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Em Maçãs de D. Maria

Assalto a café fez prejuízos 
de milhares de euros
Cláudia Martins

O 
Café Amazonas, no centro da vila de Maçãs 
de D. Maria, foi assaltado na madrugada 
do passado dia 11 de maio, alegadamente 
entre as 23h30 (hora em que encerrou na 

noite do dia 10), e as 7h30, quando Pedro Silva, um 
dos funcionários, chegou para fazer a abertura do 
estabelecimento. 

Em declarações ao Jornal “O Alvaiazerense”, Pedro 
Silva afirmou que de imediato se deparou com “falta 
de eletricidade e pastas espalhadas no chão”, tendo 
percebido que o café tinha sido assaltado.

“Os ladrões fizeram um furo no teto, cortaram os 
fios da luz, do telefone, da televisão e da internet e, 
assim que entraram, destruíram a central do alarme, 
pelo que este não chegou a disparar”, explicou. 

Para além disso, “roubaram cerca de 1000 euros 
em tabaco, arrombaram um cofre que estava na 
cozinha, tendo levado 2000 euros de raspadinhas e 
uma mala que tinha pelo menos 800 euros. 

Os ladrões conseguiram ainda levar o dinheiro 
que estava em caixa e, utilizando as chaves das 
máquinas, as moedas da mesa de matraquilhos e 
da máquina de dardos”.

Ao local deslocaram-se os agentes do posto de Al-
vaiázere da Guarda Nacional Republicana e também 
do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal. n

A notícia foi avançada no passado dia 24 de 
maio pela ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, 
que anunciou que, a partir de janeiro de 2017, 27 
secções de proximidade, como é o caso do Tribunal 
de Alvaiázere, vão passar a realizar atos judiciais.

Desta forma, nestas secções serão realizados 
julgamentos criminais que não exijam um coletivo 
de juízes, designadamente crimes menores puní-
veis com penas até cinco anos e também casos de 
família e menores. Para além de Alvaiázere, vão 
voltar a funcionar as secções de Alcácer do Sal, 
Alcanena, Alfândega da Fé, Ansião, Arraiolos, Avis, 
Carrazeda de Ansiães, Castro Daire, Golegã, Mérto-
la, Mira, Miranda do Douro, Mondim de Basto, Nisa, 
Nordeste (Açores), Oliveira de Frades, Pampilhosa 
da Serra, Penamacor, Povoação (Açores), Sabugal, 
São João da Pesqueira, São Vicente (Madeira), Soure, 
Vimioso, Vinhais e Vouzela.

Para além disso, 19 tribunais situados no inte-
rior do país que foram encerrados em 2014 ao abri-
go do mapa judiciário vão ser reabertos ao público, 
passando a ter as atuais competências das secções 
de proximidade, ou seja, realização de julgamentos 
e inquirição de testemunhas.

Estas alterações que, segundo a ministra, “visam 
combater a desertificação do interior e facilitar o 
acesso das populações ao essencial da oferta judi-
cial”, representam um investimento de cerca de 500 
mil euros e vão beneficiar 1,1 milhões de pessoas, 
entre casos criminais e de família e menores. n

Em Alvaiázere

Secção de proximidade 
vai reabrir como Tribunal
em 2017
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N’ “O Alvaiazerense” datado de 31 de Maio de 1996, 
na página 3 destacava-se o título, “ANTÓNIO VAZ DE 
MORAIS: UM MÉDICO, UM AMIGO e relatava «Por ter 
passado à situação de aposen-
tado, o Sr. Dr. António Manuel 
Vaz de Morais, cessou no Centro 
de Saúde de Alvaiázere as suas 
actividades clínicas no dia 10 de 
Maio do ano em curso. Queriam 
todos os profissionais ali em 
actividade presenteá-lo com um 
jantar / convívio, ao qual, por 
motivos de ordem pessoal não 
aceitou, tendo sido entendido e 
respeitado por todos os que ali 
trabalham. Não o quiseram no 
entanto, deixar de surpreende-lo 
com um pequeno mas significa-
tivo convívio, onde para além de 
uma simbólica lembrança, todos 
os funcionários lhe ofereceram 
um lindo ramo de flores, compos-
to por 29 botões de rosa – corres-
pondendo cada botão à ternura e 
carinho que cada um quis provar 
dedicar-lhe.»

