado dia 7 de abril, o “Dia 

Nacional dos Moinhos” com a realiza-
ção de uma visita guiada ao moinho 
de vento da Avanteira. Esta iniciativa, 
organizada de forma conjunta entre o 
Município e o GOFOA (Grupo Orienta-
dor de Festas e Obras de Avanteira), 
procurou dar a conhecer o património 
molinológico do local, que pertence 
à freguesia de Pelmá, e alertar para a 
importância da sua preservação. 

O moinho da Avanteira, edificado 
na primeira metade do século XX, é um 
testemunho que perdura e que recorda 
a atividade do moleiro no concelho de 
Alvaiázere. Recuperado pelo GOFOA 
entre 1996 e 1999, tem, desde então, 
sido objeto de inúmeras visitas por 
parte da população em geral.

Após a visita, os participantes foram 
convidados a explorar as belezas natu-
rais da paisagem envolvente e a degus-
tar sabores regionais, numa merenda à 
moda antiga, preparada para o efeito. n

Museu Municipal de Alvaiázere

Assinalou o Dia Nacional dos 
Moinhos com uma visita ao 
Moinho da Avanteira

Junta de Freguesia de Alvaiázere

Dinamiza concurso “Varandas, 
Janelas e Jardins Floridos”

O Município de Alvaiázere, através 
dos Serviços do Museu e do 
Desporto Municipal assinalou, 

nos dias 17 e 18 de abril, o Dia Inter-
nacional dos Monumentos e Sítios com 
uma programação peculiar em torno 
da temática “Desporto um património 
comum”.

Assim, no dia 17, à tarde, o auditó-
rio do Museu acolheu a palestra “Jogos 
tradicionais - memórias e património 
comum”, proferida por Maria Adelaide 
Furtado, presidente da Al-Baiäz (As-
sociação de Defesa do Património). A 
iniciativa procurou abordar os jogos 

tradicionais enquanto património ima-
terial comum e realçar a sua importân-
cia na memória individual e coletiva de 
uma comunidade.

Na tarde do dia 18 criou-se espaço 
para a recriação de jogos tradicionais: 
numa moldura humana inter-geracio-
nal, que contou com a participação 
dos alunos do curso vocacional que 
funciona no Agrupamento de Escolas 
de Alvaiázere e dos alunos da Universi-
dade Sénior, vivenciaram-se momentos 
únicos de partilha em torno das brinca-
deiras que outrora ocupavam os tem-
pos de lazer de miúdos e graúdos. n

Museu Municipal de Alvaiázere

Comemorou o Dia Internacional 
dos Monumentos e Sítios

A Junta de Freguesia de Alvaiázere 
vai dinamizar o II Concurso de 
“Varandas, Janelas e Jardins Flo-

ridos”, no período entre 15 de maio e 
15 de julho de 2016.

O concurso tem duas modalidades: 
a primeira é “varandas e janelas” e a 
segunda “jardins familiares”, sendo 
que os participantes podem inscrever-
se em mais do que uma modalidade. 
Serão premiados os primeiros e os 
segundos classificados de cada uma 
das categorias.

As inscrições são gratuitas, de-
vem ser feitas até ao dia 15 de maio 

diretamente na Junta de Freguesia de 
Alvaiázere ou através do endereço de 
correio eletrónico jf.alvaiazere@cm-
-alvaiazere.pt. Para mais informações, 
poderá contactar a Junta de Freguesia 
de Alvaiázere, através do número 236 
655 509.

Com esta iniciativa, a Junta desafia 
a população alvaiazerense a dar largas 
à imaginação, criando arranjos florais 
para embelezar as varandas, janelas 
e jardins, dando mais alegria e cor às 
ruas da freguesia e sensibilizando os 
habitantes para outras formas de viver 
e sentir a sua terra. n
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Desde o dia 1 de março, e até 29 
de maio, pode ser visitada no 
Museu Municipal de Alvaiázere 

a exposição temporária “O mundo 
marinho em conchas”, cedida pelo co-
lecionador Carlos Carvalho.

A coleção, composta por 483 con-
chas organizadas por família, género, 
espécie e país (num total de 63) preten-
de mostrar a todos os visitantes uma 
outra perspetiva do mundo marinho, 
rompendo fronteiras geográficas e 
ideológicas e assumindo-se como um 
todo multidisciplinar.

Em entrevista ao Jornal “O Alvaiaze-
rense”, Carlos Carvalho, residente em 
Cabaços (freguesia de Pussos S.Pedro) 
contou como surgiu este seu interesse 
pelas conchas: “nasci na cidade de Tete 
(Moçambique) e nos meus momentos 
de lazer dedicava-me à caça submarina 
nas magníficas praias de Inhambane, 
Gaza e Ilha de Moçambique. Nessas 
minhas incursões, comecei a encon-
trar regularmente um indivíduo de 
nacionalidade alemã, que apanhava 
conchas, mas eu, como na altura não 
tinha interesse nessa área, apanhava-as 
para a sua coleção”. Foi um acaso que 
o levou a este hobbie: “um dia, como 
era habitual, entreguei-lhe uma concha, 
mas ele disse-me que não podia aceitar: 
era uma espécie que ele procurava há 
já bastante tempo, e o facto de ser rara 
fazia com que tivesse imenso valor. Ele 
acabou por não aceitar e foi assim que 
comecei a dedicar-me às conchas”.

Carlos Carvalho veio para Portugal 
para trabalhar no já extinto Banco de 

Fomento, mas em 1993 foi convidado 
a regressar a Moçambique. Durante 
esse tempo, como o próprio explicou, 
foi “apanhando todo o tipo de conchas, 
de todas as famílias e espécies, sem 
fazer qualquer tipo de triagem”, porque 
como o seu espólio tinha ficado em Por-
tugal, não tinha a noção da quantidade 
de exemplares que já possuía.

Quando regressou a Portugal, em 

2001, apercebeu-se que tinha “centenas 
de exemplares” e, por isso, começou a 
entrar em contacto com colecionadores 
de todo o Mundo, de forma a conseguir 
fazer trocas. Foi em 2003, ano em que 
se aposentou, que Carlos Carvalho se 
dedicou inteiramente a este hobbie, 
catalogando e organizando cada uma 
das espécies recolhidas ao longo de 
vários anos. No total, são 8600 lotes de 

conchas de todos os cantos do Mundo, 
compostos por exemplares de uma be-
leza inigualável, e muitas delas raras, 
como é o exemplo da fultoni albino, 
de Moçambique, que foi apanhada a 
200 metros de profundidade e da qual 
só são conhecidos três exemplares em 
todo o Mundo. Carlos Carvalho expli-
cou também ao “Alvaiazerense” que as 
conchas necessitam de certos cuidados 
para manter a sua cor orgânica ao 
longo dos anos: “não podem apanhar 
luz nem humidade, por isso guardo a 
minha coleção compactada num sítio 
escuro e aquecido. Para além disso, é 
necessário limpá-las e escová-las regu-
larmente, sendo que os produtos a uti-
lizar dependem da essencialmente da 
espécie, numas é suficiente a limpeza 
a seco, noutras por exemplo, uso pa-
rafina líquida. É um hobbie trabalhoso 
mas que me dá muito prazer”, afirmou-

Não se considerando um especialis-
ta na matéria, mas sim um estudioso e 
constante interessado, o colecionador 
já realizou várias exposições, sendo 
esta a segunda que faz em Alvaiázere, 
depois de ter mostrado a sua coleção 
há oito anos, na Casa Municipal da 
Cultura. Quando convidado por Paula 
Cassiano, responsável pelo Museu 
Municipal, aceitou o desafio com todo 
o gosto, confessando: “fico muito sa-
tisfeito quando as pessoas dizem que 
nunca viram nada do género”.

Nos dias 23 e 24 de abril, reali-
zou-se, a par da exposição, a Feira de 
Conchas, na qual colecionadores ou 
apenas visitantes tiveram a oportuni-
dade de conhecer, trocar ou comprar 
exemplares. n

Atualidade
No Museu Municipal de Alvaiázere

Colecionador Carlos Carvalho apresenta a 
exposição “O mundo marinho em conchas”
Cláudia Martins

Tlm. 914 695 893
Rua Colégio Vera Cruz, Loja 1
(Edifício Casa do Povo) - 3250-103 Alvaiázere

emacnunes@hotmail.com
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“
É um momento ímpar na carreira 
de um militar, um momento in-
descritível”. Foi desta forma que 
o alvaiazerense Eduardo Mendes, 

Comandante do Esquadrão Presidencial 
da Guarda Nacional Republicana (GNR), 
descreveu a condecoração com o Grau 
de Cavaleiro da Ordem do Infante Dom 
Henrique, que ocorreu no dia 10 do 
passado mês de março. 

“Foi a primeira vez que esta conde-
coração foi atribuída a um militar da 
guarda”, confidenciou Eduardo Mendes 
ao “Alvaiazerense”, acrescentando: 
“esta condecoração, ao contrário de 
outras que já tenho, não é pelo que sou 
nem pelo que faço, mas sim pelo que 
tenho, a responsabilidade de comandar 
90 militares, cuja dignidade da missão 
é reconhecida internacionalmente pelos 
Chefes de Estado que nos visitam”.