António Manuel Vaz de Mo-
rais, natural de Alvaiázere, filho 
do Sr. Serafim Ferreira Morais e da D. Maria Luísa Vaz 
de Morais, nasceu em 12 de Maio de 1926. Estudou 
em Coimbra, onde frequentou o Liceu e a Universidade 

concluindo a sua licenciatura em medicina, no ano de 
1952. Em 22 de Maio de 1951 fez a “Queima das Fitas” 
e efectuou também em Coimbra o Estágio em cirurgia. 

Iniciou as suas funções profissio-
nais em 2 de Janeiro de 1953, no 
Hospital de Misericórdia, Materni-
dade de Santa Cecília de Alvaiá-
zere, passando ainda a exercer, 
na década de 60, cirurgia na sua 
clínica privada Nª Senhora das 
Dores. Esta clínica exerceu um 
papel importante, pela elevada 
qualidade dos seus serviços, 
tanto no concelho de Alvaiázere 
como na região centro. Desde 
da abertura da Subdelegação e 
do Centro de Saúde, criado em 
2 de Outubro de 1972, até ao 
momento em que se aposentou, 
exerceu as funções de Chefe de 
serviços de Clínica Geral e da 
Autoridade de Saúde Substituta. 
Actualmente exerce as funções 
de Presidente da Assembleia Mu-
nicipal, cargo que ocupa desde as 
1ªs eleições Autárquicas, com um 
interregno de um mandato. Foi 
ainda presidente da Direcção da 

Assembleia (Clube) e da Filarmónica de Santa Cecília 
de Alvaiázere. »

Assim se escrevia e homenageava, há vinte anos! n

Há 20 anos
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Inquérito

O que acha da reposição dos feriados aprovada pelo Presidente da República?

Joaquim Fernandes
Feteiras
Pussos S. Pedro

Fernando Brás
Caxias

Na minha opinião acho que foi 
uma boa ideia, pois os feriados 
foram cortados temporariamen-
te e acabava por não compen-
sar. Os feriados têm que se 
respeitar porque já vêm do tem-
po dos nossos antepassados e 
temos que dar o devido valor ao 
nosso passado. Não é por causa 
dos feriados que a produtivida-

de vai diminuir. n

Atualmente já não trabalho, no 
entanto, acho que fizeram muito 
bem, visto que as pessoas já 
estavam habituadas aos feriados 
e é uma coisa que já vem do 
antigamente.
É nos feriados que as pessoas 
aproveitam para descansar e vi-
sitar a família e é uma forma de 

motivar os trabalhadores. n

Ilda Ferreira
Alvaiázere

Eduardo Ferreira
Cumeada
Maçãs de D. Maria

Acho que fizeram bem em voltar 
a colocar os feriados, essencial-
mente os que sejam católicos, 
porque há muitas pessoas que 
gostam de comemorar estas da-
tas, como eu por exemplo, visto 
que sou católica. 
Geralmente é nestas datas espe-
ciais que se junta a família toda 
e passam algum tempo todos 

juntos. n

Pessoalmente, acho que fizeram 
muito bem, principalmente te-
rem resposto os feriados cató-
licos. Isto porque sou católico 
praticante e acho que é impor-
tante dar valor à religião.
Por outro lado, não é devido 
aos feriados que a eficiência 
dos trabalhadores vai diminuir, 
os feriados até vêm motivar as 

pessoas. n

maio, de emoções…
Trovoada passada, e a coisa empatada, agora na 

expectativa do “arredonda a saia” das comadres…
Maio, mês do coração, com algumas emoções, 

começou com a continuidade de águas mil de abril. 
Neste cenário de caracterização do “tempo”, nós 
cá pelo campo, rural, coincidentemente coincidi-
mos na sua interpretação pela via do “instituído” 
conceito e padrão urbanístico que vaza e transvaza 
na comunicação social, isto é, bom tempo é sol, e 
mau tempo é chuva. Assim, já todos opinávamos, 
e sentíamos, estar um pouco fartos do “bom” 
tempo de chuva, apesar dos níveis de reserva das 
albufeiras não estarem assegurados para os abas-
tecimentos gerais do precioso líquido.