Nascido em Coimbra no ano de 
1982, Eduardo Mendes é natural do 
lugar do Barqueiro, freguesia de Alvaiá-
zere, tendo frequentado a antiga Escola 
Primária do Barqueiro, e mais tarde a 
Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, onde 
concluiu o Ensino Secundário. Quando 
questionado se sempre quis seguir 
a carreira militar, o Capitão afirmou: 

“quando concluí o 12º ano, estava na 
dúvida entre Engenharia e Educação 
Física. Como a Academia Militar tinha 
cursos de Engenharia, e aliava também 
a componente física, entrei na Acade-
mia com o objetivo de seguir a área 
de Engenharia. Porém, após a recruta, 
acabei por entrar no curso de armas 
da GNR”.

Depois de ter feito um estágio por 
todo o país, Eduardo Mendes ingressou 
na carreira de alferes, e em 2009 foi no-
meado oficial de ligação a Timor-Leste. 
Quando regressou, concluiu o curso de 
capitão e mais tarde foi nomeado Aju-
dante de Campo do Comandante-Geral 
da GNR, cargo que exerceu durante três 
anos e meio. 

Desde 2014 que Eduardo Mendes 
desempenha funções como Coman-
dante do Esquadrão Presidencial do 
Palácio de Belém, que atua em cinco 
áreas fundamentais: garantir a segu-
rança da residência oficial do Presi-
dente da República, prestar honras de 
Estado, fazer as escoltas de segurança 
de valores ao Presidente da República, 
prestar serviço de estafetas de docu-
mentos oficiais e correspondência e 
ainda o render solene da Guarda.

Com apenas 33 anos, Eduardo 
Mendes tem ainda uma longa carreira 
pela frente, e revelou quais os seus 
planos a nível profissional: “para além 
de fazer os cursos de promoção que 
integram a nossa carreira, gostava de 
desempenhar outro tipo de funções, 
nomeadamente funções de Estado-
-maior, funções de assessoria, ir para 
as funções públicas da Guarda Nacio-
nal Republicana, na área do protocolo, 
que são funções que requerem outro 
posto e outros conhecimentos”.

Ainda que, pelo exercício das suas 
funções, não possa visitar a terra 
natal com mais regularidade, Eduar-
do Mendes afirma que não esquece 
as suas raízes e que “já explicou a 
muita gente onde fica Alvaiázere no 
mapa”. n

Atualidade

Cláudia Martins

Capitão Eduardo Mendes é natural do lugar do Barqueiro

Um Alvaiazerense no Palácio de Belém
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No período de férias escolares 
de páscoa, entre os dias 21 
e 24 de março, os serviços 

de Educação, Cultura e Desporto 
do Município de Alvaiázere leva-
ram a efeito mais uma edição da 
iniciativa “Férias Desportivas e 
Culturais – Alvaiázere Viva”.

As mesmas englobaram um 
conjunto de atividades diversifi-
cadas: para além de atividades 
centradas na vertente desportiva, 
no âmbito das quais se realizaram 
percursos pedestres, jogos tradi-
cionais de “caça ao ovo”, torneios 
de futebol, de hóquei em campo 
e natação, realizaram-se também 
atividades numa vertente mais 
cultural, tais como uma ida ao 
cinema, visita e exploração do 
Parque Verde do Bonito, no Entron-
camento, e uma visita ao Convento 
de Cristo, em Tomar.

O balanço desta iniciativa foi 
extremamente positivo, tendo-se 
registando uma participação su-
perior a 100 crianças com idades 
compreendidas entre os seis e os 
doze anos de idade.

O Município de Alvaiázere as-
sumiu-se, assim, mais uma vez, 

como um agente promotor da 
formação e desenvolvimento inte-
grado das crianças Alvaiazerenses, 
procurando o estabelecimento de 
políticas educativas inovadoras 
que servem os interesses das 
crianças e das respetivas famílias.

As “Férias Desportivas e Cultu-
rais – Alvaiázere Viva” regressam 
novamente no período de inter-
rupção letiva de verão, durante o 
qual as crianças poderão vivenciar 
todo um conjunto de novas expe-
riências. n

No âmbito da campanha abril 
– Mês da Prevenção dos 
Maus-Tratos na Infância, a 

Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens (CPCJ) de Alvaiázere pro-
moveu um conjunto de iniciativas 
no sentido de alertar a comunida-
de escolar e a comunidade em ge-
ral para este problema que marca 
demasiadas vezes o quotidiano da 
sociedade.

Assim, no dia 5 de abril, reu-
niram-se no Estádio Municipal de 
Alvaiázere todas as crianças que 
frequentam o ensino pré-escolar 
e o 1º Ciclo do Ensino Básico nas 
Escolas Básicas de Alvaiázere e 
Maçãs de D. Maria para formar 
um laço azul. Este símbolo repre-
senta a solidariedade para com 
as vítimas de maus tratos e alerta 
para uma temática que deve estar 
no centro das preocupações  da 
comunidade, sendo que o azul 
pretende lembrar as marcas dos 

maus-tratos físicos perpetrados 
contra as crianças e contra os 
quais a CPCJ tem, objetivamente, 
a missão de lutar.

Através da intervenção com 
várias gerações, a CPCJ de Al-
vaiázere pretende garantir a sua 

intervenção na sociedade, assu-
mindo um papel pedagógico que 
contribua para que o mundo seja, 
a cada dia, um lugar melhor e uma 
fábrica de sorrisos sobre as quais 
se edifique o futuro das gerações 
mais jovens. n

Atualidade

Em Alvaiázere

Comunidade escolar formou laço humano
para alertar contra os maus-tratos na infância

Município de Alvaiázere

Empreendedor André 
Leonardo dinamizou 
palestra motivacional

Município de Alvaiázere

Promoveu mais uma edição das Férias 
Desportivas e Culturais

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

O Dia Nacional do Turista comemorou-se a 
20 de abril, uma data instituída em 1966 e que 
marcava o arranque de um vasto programa de 
animação associado ao slogan “abril em Portugal”, 
uma campanha inspirada no sucesso das versões 
estrangeiras da canção “Coimbra”, interpretada por 
Amália Rodrigues.

O Município de Alvaiázere, neste dia, presenteou 
os seus turistas com uma mostra de fotografia pa-
tente no Museu Municipal, denominada “Alvaiázere, 
sozinho ou acompanhado deixe-se conquistar”. 
Esta mostra regista aspetos únicos e intrigantes do 
património alvaiazerense. n

No seguimento da operacionalização do projeto 
de empreendedorismo nas escolas que o Município 
de Alvaiázere e a Comunidade Intermunicipal da Re-
gião de Leiria (CIMRL) implementaram no presente 
ano letivo, decorreu, no passado dia 20 de abril, pe-
las 14h30, a palestra motivacional – “Faz acontecer”. 
Este espaço, que se pretendia inspirador, foi dina-
mizado pelo empreendedor André Leonardo, sobe-
jamente conhecido por perseguir os seus sonhos e 
por se assumir enquanto exemplo de persistência 
e determinação. Estas qualidades valeram-lhe, de 
resto, a nomeação Pangea enquanto “um dos sete 
jovens que estão a mudar o mundo”.

Os alunos que frequentam o Ensino Secundário 
e cursos EFA no concelho de Alvaiázere marcaram 
presença nesta palestra que cumpriu os objetivos 
definidos, na medida em que despertou as cons-
ciências para a importância de cada um de nós 
assumir posturas empreendedoras que promovam 
o desenvolvimento do território e, acima de tudo, o 
enriquecimento pessoal e profissional de cada um. 
Com a consciência renovada de que “difícil é dife-
rente de impossível”, surgiram novas oportunidades 
na mente dos presentes, catalisadas pelo sonho e 
pelo desejo de fazer mais e diferente. n

Dia Nacional do Turista 
assinalado com visita 
ao Museu Municipal
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Aniversários

Cantaram-se os parabéns aos utente do Serviço 
de Apoio Domiciliário e Centro de Dia da ASCRA 
(Associação Social, Cultural e Recreativa de Almos-
ter): Maria Pereira Marques que completou no dia 
2 de abril, 81 primaveras e a Manuel Rodrigues 
que completou no dia 17 de abril, 87 primaveras. 

Para eles votos de muitos parabéns. 

Atualidade

DESASSOSSEGOparabéns 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.

Licenciatura

Bodas de Ouro

Dia 19 de março foram batizados os 
meninos Afonso Gonçalves Marques e 
Tomás Gonçalves Marques, filhos de 
Alberto Marques e Delfina Gonçalves, 
residentes em Santa Cruz, Almoster.

Nuno Marques e Sandra Leal apa-
drinharam o pequeno Afonso e João 
Simões e Patrícia Gonçalves foram os 
padrinhos do pequeno Tomás.

A cerimónia foi presidida pelo padre 
André Sequeira, na Igreja Paroquial 
de Almoster, que iniciou a estreia de 
batismos em Almoster em dose dupla 

com estes manos gémeos. Seguiu-se a 
animada comemoração entre familia-
res e amigos no “Manjar Central”, em 
Caxarias. 

Batismos

Pedro Edgar Batista Gomes, ter-
minou no passado mês de janeiro a 
licenciatura em Desporto de Natureza 
e Turismo Ativo, na Escola Superior de 
Desporto de Rio Maior.

O novo licenciado é natural de Sei-
ceira - Alvaiázere e é filho de Fernando 
Brás Gomes (falecido) e de Hélia Almei-
da Batista Gomes.

Sua mãe, irmãos, avós, tios, pri-
mos (maternos), padrinhos e amigos 
desejam ao novo licenciado muitos 
parabéns, felicidades e muito sucesso 
ao nível profissional e pessoal pela vida 
fora. 

Guilherme Braz   
Antunes mais um ano se 
passou. 

Muitos Parabéns pelos 
seus dois aninhos. 

Muita saúde e muita 
felicidade é o que deseja 
sua família. 

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)

No passado dia 8 de abril, Joaquim Gonçalves 
Simões, residente em Mata de Cima, Alvaiázere, 
comemorou 86 lindas primaveras. Passou a sua 
festa de aniversário com a sua esposa, Conceição 
Alves Ribeiro, filhos, netos, família e amigos, num 
dia muito feliz e agradável. Com votos de muitas 
felicidades e muitos Parabéns. 

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

Jorge e Madalena Coanhas, da 

freguesia de Maçãs de D. Maria, co-

memoraram no domingo dia 17 de 

abril de 2016 o 50º aniversário do seu 

casamento, que ocorreu precisamente 

a um domingo na data de 17 de abril 

de 1966 e na mesma igreja paroquial 

de Maçãs de D. Maria.

Familiares e amigos testemunha-

ram os novos votos matrimoniais, e 

reuniram-se depois à mesa para com o 

casal passaram uns bons momentos de 

confraternização e amizade.

Parabéns e Novas Felicidades! 

- IDEIAS -
Não consigo entender, porque não se encontram as soluções que de vez 

constituam o antídoto contra o “subdesenvolvimento do Interior”.
Mas será que podemos dizer que pertencemos ao INTERIOR? 
Estamos a uma hora e meia de Lisboa, a uma hora de Leiria, e meia hora 

de Coimbra.
Assim, acho que de verdade nunca deveríamos ser classificados como IN-

TERIOR, mas de verdade somos.
E, porque não nos dinamizamos, vamos vivendo o santo silêncio quase 

sem vida.
É tempo de mudarmos e sermos nós próprios Alvaiazerenses a criarmos o 

nosso movimento de SALVAÇÃO que com novas IDEIAS, se encontrem novas 
soluções.

Espero mesmo e estou convicto de que novos tempos e oportunidades 
virão a curto prazo.

Como refere “Nicolau Maquiavel”, in “O Príncipe”:
Para encontrarmos as soluções é necessário dizermos o que pensamos.
“Hoje em dia, temos de chamar “questão” a um problema para que possa 

ser “comentado”.
E o problema é “INTERIORIDADE” e “DESERTIFICAÇÃO”.
As soluções estão no aumento da natalidade, na criação dos pólos de fixa-

ção, enfim na criação de uma estratégia para o desenvolvimento do interior.
Tal estratégia terá de ser sempre mais fácil para quem se encontra a uma 

hora e meia de Lisboa, a meia hora de Coimbra, e uma hora de Leiria.
Assim, são precisas: 
IDEIAS que CONSTRUAM MOVIMENTOS SOCIAIS, utilizando-se ainda os 

agentes viventes no nosso meio e enquanto é tempo.
“É preciso coragem e espírito de liderança para cortar com o supérfluo e 

reduzir os problemas graves à sua forma mais simples – e, posteriormente 
tomar decisões claras, compreensíveis e ocasionalmente desagradáveis, ba-
seadas no que você ouviu.

Como príncipe não tem outra escolha”. 
Tenho dito.  J.S.



30 de Abril de 2016    O ALVAIAZERENSE     17Opinião

FAFIPA II
Mário Bruno Gomes

Concordâncias e Discordâncias
António Gonçalves

O público e o privadoA
migos leitores. Há tanta coisa que não 
está certa e até nem está certo, terem 
passados tantos meses e o signatário 

deste artigo não ter escrito qualquer coisa 
de verdade para o “Alvaiazerense”. Neste 
momento estou inspirado para tal.

Já se passaram eleições. Uns perde-
ram, mas outros ganharam, procurando 
para tanto atingirem os seus objectivos, 
os que conseguiram. O certo é, que a 
rapaziada está lá dentro, no comando do 
leme deste pobre País, fazendo promes-
sas de que o nível de vida vai ser muito 
melhor. A ver vamos, como dizia o cego.

Vamos ver se isto vai. Duvido muito que 
o rumo se equilibre. Os ladrões cada vez 
são mais, como consta nos jornais diários.

Está tudo cada vez pior. Os jornais diá-
rios quase que não têm espaço para mos-
trar ao público o nome de certas pessoas, 
que deviam ter vergonha daquilo que 
estão a fazer (mas onde está ela) no que 
diz respeito ao desvio de dinheiro para o 
estrangeiro, onde lhes rende mais, com o 
grande objectivo para arranjar fortunas. 
Mas no fim disto tudo eles morrem e dei-
xam cá tudo para os respectivos herdeiros 
gastarem à vontade. Nada levam para o 
outro mundo… Para que é tanta fortuna, 
tanta vigarice…. Estes actuais senhores de 
gravata, que até é uma vergonha, acusa-
dos do desvio de tanto dinheiro, não se 
lembram que falavam tanto mal dos anti-

gos a quem apelidavam de ladrões, mas 
agora que são os actuais a desviar tanta 
moeda. Riqueza que não lhes pertence.

Tenho em meu poder alguns livros, en-
tre os quais onde se leem frases de pessoas 
antigas, já falecidas, qua diziam em público: 
“Devo à providência a graça de ser pobre. 
Sem bens que valham, por muito pouco es-
tou preso à roda da fortuna e para ganhar, 
na modéstia a que me habituei, o pão de 
cada dia, não tive de me envolver no trama 
dos negócios ou comprometedores solida-
riedades. Sou tanto quanto se pode ser, um 
homem livre.” E ainda esse Homem dizia: 
“Quando eu deixar o poder, virarei o forro 
dos meus bolsos, mas nem o pó levarei.”

Em comentário meu: isto é que eram 
HOMENS, neste caso podiam falar. Não 
lhes apontavam o desvio de grandes for-
tunas. Até um ex-primeiro ministro recen-
temente vai para a cadeia por desvio de 
dinheiro e outras coisas relacionadas com 
este material sonante. É uma vergonha.

Não eram como os actuais, pois só se 
vê todos os dias nos jornais, que é uma 
vergonha (para quem a tem) o desvio de 
tanto dinheiro. Como diz o ZÉ POVINHO  
é uma barrigada de riso.

Ainda tinha mais para escrever, mas 
o espaço no jornal é pouco, fico-me por 
aqui. Mas para o próximo há mais.

Isto a continuar assim, que continua 
parece-me que NÃO ESTÁ CERTO. n

Não está certo
Alberto Jesus Ferreira

A 
única reforma eficaz que o go-
verno PC/PP conseguiu fazer na 
Administração Pública durante os 

quatro anos do seu mandato, foi cortar 
nos vencimentos, nas reformas e pensões 
e instigar os empregados do privado con-
tra os funcionários públicos. Coisa que 
para qualquer um não seria tarefa difícil, 
sabendo-se que os funcionários públicos 
são a cara da Administração e esta não 
tem grande simpatia na população. E a ra-
zão é porque têm de cumprir e dar a cara 
por todas as asneiras que os governos 
fazem. Todos sabemos que quando nos 
atacam geralmente reagimos contra o que 
temos à mão e neste caso os funcionários 
públicos é que são os maus da fita. Na 
minha opinião uma reacção errada e seria 
bom que o privado pensasse um pouco 
antes de acusar ou reagir. Senão vejamos:

A média dos vencimentos do público 
é superior à do privado. É de admirar? 
Qual a percentagem que professores de 
todos os graus de ensino, médicos, juí-
zes, magistrados, peritos em fiscalidade, 
técnicos superiores do Estado, todos eles 
com cursos universitários, têm no número 
de funcionários? Qual a percentagem que 
empregados do comércio, da indústria, da 
construção civil, da agricultura, emprega-
dos administrativos têm no número do 

privado? Seria justo e plausível que aqueles 
tivessem o mesmo nível salarial destes? E 
quantos empregados no privado recebem 
parte do vencimento por baixo da mesa, 
ajudando assim os patrões a fugir às suas 
obrigações sociais? As reformas do público 
são superiores às do privado? Razões? A 
principal é que os funcionários públicos 
descontam na totalidade por vencimentos 
reais e os empregados do privado, em 
grande escala, por ordenados fictícios.