Maio, do coração, em especial do de Mãe, em 
dia comemorado universalmente e em Alvaiázere 
na simultaneidade com a Festa da Nª Sra. dos 
Covões que marca o início da nossa época das 
tradicionais festas e romarias, pagãs e religiosas.

Seguindo, mais emoções com o “Dia da Espiga”. 
Aqui, a tradição da colheita do ramo nos campos, 
que simbolizava a bênção dos primeiros frutos e 
o momento de viragem do calendário rural, fica 
em segundo plano em detrimento das emoções do 
arraial de bailarico com a sardinha assada… Pois, 
com broa e pinga, o basilar da produção agrícola: 
o pão e o vinho.

Por referência à agricultura, salienta-se no 
panorama alvaiazerense a necessidade do asso-
ciativismo nesta área. Diria também, uma exi-
gência perante o contexto e na perspetiva, em 
interligação com outras sinergias associativas, de 
viabilização dessas atividades económicas, possi-
bilitando aos pequenos proprietários e agricultores 
um caminho e a força da união para participarem 
de forma organizada na construção de melhores 
condições de vida e de produção no contributo 
para o desenvolvimento de Alvaiázere.

Por falar em associativismo, está aí a anunciada 
reentrada em cena da Assembleia de Alvaiázere, 
mais conhecida por “Clube”, com diferenciadas 
emoções recreativas em perspetiva.

Emoções fortes também na Semana da Idade 
Maior, o convívio e confraternização dos maiores 
de 65 anos com o poder autárquico, e com os mui-
to institucionalizados acompanhados de jovens 
monitoras. Sobressai o “passeio”, para uma missa 
fora de portas e bailarico de “velhos com velhos” 
e “novos com novas”.

Passando à frente de várias questões sociopo-
líticas nacionais, outras emoções retornaram em 
maio com a reposição de feriados, e assim o dia 
do Corpo de Deus foi motivo para mais comemo-
rações, divididas: religiosas, com as procissões 
por um lado, e turísticas com férias extras em 
“ponte” por outro.

E sem mais gastos extras em redecoração de 
rotundas, dêmos as boas-vindas à 36ª FAFIPA, que 
certamente trará chícharas emoções. n
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“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) – Como 
foi o seu percurso até ser ordenado 
padre? Sempre sentiu que era essa a 
sua vocação?

Padre Jacinto Gonçalves (PJG) - Ten-
do nascido numa família bastante cristã, 
terminado o Ensino Primário resolvi fre-
quentar o Seminário, entrando no Pré-Se-
minário de Buarcos. Aí estive um ano. No 
ano seguinte, entrei no Seminário Menor 
da Figueira da Foz, onde concluí o quinto 
ano, que corresponde hoje ao nono ano. 
Depois fui para Coimbra, frequentando o 
Seminário Maior e concluindo o curso de 
Humanidades e Filosofia. 

Entretanto, foi criado o Instituto Su-
perior de Estudos Teológicos (ISET) onde, 
após seis anos de estudo, concluí o curso 
de Teologia.

Em seguida, estagiei durante um ano 
e meio nas paróquias de São João do 
Campo e São Silvestre, do concelho de 
Coimbra, onde fui ordenado diácono; por 
fim, fui ordenado sacerdote, pelo Bispo D. 
João Saraiva, na Igreja Paroquial de Pelmá 
no dia 28 de dezembro de 1975.

Quando pedi aos meus pais para 
frequentar o Seminário não tinha muita 
consciência da minha vocação. Já tinha 
um irmão a estudar em Tomar e podia 
ter-lhe feito companhia. Acontece que a 
maior parte dos meus colegas estudava 
no Seminário. Naquela altura, o Seminário 
era uma das poucas saídas para quem 
quisesse continuar a estudar. E como 
tinha um vizinho mais velho que frequen-
tava o Seminário, que hoje é o Padre Luís 
Ribeiro, penso que isso influenciou a mi-
nha decisão em frequentar o Seminário. 
A vocação é algo que se vai construindo; 
que se vai fortalecendo ao longo da vida. 

Não foi fácil a minha caminhada para 
o Sacerdócio. Houve momentos de dú-
vida e hesitação; houve altos e baixos. 
Para além das dificuldades inerentes a 
um discernimento pessoal e espiritual, 
também houve acontecimentos exteriores 
que, na altura, não propiciavam aquele 
discernimento vocacional tranquilo. Refi-
ro-me à abertura da Igreja ao Mundo após 

o Concílio Vaticano II e também à crise 
académica de 1969 em Coimbra, que teve 
as suas repercussões no Seminário. Foi 
nessa altura que o meu ano fez a primeira 
greve às aulas, o que fez com que a maior 
parte dos meus colegas abandonasse ou 
fosse convidado a abandonar o Seminário. 
Foi um momento crítico para todos. Seja 
como for, por graças de Deus e com a 
ajuda de muitos, fui continuando o meu 
caminho, decidido a ser Padre, e hoje sou 
Padre ao serviço da Igreja. 

(“O Alv.”) – Para além de pároco, 
que outras funções é que já exerceu e 
em que paróquias? 

(PJG) - Já sou Padre há 40 anos. Por 
isso, tive a oportunidade de trabalhar em 
vários lados. Fui pároco “in solidum” em 
São Martinho do Bispo e depois em Sou-
re. Depois transitei para as paróquias de 
Vinha da Rainha em Samuel, do concelho 
de Soure, e Alqueidão, do concelho de 
Figueira da Foz, onde permaneci cerca de 
24 anos. Em 5 de outubro de 2008 tomei 
posse das paróquias de Pelmá, Pussos e 
São Pedro do Rego da Murta. 

Outros cargos mais relevantes que 
assumi foram, por exemplo, ser represen-
tante dos meus colegas no Arciprestado, 
no Conselho Presbiteral da Diocese de 
Coimbra, durante vários mandatos. Tam-
bém representei os colegas do Arcipresta-
do de Soure, num Congresso Nacional de 
Leigos realizado em Fátima; e, finalmente, 
fui escolhido e nomeado Arcipreste do Ar-
ciprestado de Alvaiázere, cargo que exerci 
por pouco tempo porque, entretanto, este 
cargo foi extinto.

(“O Alv.”) – Há quanto tempo é o 
pároco responsável pelas paróquias de 
Pelmá, Pussos e São Pedro do Rego da 
Murta? Como é que foi acolhido pela 
população?

(PJG) - Como referi atrás, sou pároco 
de Pelmá, Pussos e São Pedro do Rego 
da Murta desde 5 de outubro de 2008, 
portanto há quase oito anos.

Devo dizer que fui muito bem rece-

bido, mesmo de forma calorosa, pelas 
comunidades paroquiais respetivas. Em-
bora seja natural da freguesia de Pelmá, 
conhecia mal as paróquias de Pussos e S. 
Pedro do Rego da Murta. 

Quando cheguei a estas paróquias 
trazia algumas ideias pastorais que gos-
tava de pôr em prática, mas a realidade 
nem sempre é aquilo que imaginamos. 
É natural que as pessoas tenham criado 
algumas expetativas que, entretanto, não 
foram concretizadas. 

(“O Alv.”) – Qual o balanço que faz 
do trabalho que tem vindo a desenvol-
ver nesta comunidade? Quais os proje-
tos que ainda pretende levar a cabo?

(PJG) - É costume dizer-se que 
ninguém é bom juiz em causa própria. As 
pessoas com quem trabalho é que podem 
fazer um juízo mais acertado. Seja como 
for, julgo que o balanço é positivo. Com 
altos e baixos, tem-se feito um trabalho 
positivo, seja na Catequese, seja na Litur-
gia, seja mesmo na ação socio caritativa.