Outro ponto de discórdia, a ADSE. Os 
privados têm-na como uma regalia do pú-
blico. A ADSE é obrigatória e não é mais que 
um seguro de doença que a Administração 
criou para os seus trabalhadores, donde 
tem tirado grandes lucros, e para a qual o 
trabalhador desconta 3,5% do vencimento 
ou reforma ilíquidos. Procure o privado 
fazer um seguro igual e depois comparem 
se estão melhor ou pior servidos.

Horário de trabalho semanal. Fisica-
mente o esforço do privado será mais 
pesado. E relativamente ao intelecto, ao 
stress, ao sistema nervoso? Trabalhadores 
do privado!... Lutem pelos seus direitos e 
não pelo retirar os direitos adquiridos dos 
outros… e assim terão  a ajuda de todos. 
E tenham a certeza que os vencimentos 
dos quadros do privado, são muito supe-
riores aos do público. n

Recordando José Pina

Tive a honra de pertencer à comissão 
que criou e dinamizou o festival 
gastronómico na companhia do 

António Cassiano, da Celestina Grácio, do 
Artur Caetano, do José Luís Carvalho, do 
grande Paulo Caetano e dos verdadeiros 
e incansáveis “Pais do Chícharo” Carlos 
Furtado e Pedro Alves. 

Criámos um festival que custava pou-
quíssimo aos cofres do Município, mas 
que trazia milhares de pessoas a Alvaiá-
zere. Quando criámos o lema “ Alvaiázere 
Capital do Chícharo” não faltaram vozes 
a chamarem-nos de malucos. Mas bastou 
um festival para tudo se inverter. Progra-
mas multiculturais, com os restaurantes e 
o tecido comercial chamados a participar 
e a terem um papel importantíssimo.

A lógica estava traçada. Diferenciação 
e qualidade como regras. Tudo correu 
bem até que… tudo mudou!

Por motivos pouco “simpáticos”, a 
comissão inicial foi extinta, os “Pais do 
Chícharo” foram “expulsos” e aquilo que 
era um festival com pergaminhos Nacionais 
(segundo a critica), foi perdendo a sua iden-
tidade inicial e foi aglomerado na FAFIPA. 
(se a moda pegasse, qual quer dia víamos 
a feira das nozes de Penela em Agosto ou 
a feira do cavalo da Golegã em maio…). 

Outro certame, o fim de semana ra-
dical, que trazia e divertia centenas de 
jovens (Alvaiazerenses e não só) foi elimi-
nado do mapa e foi dado um claro sinal 
da importância da juventude nas políticas 
concelhias, ou seja nenhuma!

Mas voltando à FAFIPA. Só quem não 
tinha a mínima sensibilidade Alvaiazeren-
se podia alterar o espírito e as raízes da 
nossa Feira. Só quem não percebe nada 
de associativismo é que podia acabar com 
2 certames e deixar as associações do 
Concelho impedidas de realizar ganhar 
algum dinheiro fruto do seu trabalho. 
Só alguém muito limitado é que não se 
apercebe que o festival de folclore, o 
torneio de futebol juvenil, os torneios de 
sueca, de tiro aos pratos, o cicloturismo 
o passeio de motas, e outras tantas acti-
vidades fazem parte na nossa identidade 
e que nos são muito queridos.

Só quem não entende as angústias dos 
nossos empresários é que limita o espaço 
de exposições que lhes davam visibilida-
de e exponham os produtos “made” em 
Alvaiázere a todos os visitavam a FAFIPA.

Mas agora os tempos são outros. E 
por isso é imperial reverter este cenário 
e voltar as colocar os pontos nos “i’s”.

É tempo de reforçar a FAFIPA como 
Feira Agrícola, Florestal, Industrial, Pecuá-
ria e Artesanato de Alvaiázere em Junho, 
de realizar o fim de semana radical em 
Setembro e em Outubro degustarmos os 
chícharos. Fica o desafio.

Para terminar queria lançar um repto 
a quem de direito. Para quando uma ho-
menagem e o devido reconhecimento ao 
Carlos Furtado e Pedro Alves, por tudo o 
que fizeram em prol de Alvaiázere e do 
festival gastronómico? n

Após a trágica notícia, tive dificul-
dades em adormecer e recordei… não 
consegui identificar a altura precisa em 
que nos conhecemos… mas sei que no 
início dos anos setenta, convivemos em 
Tomar, mais precisamente em casa da 
Sra. Maria, na rua do Centro Republica-
no, perto da Ponte Velha, onde estavas 
enquanto frequentavas o curso da Escola 
Comercial e eu o Liceu velho. Já lá vai 
quase meio-século. Ora nesse tempo, 
convivemos muito de perto. A seguir à 
época de Tomar, recordo os anos do fu-
tebol, primeiro quando vinhas de motori-
zada, trazer-me a camisola dos “Flechas”, 
fascinante porque possuía uma faixa na 
diagonal, como a do Vasco da Gama do 
Brasil, e lá íamos para os lados de Ferrei-
ra de Zêzere, para a jogatana emotiva e 
era para ganhar, porque perder… nem a 
feijões. Mais tarde vestimos as cores do 
GDA e dentro de campo eras como na 
vida, bom companheiro, empenhado e 
batalhador. Antes quebrar que desistir. 
Depois da competição, nos primórdios 
dos Pés-de-Chumbo, lá íamos fazendo 
o gostinho ao pé e o espírito era o mes-
mo; grande susto lá para os lados de 
Portalegre, numa corrida desenfreada 
ultrapassaste a linha final e um arame da 
roupa derrubou-te traiçoeiramente. Te-
memos o pior, mas pouco depois a “luta” 
continuava. Tinhas o condão de nos 
surpreender, como daquela vez, acaba-
dinhos de entrar na Quinta do Falcão, em 
que decidiste subir ao palco para cantar 
“O embuçado”. Alguns de nós refugiá-
mo-nos na casa de banho com receio do 

“desastre”, enquanto 
davas instruções ao 
cavalheiro da viola, 
para baixar o tom do 
“Dó”. Perante a nossa 
surpresa, a coisa sai 
bem repenicada e o “fadista” abandona 
o palco, sob um mar de aplausos!

Adoravas a vida. Um bom conversa-
dor. Gostavas das tuas origens. Humildes, 
simples e trabalhadoras. Amavas a terra. 
O tractor. A vinha. A touriga nacional. A 
syrah. O arinto. Em diversas colheitas, 
ainda entoa na minha memória a tua voz 
inconfundível: “Este ano tenho lá um po-
madão!” Os vitelos. Mais recentemente os 
mirtilos. Sol a sol, se fosse preciso. Eras 
um homem de convicções. Clubísticas. 
Políticas. Sociais. A Filarmónica foi a tua 
paixão durante anos. Depois ainda pas-
saste pela Misericórdia. Terias defeitos. 
Todos temos. Não me ocorre, agora, 
nenhum. Também não vem a propósito. 
Mas recordo uma das tuas vaidades: 
“Os meus cachopos nunca me deram 
problemas”, confidenciaste-me, mais do 
que uma vez. Tinhas orgulho nos teus 
filhos e com toda a razão. Lutaste contra 
as adversidades. Nem sempre com êxito, 
como com tal doença traiçoeira. Mas o 
espírito era de luta. A vida, por vezes, é 
injusta e cruel. A felicidade plena, não 
existe. Existem momentos felizes. Par-
tilhámos muitos. Felizmente. Obrigado 
José Pina, por fazeres parte da nossa vida 
e principalmente por seres como eras. 
Recordo-te aqui e agora e… sempre! n

R.O.
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AGRADECIMENTO

Sua esposa 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.

FERNANDO DIAS LUÍS
(69 anos)

N. 24/05/1946
F. 20/04/2016

CAMPINO
MAÇÃS DE D. MARIA

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

GRACINDA DA SILVEIRA 
DOS SANTOS (85 anos)

N. 02/11/1930 - F. 16/04/2016
NATURAL: PUSSOS - ALVAIÁZERE

RESIDENTE: CARVALHA - 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

LEIA, ASSINE 

E DIVULGUE

O JORNAL

ALVAIAZERENSE

AGRADECIMENTO

Seus filhos, esposa, genros, irmãs e restante 

família, agradecem a todos que estiveram presentes 

e acompanharam este seu ente querido à sua 

última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar, neste momento de dor e 

de perda.

ANTÓNIO SILVA 
(72 anos)

N. 16/01/1944
F. 04/04/2016

RESIDENTE: ARRENTELA - SEIXAL
NATURAL: LARANJEIRAS - ALVAIÁZERE

Há pessoas que passam pela nossa vida e levam 
um pouco de nós na lembrança.

Há pessoas que simplesmente ficam.
Seus pais, esposa, filhos, irmãos, cunhados e sobri-

nhos recordam-te com muito amor e muitas saudades.
Que a sua alma descanse em paz.

ADRIANO RIBEIRO    
MARTINS

N. 16/05/1971
F. 10/04/2013

ALVAIÁZERE

TRêS ANOS DE SAUDADE

“Lembramos a tua presença bonita 

nos nossos corações.

Palavras escritas na saudade do tempo...”

A família.

PAULA CRISTINA MENDES 
SIMÕES

N. 14/12/1978
F. 13/04/2013

NATURAL: CARVALHAL DE PUSSOS
RESIDENTE: CABAÇOS - PUSSOS

TRêS ANOS DE SAUDADE

Saudade tem rosto, nome e sobrenome. 

Saudade tem cheiro, tem gosto.

Saudade é a vontade que não passa. 

É ausência que incomoda.

Saudade é a prova de que tudo vale a pena…

DOIS ANOS DE SAUDADE
MANUEL JOAQUIM 

SIMÕES (87 anos)
N. 18/11/1926
F. 18/04/2014

GRANJA
PUSSOS S. PEDRO

AGRADECIMENTO

Sua filha, genro, 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.

FERNANDA DIAS SIMÕES 
(85 anos)

N. 07/02/1931
F. 16/04/2016

TOJEIRA
MAÇÃS DE D. MARIA

AGRADECIMENTO

Seu marido, filhos, nora, genro, netos, bisnetos 

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.

OLINDA MENDES RODRIGUES 
BRANCO (84 anos)

N. 24/06/1931
F. 14/04/2016

CASAIS
MAÇÃS DE D. MARIA

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

JAIME MIRANDA              
DE CARVALHO (84 anos)

N. 24/04/1932 - F. 25/04/2016

MOURISCA
PUSSOS S. PEDRO

Apartamento T3 mobilado  

entrada da Vila 

de Alvaiázere (Lado Norte)

280 €

Contactar: Tlm. 91 420 13 13

ARRENDA-SE

CONVOCATÓRIA
Ao abrigo dos Estatutos do Clube de Caçadores 

do Concelho de Alvaiázere, convocam-se todos os 
sócios da instituição referida, para uma reunião de 
Assembleia Geral de carácter ordinário, a realizar 
no dia 13 de maio de 2016, às 18:30, na sede da 
associação, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apresentação, discussão e votação do 
Relatório de Actividades do ano de 2015;

2. Apresentação, discussão e votação do 
Relatório de Contas do ano de 2015;

3. Apresentação de Listas;
4. eleição dos Corpos Sociais;
5. Outros assuntos.

Em consonância com o artigo 20.º dos Estatutos, 
se à hora marcada não se encontrarem presentes, 
pelo menos 1/3 dos sócios, a mesma funcionará 
com qualquer número, válida e legalmente, trinta 
minutos depois.

Alvaiázere, 26 de abril de 2016

O Presidente da Assembleia-Geral
Dr. Paulo Tito Delgado Morgado
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AGRADECIMENTO

Sua filha, genro, neto 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

LEONILDE MARQUES 
GOMES (90 anos)

N. 18/02/1926
F. 29/03/2016

LOUREIRA
PUSSOS S. PEDRO

AGRADECIMENTO

Seus filhos, genros, netos, bisnetos e demais 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.
AF Cinco Vilas

ETELVINA DA CONCEIÇÃO 
(88 anos)

N. 18/06/1927
F. 01/04/2016

PUSSOS
PUSSOS S. PEDRO

AGRADECIMENTO

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

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.
AF Cinco Vilas

ILDA SILVA DE OLIVEIRA
(90 anos)

N. 18/09/1925
F. 01/04/2016

CABAÇOS
PUSSOS S. PEDRO

AGRADECIMENTO

Sua família, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.
AF Cinco Vilas

MARIA JOSÉ GONÇALVES 
(82 anos)

N. 02/09/1933
F. 04/04/2016

PORTA
ALVAIÁZERE

AGRADECIMENTO

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

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.
AF Cinco Vilas

JOSÉ PINA ALVES SIMÕES 
(61 anos)

N. 15/11/1954
F. 08/04/2016

ALVAIÁZERE

AGRADECIMENTO

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

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.
AF Cinco Vilas

EDUARDO FERREIRA DE 
CARVALHO (89 anos)

N. 28/12/1926
F. 09/04/2016

RIBEIRO
ALVAIÁZERE

AGRADECIMENTO

Sua esposa, filhos, genro, noras 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

ACÁCIO SILVEIRA DOS 
SANTOS (74 anos)

N. 26/05/1941
F. 20/04/2016

PUSSOS
PUSSOS S. PEDRO

AGRADECIMENTO

Sua esposa, 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

CELESTINO DIAS FERREIRA 
AFONSO (86 anos)

N. 03/09/1929
F. 20/04/2016

CASAL DOS SERRALHEIROS
MAÇÃS DE D. MARIA

AGRADECIMENTO

Seus filhos, genro, 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.
AF Sra. do Carmo

JÚLIA ABREU DE JESUS
(87 anos)

N. 07/03/1929
F. 15/04/2016

CASAL DO REI
PELMÁ

AGRADECIMENTO

Sua esposa, filhas, 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.
AF Sra. do Carmo

ARTUR SIMÕES MARQUES 
(74 anos)

N. 07/05/1941
F. 25/04/2016

CASAL DO MOUCO
ALMOSTER

AGRADECIMENTO

Sua esposa, filhos, 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

JACINTO FRANCISCO 
MARQUES (88 anos)

N. 11/10/1927
F. 22/04/2016

JORDÕES
PUSSOS S. PEDRO

AGRADECIMENTO

Seus filhos e demais família, na impossibilidade de 

o fazerem pessoalmente, vêm por este meio agradecer, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada e agradecem em especial ao Lar Santa 

Casa da Misericórdia de Alvaiázere pela forma carinhosa 

e dedicada como trataram o seu ente querido.
AF Cinco Vilas

MARIA JESUS PERALTA
(95 anos)

N. 30/03/1921
F. 22/04/2016

ROMINHA
ALVAIÁZERE
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Reformas Antecipadas

SAÚDE
João Mendes

Controlo de ganho ponderal em 
Cessação Tabágica: Recomendações

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

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.

Código Europeu Contra o Cancro

Recomendações para prevenir a doença

N
o passado dia 8 de março de 2016 
foi publicado o Decreto-Lei n.º 
10/2016, que visou a reposição do 

regime transitório relativo às condições 
de reconhecimento do direito à pensão 
antecipada.

Deste modo, mantém-se o reconheci-
mento do direito à antecipação da idade 
normal de acesso à pensão de velhice, no 
âmbito do regime de flexibilização, aos 
beneficiários que tenham idade igual ou 
superior a 60 anos e pelo menos 40 anos 
de carreira contributiva. 

O direito à pensão antecipada ao abri-
go do regime de flexibilização continua, 
porém, a ser reconhecido aos beneficiá-
rios com idade igual ou superior a 55 

anos e inferior a 60 anos, com 30 ou mais 
anos civis com registo de remunerações, 
que tenham apresentado o respetivo 
requerimento até à entrada em vigor do 
presente diploma. 

Adicionalmente, foi alterado o artigo 
21.º do Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 
de maio, que estabelece o regime de pro-
teção nas eventualidades de invalidez e 
velhice dos beneficiários do regime geral 
de Segurança Social, fazendo depender 
o deferimento da pensão de velhice an-
tecipada de manifestação expressa do 
beneficiário no sentido de manter a deci-
são de aceder à pensão após ter recebido 
informação sobre o montante da pensão 
a ser atribuída. n

1 - O segredo está em distinguir a fome 
física da fome emocional (craving). Se o des-
conforto gastro intestinal for acompanhado 
de dor de cabeça, aguarde 15 minutos 
dedicando-se a qualquer atividade. 

2 - Por vezes fazer um diário alimentar 
durante 5 dias antes da cessação, com o 
comportamento alimentar pode ajudar no 
pós cessação.

3 - Sempre que identificar horas de 
maior compulsão, use pastinhas sem açucar 
ou frutos secos (nozes, amêndoas, amen-
doins pevides) em quantidades moderadas 
(1 punhado) e sem sal. Não só ajudam na 
mastigação, assim como mantêm as mãos 
ocupadas. Usar palitos ou palhinhas ajuda 
a aliviar a tensão dos músculos do maxilar.

4 - Faça uma alimentação saudável, 
em caso de dúvidas siga a roda dos 
alimentos: www.nutrimento.pt e www.
alimentacaosaudavel.dgs.pt

5 - Fracione as refeições ao longo do 
dia. Desfrute o cheiro e o sabor dos ali-
mentos. Será mais agradável se demorar  
o seu tempo, aproveite.

6 - Tenha sempre disponíveis pequenos 
lanches saudáveis como fruta e hortícolas 
crus, frutos gordos, leite e derivados ma-
gros e cereais integrais são boas opções, 
assim como, palitos de cenoura crua, pipo-
cas sem adição de açúcar e sal, bolachas de 
aveia caseiras e panquecas saudáveis.

7 - Consuma alimentos com proteínas e 
fibras ao longo do dia, estes nutrientes re-
tardam o esvaziamento gástrico, contribuem 
para a saciedade e diminuem o apetite. 