Mas não estamos satisfeitos. Há muito 
caminho para andar. E alguns sonhos por 
concretizar. Por exemplo, gostava que 
os cristãos fossem mais corresponsáveis 
no serviço da Igreja, e se implementasse 
um trabalho pastoral mais eficiente com 
os Jovens e as Famílias. É evidente que 
sendo as minhas paróquias constituídas 
por pessoas pouco jovens, não é fácil 
este trabalho. 

(“O Alv.”) – Tendo em conta a sua 
experiência, como é que descreve a 
comunidade alvaiazerense em termos 
de prática e afirmação da sua fé cristã?

(PJG) - Refiro-me apenas às minhas 
paróquias. São três paróquias diferentes 
quanto à prática cristã, sobretudo quanto 
à prática dominical. 

Enquanto a paróquia de Pelmá tem 
uma prática dominical boa, as paróquias 
de Pussos e São Pedro do Rego da Murta 
têm uma prática dominical abaixo da 
média do Concelho, que por sinal é das 
maiores da Diocese. Contundo, penso 

que, também neste aspeto, as coisas têm 
melhorado. 

(“O Alv.”) – Que mensagem gosta-
ria de transmitir à população alvaia-
zerense?

(PJG) - Gostaria de deixar uma men-
sagem de esperança e de confiança aos 
meus paroquianos. É o Espírito Santo 
que guia e anima a Igreja. Nós temos 
que colaborar com Ele, fazendo o nosso 
trabalho bem.

Na minha parte, continuarei a traba-
lhar, na medida das minhas limitadas 
capacidades, para que as pessoas que 
me estão confiadas conheçam, cada 
vez melhor, Jesus Cristo e a Sua Igreja, 
a amem e a sirvam com alegria. Confio 
na colaboração de todos, porque como 
se costuma dizer: se é certo que o Padre 
faz a comunidade também é certo que a 
comunidade faz o Padre. 

Quero agradecer ao “Alvaiazerense” a 
oportunidade que me deu para me dirigir 
às minhas comunidades.

Aproveito para agradecer a colabora-
ção dada pelos Catequistas, Grupos Co-
rais, Conselhos Económicos, Comissões 
de Capela e outros, que com dedicação e 
empenho me têm dado prestimosa ajuda. 

Por fim, uma saudação a todos os 
paroquianos que estão ausentes das suas 
terras e um agradecimento às autarquias, 
na pessoa dos seus presidentes, com 
quem tem sido um prazer colaborar.   

Faço minhas as palavras do Padre 
Francisco: rezem por mim, que eu tam-
bém rezo por vós. n

atualidade
Entrevista ao Padre Jacinto Gonçalves

“Gostava que se implementasse um trabalho pastoral 
mais eficiente com os Jovens e as Famílias”
_____________________________________________________________________________________

O Padre Jacinto Gonçalves é o pároco responsável pelas paróquias de Pelmá, Pussos e São Pedro do 
Rego da Murta desde outubro de 2008. Em entrevista ao Jornal “O Alvaiazerense”, falou acerca da sua 
vocação e do percurso profissional, desde a entrada no Seminário até à ordenação como Padre, a 28 de 
dezembro de 1975.

Recebido pela comunidade paroquial “de forma calorosa” e com muitas expetativas, o pároco faz um 
balanço do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, considerando-o “bastante positivo, seja na Cate-
quese, seja na Liturgia, seja mesmo na ação socio caritativa”.

Por fim, o Padre Jacinto Gonçalves revelou quais são os seus projetos para o futuro, afirmando que 
“há muito caminho para andar e alguns sonhos por concretizar” e deixou uma mensagem de “esperança 
e confiança” aos seus paroquianos.

Cláudia Martins____________________________________________________________________________________

Padre Jacinto Gonçalves, pároco 
de Pelmá, Pussos e 

São Pedro do Rego da Murta

Rua Cons. Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

E-Mail: estudio02@sapo.ptGerência: Pedro Dias
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Sob o lema “Creio no Pai, no 
Filho e no Espírito Santo, é a 
minha fé”, dia 22 de maio a 

Igreja de Almoster acolheu a cele-
bração da Profissão de Fé de sete 
alunos da catequese.

A cerimónia, presidida pelo pá-
roco André Sequeira, foi marcada 
por vários momentos litúrgicos 
de renovação dos votos firmados 
aquando do Batismo. A grande e 
mais importante diferença entre 
este dois momentos da vida cris-
tã é que no Batismo esses votos 

foram firmados pelos respetivos 
padrinhos e na Profissão de Fé 
são os jovens que, conscientes da 
sua fé, querem reafirmar os votos 
professados.

Uma cerimónia diferente e que 
mantém viva a tradição cristã, 
acabando por ser também um 
momento de reunião e união das 
famílias. n

Atualidade
Em Almoster

Carrinha da ASCRA 
incendiou-se

No dia 3 de maio o inesperado aconteceu e as 
funcionárias da ASCRA – Associação Social Cultural 
e Recreativa de Almoster foram surpreendidas pelo 
incêndio espontâneo de uma das viaturas da Insti-
tuição utilizada no serviço de apoio domiciliário. 

Prontamente foi solicitada a ajuda dos vizinhos, 
que se mostrou insuficiente e foi necessária a in-
tervenção dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere 
para extinguir o incêndio.

As causas do incêndio estão por apurar, mas 
tudo indica que se terá tratado de um curto de cir-
cuito que levou à perda total da viatura. 

Apesar de as funcionárias não terem ganho para 
o susto, o importante é que não houve feridos a 
registar. n

Paula Reis

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!

***

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

Dia 26 de maio assinalou-se 
o feriado do Corpo de Deus 
e, como tradição, os irmãos 

da Confraria do Santíssimo Sacra-
mento da Paróquia de Almoster 
reuniram para a sua festa anual.

Após a missa, seguiu-se a pro-
cissão organizada pela Confraria 
em redor do adro, que ficou mais 
engalanado com o cortejo de 
irmãos vestindo as suas opas e 
entoando cânticos de louvor.

Finda a cerimónia religiosa, as 
instalações da casa paroquial aco-
lheram o almoço de convívio, onde 
a típica feijoada à portuguesa foi o 

prato principal e onde não faltou 
animação e convívio pela tarde fora.

O almoço anual é um dos mo-
mentos de maior reunião de irmãos 
da Confraria e que tem sido possível 
ser concretizado graças ao empe-
nho de todos os que colaboram para 
que esta tradição se mantenha.

Contudo, além de outras ativi-
dades que esta Confraria dinami-
za, de cariz mais recreativo, o seu 
foco essencial continua a ser a 
adoração ao Santíssimo Sacramen-
to que é efetuada bimensalmente, 
na primeira sexta-feira do respeti-
vo mês. n

Associação de Apoio Social, Cultural, Desportiva 
e Recreativa de Maçãs de Caminho

Almoço Anual
A Associação de Apoio Social, Cultural, Despor-

tiva e Recreativa de Maçãs de Caminho, levará a 
efeito no próximo dia 25 de junho pelas 13H00, na 
sua sede, o seu Almoço Convívio Anual, convidando 
todos os sócios e amigos da Associação a participa-
rem no mesmo. À tarde/noite haverá sardinhada.

Contactos para informações e inscrições: Fernan-
do Marques - 236 655 441/919 643 737 e Américo 
Silva - 914 964 116, ou na sede, aos Domingos, im-

preterivelmente até ao dia 22 de junho de 2016. n
A Direção

No passado dia 24 de abril, teve lugar a festa 
das Bem-Aventuranças dos jovens do sétimo ano, 
na Igreja Paroquial de Pussos.

Os jovens estiveram muito dedicados na reali-
zação deste acontecimento e só assim foi possível 
a realização do mesmo.

A todos estes jovens, aos seus pais, e ao Padre 
Jacinto Gonçalves fica uma palavra de agradecimen-
to da equipa da catequese. n

Catequista Catarina Rodrigues

Na Paróquia de Maçãs de Ca-
minho, no passado dia 22 
de maio, foi um dia de festa, 

não só por se ter celebrado o dia 
da Santíssima Trindade, mas tam-
bém por se ter celebrado a Profis-
são de Fé e a Festa do Compromis-
so de um grupo de adolescentes, 
do nono ano de catequese, que na 
presença da sua família e de toda 
a comunidade, assumiram o seu 
compromisso de seguir Cristo, 
depois de terem conhecido melhor 
Jesus, numa caminhada de fé. 