8 - Beba líquidos ao longo do dia e 
faça da água a sua bebida de eleição. Para 
além da água, as infusões sem açúcar são 
boas alternativas. Sumos de fruta natural, 
quando consumidos de forma moderada, 
poderão também ser boas alternativas. 
Evite bebidas com cafeína, como o café, 
chás verde e preto, refrigerantes e bebi-
das energéticas podem despoletar sinto-
mas como a ansiedade. Opte por versões 
descafeinadas destas bebidas e evite as 
bebidas alcoólicas. O álcool cria um défice 
de oxigénio, devido a uma diminuição da 

saturação da hemoglobina na corrente 
sanguínea, que pode prejudicar a concen-
tração e desencadear uma maior vontade 
de fumar e comer.

9 - Pratique atividade física de forma 
regular. Enquanto a fome está associada 
a períodos de maior compulsão em fu-
mar, foi demonstrado que a prática de 
atividade física diminui a ansiedade e 
a vontade de fumar. Para além disso, a 
atividade física diária ajuda a manter um 
peso corporal saudável, aliviar o stress e 
a aumentar a autoestima. 

10 - Mude a rotina para evitar a recaí-
da. Os fumadores, frequentemente, têm 
comportamentos e hábitos na sua rotina 
associados ao ato de fumar. 

 11 - Mantenha as mãos ocupadas: ra-
biscar enquanto está ao telefone, utilizar 
uma bola de stress, fazer tricô ou croché, 
resolver palavras cruzadas ou outros jo-
gos semelhantes ou ler um livro. 

12 - Faça uma lista de atividades, que 
dependam maioritariamente de si e que lhe 
deem prazer, assim  quando sentir o craving 
e a compulsão em comer, realize uma das 
suas atividades de eleição. Lembre-se que 
as possíveis recaídas ao consumo tabágico 
e os episódios de compulsão alimentar es-
tão associados a um prazer momentâneo, 
sendo provável que tenha um sentimento 
de culpa após estes acontecerem. 

13 - Informe-se sobre a existência de 
consultas multidisciplinares de cessação 
tabágica no Centro de Saúde ou Hospital 
da sua área de residência. Consulte: www.
arslvt.min-saude.pt/pages/502

14 - O controlo de peso regular faz par-
te de um estilo de vida saudável: pese-se 
com uma frequência semanal, com pouca 
roupa, e se possível na mesma balança. 

15 - Não faça uma dieta demasiado 
restritiva do ponto de vista calórico: para 
além de ser mais provável o insucesso de 
cessação tabágica, o seu organismo adap-
ta-se metabolicamente a esta restrição e 
se a continuar durante algum tempo, o 
mais provável é que perca peso à custa 
de massa muscular. n

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

Advogada

A 
quarta edição do Código Europeu 
Contra o Cancro, uma iniciativa da 
Comissão Europeia, foi publicada 

em 2013. Deste documento constam 
doze recomendações para minimizar os 
riscos de desenvolver a doença.

Estima-se que quase metade das mor-
tes causadas por doenças oncológicas na 
Europa pudessem ser evitadas se todos 
seguissem as recomendações.

Não fume. Se já tentou deixar de 
fumar e não conseguiu, não fume na 
presença de não fumadores; Faça da sua 
casa uma casa sem fumo e apoie regras 
anti tabágicas no seu local de trabalho; 
Tente manter um peso saudável; Man-
tenha-se fisicamente ativo no dia-a-dia, 
limitando o tempo que passa sentado; 
Siga uma dieta saudável, baseada em 
cereais integrais, leguminosas, vegetais 
e frutas. Limite o consumo de açúcar e 
gorduras e evite o consumo de carnes 

processadas, carnes vermelhas e ali-
mentos com alto teor de sal; Limite o 
consumo de bebidas alcoólicas; Evite a 
exposição solar, sobretudo as crianças; 
No seu local de trabalho, proteja-se de 
substâncias cancerígenas, cumprindo 
as instruções de segurança e saúde; 
Tome medidas para reduzir os níveis 
de radiação natural em sua casa; Para 
as mulheres: a amamentação reduz 
os riscos de cancro da mama. Limite 
o recurso à terapêutica hormonal de 
substituição (THS), pois esta aumenta o 
risco de determinados cancros; Participe 
nos programas de vacinação contra o 
vírus da Hepatite B (HBV) e o vírus do 
Papiloma Humano (HPV); As mulheres 
devem participar nos rastreios do cancro 
da mama e do cancro do colo do útero; 
homens e mulheres devem fazer regu-
larmente rastreios do cancro do cólon 
e do reto. n
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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

dia 1:
 FESTA DE N.ª SR.ª DA APRESENTAÇÃO
 Local: Santuário de N.ª Sr.ª dos Covões - Alvaiázere

dia 1: 9h00 - 13h00
COLHEITA DE SANGUE

 Local: Bombeiros Voluntários de Alvaiázere
 (Org. Centro de Sangue e Transplantação de Coimbra)

dia 1: 09h30
PASSEIO PEDESTRE “POR TRILHOS DA PEREGRINAÇÃO” | 8 Km
Almoço partilhado/convívio na Festa de N.ª Sr.ª dos Covões
Inscrições através do site do Município em www.cm-alvaiazere.pt 
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)

dias 03 e 10: 19h00-23h00
 WORKSHOP “LEGALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE”
 Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

 Casa do Povo ou através dos contactos 92 637 12 85 / 236 651 008

 Local: Associação da Casa do Povo de Alvaiázere
 (Org. CLDS 3G de Alvaiázere)

AGENDA CULTURAL - MAIO
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 8 e 22

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 1, 15 e 29

MAIO

dia 5: 17h00
DIA DA ESPIGA (Quinta-feira da Ascensão)
Local: Mata do Carrascal -  Alvaiázere

 (Org.: Município de Alvaiázere)

dia 17: 09h30
 OFICINA DE CRESCIMENTO “MARKETING PESSOAL”
 Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

 Casa do Povo ou através dos contactos 92 637 12 85 / 236 651 008

 Local: Associação da Casa do Povo de Alvaiázere
 (Org. CLDS 3G de Alvaiázere)

dia 21: 20h00
PASSEIO PEDESTRE NOTURNO “ROTA DO BRONZE” | 8 Km
Inscrições através do site do Município em www.cm-alvaiazere.pt 
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 24: 18h30
 WORKSHOP “MOTIVAÇÃO, CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO”
 Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

 Casa do Povo ou através dos contactos 92 637 12 85 / 236 651 008

 Local: Associação da Casa do Povo de Alvaiázere
 (Org. CLDS 3G de Alvaiázere)

dia 25: 19h00
 OFICINA DA/PARA A FAMÍLIA 
 “BRICOLAGE - DECORAÇÃO DE CAIXAS DE ARRUMAÇÃO”
 Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

 Casa do Povo ou através dos contactos 92 637 12 85 / 236 651 008

 Local: Associação da Casa do Povo de Alvaiázere
 (Org. CLDS 3G de Alvaiázere)

dia 31: 14h00 - 18h00
 SESSÃO DE CONSULTADORIA ESPECIALIZADA
 “PROJETAR O MEU NEGÓCIO”
 Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

 Casa do Povo ou através dos contactos 92 637 12 85 / 236 651 008

 Local: Associação Casa do Povo de Alvaiázere
 (Org. CLDS 3G de Alvaiázere)

CUPÃO DE ASSINATURA
Nome:__________________________________________________________

Morada______________________________________________________________

Código Postal______-______  ___________________________________

Contribuinte n.º __________________                 País________________________

Tel.____________Tlm._____________Profissão______________________________

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

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

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

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

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

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

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

Este cupão tanto serve para iniciar uma assinatura nova, como para renovar uma já existente.      

Para mais informações contacte-nos pelo telefone 236 656 900.

Informativo

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE
A CARGO DA CONSERvADORA EM FuNçõES NOTARiAiS 

iRENE DuLCE vENTuRA SANTA
Certifico, para efeitos de publicação, que 

por escritura de JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL, hoje 

exarada, de folhas 76 a folhas 78, do livro de 

notas para escrituras diversas número 78-D, 

deste Cartório, Fernando Augusto Marques, e 

mulher Maria de Fátima Alves Brás, casados sob 

o regime da comunhão de adquiridos, naturais 

ele da freguesia de Casais, concelho de Tomar e 

ela da freguesia de Coimbra (Sé Nova), concelho 

de Coimbra, residentes no lugar de Zambujal, 

freguesia e concelho de Alvaiázere, declaram:

Que, são donos e legítimos possuidores 

com exclusão de outrem dos seguintes prédios 

situados na freguesia e concelho de Alvaiázere, e 

não descritos na Conservatória do Registo Predial 

de Alvaiázere:

Rústico, sito em Carrasqueiras, composto de 

terreno de carvalhal, mato e cultura com oliveiras 

e fruteiras, com a área de três mil setecentos e 

sessenta metros quadrados, a confrontar do norte 

com José Ferreira; sul com limite de freguesia, 

do nascente com Manuel Silvério e poente com 

Joaquim Ferreira, inscrito na respectiva matriz, 

em nome do antepossuidor Bernardino Silvério, 

sob o artigo 11409, da freguesia de Alvaiázere, 

o qual proveio do artigo 7144, da freguesia de 

Alvaiázere (extinta) com o valor patrimonial para 

efeitos de IMT e atribuído 722,09€;

Rústico, sito em Carrasqueiras, composto de 

terreno de cultura com oliveiras, com a área de 

trezentos e vinte metros quadrados, a confrontar 

do norte com José Barata; sul com caminho, do 

nascente com Manuel Silvério e poente com Antó-

nio Ferreira Simões, inscrito na respectiva matriz, 

em nome do antepossuidor Bernardino Silvério, 

sob o artigo 11418, da freguesia de Alvaiázere, 

o qual proveio do artigo 7153, da freguesia de 

Alvaiázere (extinta) com o valor patrimonial para 

efeitos de IMT e atribuído 96,36€;

Os prédios atrás identificados vieram à sua 

posse, por compra meramente verbal a Maria da 

Conceição Nazaré Silvério Mendes, casada com 

Acácio de Oliveira Mendes, residente na Rua Adelina 

Abranches, nº 29, Rés de Chão, Lavradio, no ano 

de mil novecentos e noventa e quatro, a qual por 

sua vez os havia adquirido de Bernardino Silvério, 

viúvo, residente que foi no lugar de Boca da Mata, 

freguesia e concelho de Alvaiázere; 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 dos referidos prédios em nome próprio, 

posse que assim detém há mais de vinte anos, sem 

interrupção ou ocultação de quem quer que seja.

Que esta posse foi adquirida e mantida sem 

violência e sem oposição, ostensivamente, com o 

conhecimento de toda a gente, em nome próprio 

e com aproveitamento de todas as utilidades dos 

prédios, todos os actos de posse de que os mesmos 

eram suscetíveis, nomeadamente, plantando e cor-

tando árvores, limpando e cultivando os referidos 

terrenos, colhendo os respetivos frutos, agindo 

sempre por forma correspondente ao exercício do 

direito de propriedade, quer usufruindo como tal os 

imóveis, quer suportando os respectivos encargos.

Que esta posse em nome próprio, pacífica, 

contínua e pública, exercida desde o referido ano, 

conduziu à aquisição dos mencionados prédios 

por usucapião, que aqui expressamente invocam, 

justificando o seu direito de propriedade para o 

efeito de registo, dado que esta forma de aquisi-

ção não pode ser comprovada por qualquer outro 

título formal extrajudicial.

Está conforme, 

Alvaiázere, 06 de abril 2016

A Conservadora em funções notariais,

Irene Dulce Ventura Santa

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 406 de 30/04/2016
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No dia 2 do corrente mês, realizou-se o almoço 
da freguesia de Maçãs de D. Maria. Muito par-
ticipado – 70 pessoas – e muito animado, pro-

porcionou a todos os presentes um dia de agradável 
convívio. Ao falar desta freguesia lembramos o tempo 
em que se cantava: -“Maçãs de D. Maria têm ladeiras a 
subir, mas é tão linda esta terra, que se passam sem 
sentir”. Tempos idos, mas o regionalismo continua 
bem vivo e, a atestá-lo, está o empenhamento dos 
autarcas, e não só, para que esta moldura humana 
fosse possível. Está de parabéns Maçãs e todos os 
que se associaram ao evento. 

Iniciado o almoço, que foi do agrado de todos, e 
já com os estômagos mais aconchegados, ouviram-
se as habituais boas-vindas. Falou a presidente da 
C.C.A., Sandra Nunes, que agradeceu a participação 
de todos. De surpresa, deu a palavra a Benilde Sil-
va – vice-presidente da C.C.A., que transmitiu aos 
presentes a alegria que sentia por ver casa cheia 
com gente da que considera a sua terra. Se não o é 
de nascimento é de coração por motivos vários que 
teve ocasião de evidenciar. A presidente retomou a 
palavra e deu conta dos muitos eventos que a C.C.A. 
realiza durante o ano, pondo ainda a hipótese de 
uma excursão à Fafipa. 

Em seguida falou o presidente da Junta de Fre-
guesia, Arlindo Sousa, que igualmente se mostrou 
satisfeito pela adesão ao almoço, dizendo que 
pouco teria a acrescentar, pois todos conheciam a 
realidade da sua terra. Não se pode ignorar que é 
uma freguesia do interior, mas evidenciou a obra 
que foi levada a cabo para acolhimento de pessoas 
carenciadas obra que, pelo custo elevado, não pos-

sibilitou outros melhoramentos. Pediu a palavra 
o conterrâneo, Acílio Godinho, que começou por 
explicar como nasceu a C.C.A. e solicitou à Câmara 
Municipal, na pessoa da sua vice-presidente, Sílvia 
Lopes, que desse seguimento às obras iniciadas nas 
estradas de acesso a Maçãs de D. Maria. 

Apraz-nos informar que a C.C.A. foi convidada 
a participar numa exposição permanente – Semana 
da Educação – na Biblioteca de Alvaiázere. A direção 
aceitou o convite e, para além de dar a conhecer 
como nasceu a Casa do Concelho de Alvaiázere, 
informa, resumidamente, todas as atividades que 
desenvolve durante o ano. 

Por fim falou a vice-presidente da Câmara Muni-
cipal, Sílvia Lopes, que não escondeu a alegria que 
sentia pela representação da sua freguesia e disse 
ter tomado nota dos pedidos feitos, que iria trans-
mitir superiormente. Por estar agendada uma visita 
do grupo à Estufa-fria, enriquecendo culturalmente 
a vinda à Capital, era preciso regressar, mas foi com 
agrado e alguma surpresa que, antes de deixarem 
a Casa do Concelho, quatro participantes fizeram 
questão de se inscrever como sócios. Tal gesto é 
muito gratificante, pois a subsistência da C.C.A. 
depende, em grande parte, dos seus associados. 

Começaram as despedidas com a promessa de 
para o ano voltar. Que assim seja, pois a C.C.A. 
espera-vos! n

Atualidade

NUTRI 
       SAÚDE

Ulrich Cassiano

Casa do Concelho de Alvaiázere

Almoço da freguesia de Maçãs de 
D. Maria reuniu 70 pessoas
Benilde SilvaA importância e 

benefícios dos chás

A grande maioria dos chás teve a sua origem 
no Oriente, em particular na China e no 
Japão. Para a medicina chinesa, os chás são 

usados como medicamentos naturais e, apesar de, 
por vezes, serem tomados e/ou ingeridos de forma 
banal, cada um deles apresenta diferentes efeitos 
terapêuticos, sendo recomendados para diferentes 
situações. O ideal seria tomar no máximo 3 cháve-
nas de chá por dia.

Chá de Tília e de Flor de Laranjeira - Possuem 
propriedades diuréticas, sedativas e calmantes, 
contribuindo igualmente para o alívio da hiperten-
são arterial. Ajudem a equilibrar o sistema nervoso, 
agindo sobre o fígado e o baço, promovendo tam-
bém o alívio das dores de cabeça. Não é recomen-
dado em mulheres grávidas e a amamentar.

Chá de Gengibre e Anis Estrelado -  São duas 
substâncias extremamente poderosas, com uma ação 
anti-inflamatória e antisséptica. A combinação dos 
dois resulta como um verdadeiro antibiótico natural, 
sendo muito útil no tratamento de estados gripais, 
constipações, inflamações e irritações da garganta.

Chá de Borututu - Ajuda a prevenir problemas 
de fígado e vesícula biliar, sendo muito utilizado 
para aliviar o efeito da ressaca provocado pelo ex-
cesso de consumo de álcool. Ainda é recomendado 
para todos os problemas do trato digestivo como 
colite, má digestão, refluxo, entre outros.

Chá de Camomila e de Erva-dos-gatos - São 
extremamente calmantes, tendo um bom efeito na 
eliminação da ansiedade e do stress.

Chá de Raiz de Alteia e de Hortelã-pimenta - 
São úteis em casos de garganta inflamada, sendo 
que quando há rouquidão, o chá de perpétuas roxas 
atua sobre as cordas vocais, eliminando em poucos 
dias a rouquidão. 

Chá de Cáscara-sagrada, de Boldo e de folhas 
de Sene - Atuam na eliminação da prisão de ventre, 
na regularização e equilíbrio de problemas diges-
tivos e hepáticos.

Chá de Cardo Mariano - Tem propriedades antis-
sépticas e auxilia na eliminação e tratamento de pro-
blemas digestivos, como a má digestão e o refluxo.

Chá de Salgueiro - Ajuda na eliminação de fe-
bres, dores de cabeça e nevralgias.

Chá de Erva-de-são-roberto - É anti-inflamatório, 
antidiarreico e purifica o sangue.

Chá de Hipericão - Age sobre depressão, dores 
lombares e problemas respiratórios, levando a um 
maior equilíbrio dos rins. n

ALMOÇO - CONVÍVIO
freguesIA de PussOs s. PedrO

dia 26 de MAIO de 2016 - 13h00
(Quinta-feira - feriado)

Venha confraternizar com os seus conterrâneos 

e amigos alvaiazerenses...

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

INSCRIÇÕES: 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

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

Programa exclusivo para a 
Casa do Concelho de Alvaiázere

Lisboa – Oslo – Geilo – Hardangerfjord – Bergen – Sognefjord 

– Boverdal – Kadstad – Uppsala – Estocolmo - Lisboa

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

Agradecemos a inscrição até dia 22 de maio

Contactos: 936232795; 938210519; 917385537; 
casaconcelhoalvaiazere@gmail.com

CASA DO CONCELHO DE ALVAIÁZERE
eXCursÃO

“O melhor da escandinávia”
3 a 10 de setembro de 2016

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

2º ENCONTRO DO REGIONALISMO E 
ASSOCIATIVISMO - TASQUINHAS

13, 14 e 15 de maio de 2016

Localização: Alameda Afonso Henriques
(Junto Fonte Luminosa - Lisboa)

Muita música! 
Atuações Ranchos Folclóricos! Grupos de Cantares!... 

Sábado: Fado das 20H00 às 24H00

A CCA estará presente com a sua tasquinha, com 

produtos regionais do Concelho de Alvaiázere.

Sábado decorrerá uma prova de degustação do       

Chícharo com a participação da Confraria do Chícharo!

Visitem-nos e venham divulgar Alvaiázere!

Organização: ACRL - Associação das Casas Regionais de Lisboa,  

ACCL – Associação das Coletividades do Concelho de Lisboa 

e a FCDL – Federação das Coletividades do Distrito de Lisboa, 

com o apoio logístico da CML – Câmara Municipal de Lisboa e 

das Juntas de Freguesia do Areeiro, Arroios e Penha de França.
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Grupo de Amigos dos Casais do Vento

Joana Pontes conquistou 
medalha de ouro
Cláudia Martins

Cláudia Martins

mãos  livres
Trabalhos elaborados pelas turmas 1º MM e 2º MM da Escola Básica de Maçãs de D. Maria

Futebol

GDA em risco 
de despromoção

A equipa do Grupo Desportivo de Alvaiázere 
(GDA) não venceu nenhum dos três jogos 
disputados no mês de abril, estando, assim, 

há oito jornadas sem vencer (a última vitória foi no 
dia 14 de fevereiro, com a goleada por 5-2 à equipa 
do Alqueidão da Serra).

O primeiro jogo do mês foi no dia 3 de abril, em 
casa, contra o Sporting de Pombal, acabando o GDA 
por sair derrotado pela margem mínima de 1-0.

Num jogo a contar para a 23ª jornada, o GDA 
deslocou-se a Óbidos no dia 10 para defrontar a 
equipa local (Associação Espeleológica de Óbidos), 
mas esta acabou por levar a melhor, saindo vito-
riosa por 2-1.

Por fim, no dia 17, a equipa de Alvaiázere voltou 
a jogar em casa, desta feita contra o Grupo Des-
portivo de Pelariga (Pombal), tendo sido derrotado 
por 2-0.

Após os resultados deste mês, o GDA está 
atualmente em risco de despromoção, abaixo da li-
nha de água, ao ocupar o 14º lugar da tabela classifi-
cativa, com 18 pontos (cinco vitórias, três empates e 
dezasseis derrotas). Faltam seis jogos para acabar o 
campeonato e a equipa de Alvaiázere terá ainda dois 
jogos complicados: frente ao Ginásio de Alcobaça, o 
líder da tabela (jogo que será disputado no Estádio 
Municipal de Alvaiázere) e frente ao Guiense, terceiro 
classificado, jogo que terá lugar em Pombal. 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 

R
ealizou-se no domingo, dia 24 de abril, 
a prova de atletismo 28ª Milha de Cristal 
da Marinha Grande, na qual a atleta Joana 
Pontes, do Grupo de Amigos dos Casais do 

Vento (GACV), se sagrou vencedora na categoria 
de juvenis femininos. Ainda nesta categoria, Marta 
Ferreira foi a décima classificada e Cristiana Car-
valho ficou em 11º lugar, e Catarina Costa classifi-
cou-se em décimo lugar na categoria de iniciados 
femininos, tendo todas as atletas corrido um total 
de 1609 metros.  

Já no início do mês de abril, no passado dia 9, 
as atletas do GACV participaram no 25º Grande 
Prémio Internacional Rio Maior em Marcha, tendo 
obtido as seguintes classificações: nos iniciados 
femininos 2000 metros Catarina Costa foi nona na 
classificação e Joana Rodrigues ficou em 22º lugar, 
Cristiana Carvalho alcançou o 17º lugar e Marta 
Ferreira o 20º lugar na prova de juvenis femininos 
5000 metros. n

Jogos do Mês de MAIo
Campeonato distrital

 01/05 - 16h00 - Moita do Boi vs gdA

08/05 - 17h00 - Ansião vs gdA

15/05 - 17h00 - gdA vs ginásio Alcobaça

21/05 - 17h00 - guiense vs gdA

29/05 - 17h00 - gdA vs Leiria e Marrazes
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F
oram divulgados no passado dia 19 de abril os resul-
tados de um estudo (City Brand Ranking) elaborado 
pela consultora Bloom Consulting, que elege os me-
lhores Municípios portugueses, com base em cinco 

dimensões/objetivos essenciais, nomeadamente: atração 
de investimento, atração de turistas, atração de talento, 
aumento da proeminência e aumento das exportações.

Desta forma, o City Brand Ranking é elaborado através 
do cruzamento de diversos dados estatísticos relativos a 
três áreas-chave (negócios, visitar e viver), com as pes-
quisas que são feitas online sobre cada Município, sendo 
também avaliada a força da marca de cada um deles, per-
mitindo a sua comparação em diferentes áreas.

Este ano, o Município de Alvaiázere posicionou-se no 
288º lugar (num total de 308 Municípios) a nível nacional. 
Pelo terceiro ano consecutivo, a cidade de Lisboa con-
quistou o primeiro lugar, seguida das cidades do Porto 
e de Braga.

No que diz respeito ao ranking regional da Região Cen-
tro, Alvaiázere subiu uma posição relativamente ao ano 
passado, sendo atualmente o 96º classificado num total 
de 100 Municípios, ranking que é liderado por Coimbra, 
seguido de Aveiro e Leiria. A nível particular de cada uma 

das áreas-chave, a melhor classificação do Município é na 
dimensão viver (82º lugar), negócios (88º lugar) e, por fim, 
visitar (99º lugar). n

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

Rui Oliveira

Nós por cá...

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

Município de Alvaiázere

Ocupa a 288ª posição no Ranking 
Nacional de Municípios

Olho Vivo Fenómenos da Natureza!...

Do lugar do Pé da Serra - Alvaiázere, chegou-nos este chuchu, com formato invulgar,       
cultivado na horta de Maria Manuela Marques Carvalho e António Carvalho Neves.

… nunca ouvimos falar tanto de 
offshores, como neste mês de Abril 
de águas mil, pelo que tivemos de 
aprofundar o tema e a anotação da 
Wikipédia, que refere “o termo vem 
dos tempos dos corsários que saquea-
vam os mares e depositavam a pilha-
gem offshore (fora da costa)” é bem 
esclarecedora sobre o que estamos a 
falar. Há muitos países, denominados 
paraísos fiscais, com regimes fiscais 
específicos e com taxas atraentes, na 
sua maioria em ilhas e que permitem 
a abertura de contas bancárias anóni-
mas e a criação de empresas geridas 
por “testas de ferro”, isto é, aqueles 
que detêm o título de propriedade 
de algo que gerem com benefício 
de terceiros, que são os verdadeiros 
donos de negócio. É aqui que está o 
pecado mortal, já que é ocultado o 
nome do verdadeiro dono, permane-
cendo anónimo. Assim, quando surge 
a ordem judicial, é impossível saber-se 
quem são os verdadeiros proprietários 
do dinheiro depositado. Aproveitam os 
criminosos para lavagem de dinheiro e 
os muito ricos para fugirem ao fisco. 
Em contrapartida, o cidadão comum vê 
serem cobrados à cabeça, os impostos 
nos seus vencimentos e reformas ou 
pensões e não pode optar por tais 
benesses. E assim, centenas poupam 
milhões e milhões pagam centenas 
e milhares, para garantir as receitas 
fiscais dos países. Em suma, o poder 
económico sobrepõe-se a um princípio 
básico da democracia, a legitimidade 
do poder político, sendo necessária 
legislação concertada a nível global, 
para a correcção que se impõe.

Descabido e sem sentido a sugestão 
de alterar a designação do cartão do ci-
dadão, para cartão da cidadania, ques-
tionando “o sexo das palavras”. Mais 
um tiro no pé da classe política parti-
dária, que parece ter tempo disponível 
para discutir futilidades, descurando o 
principal. Lamentável.

Cá no sossego do burgo, houve 
desassossego com duas listas para a 
concelhia do PSD, com braços de ferro 
e contagens de apoios, num porta a 
porta intenso. Um salutar processo de 
democracia interna, ou um sobressalto 
no poder local? n
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