A Santa Missa foi celebrada pelo 
Reverendo Pároco André Sequeira, 

que presidiu às cerimónias, e agra-
deceu a presença e colaboração dos 
pais e aos catequistas pelo trabalho 
desenvolvido com os jovens no 
aprofundamento da fé. Terminou 

solicitando o empenhamento de 
todos e em especial das famílias, 
no bom exemplo de vida cristã para 
estes jovens, assim como para toda 
a comunidade em geral. n

Em Almoster

Festa da Confraria do Santíssimo Sacramento

Paróquia de Almoster

Alunos da catequese fizeram a Profissão de Fé

Em Maçãs de Caminho

Comunidade paroquial em festa

Paula Reis

Paula Reis

Teodora Cardo

Em Pussos

Jovens celebraram festa 
das Bem-Aventuranças
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No âmbito da iniciativa Escola 
Criativa, o Polo de Alvaiá-
zere da ETP Sicó promo-

veu, nos dias 28 e 29 de abril, a 
iniciativa Escola Inova, que este 
ano incluiu um programa diversi-
ficado de atividades que visaram 
divulgar o trabalho desenvolvido 
na formação inicial, potenciar a 
ligação existente entre a escola 
e a comunidade e ainda divulgar 
a oferta formativa, bem como os 
espaços disponibilizados por esta 
Instituição de Ensino.

No primeiro dia da Escola Inova, 
foi feita no período da manhã uma 
apresentação virtual do trabalho 
que tem vindo a ser desenvolvido 
durante este ano, sendo que, à 
hora do almoço, esteve a funcio-
nar um restaurante pedagógico 
da responsabilidade dos alunos 
que frequentam o segundo ano do 
curso profissional de Restauração, 
orientados pelos professores Mar-
garida Marques e Pedro Silva.

No período da tarde, realizou-se 
uma sessão intitulada “A vida na co-
zinha – Carreiras e percursos”, com 
o objetivo de facilitar a reflexão 
dos alunos sobre os respetivos per-
cursos profissionais. Esta sessão 
contou com a presença de Marisa 
Henriques, chefe do restaurante “O 
Fiado”, no Fundão, que falou do seu 

percurso e da forma bem-sucedida 
como criou uma cozinha diferen-
ciadora que assenta nos produtos 
endógenos do território onde se 
situa o restaurante.

A encerrar o primeiro dia de ati-
vidades, um grupo de alunos rece-
beu na cozinha pedagógica cerca 
de 30 pessoas, tendo dinamizado 
um workshop intitulado Doces e 
Aromas, no qual os participantes 
aprenderam técnicas relacionadas 
com a confeção de doces de colher 
sofisticados.

O segundo dia desta iniciativa 
ficou marcado pelo sucesso das 
várias iniciativas em cartaz: no 
período do almoço, o refeitório da 
Escola transformou-se numa taver-
na tradicional, a Taverna Sicó, onde 
foi proporcionada uma experiência 
culinária assente na utilização dos 
produtos tradicionais, recriados 
com técnicas modernas, dinami-

zada pelos alunos do primeiro ano 
do curso de Restauração, sob a 
orientação do professor Pedro Silva.

Já no período da tarde, reali-
zou-se uma ação subordinada à 
temática: “A cozinha à mesa – arti-
culação entre a cozinha e o serviço 
de sala”, orientada pela formadora 
Marta Oliveira.

Um passeio pedestre noturno, 
organizado no âmbito da disciplina 
de Educação Física, encerrou as 
atividades, num momento que per-
mitiu aos muitos participantes re-
descobrir Alvaiázere, num ambiente 
de salutar convívio e que  culminou 
com a concentração na escola.

A edição de 2016 da Escola 
Inova registou um grande envolvi-
mento e responsabilidade por par-
te dos alunos e dos colaboradores 
da Escola, que permitiram oferecer 
a todos os participantes uma expe-
riência única e diferente. n

Atualidade
ETP Sicó - Polo de Alvaiázere

Recebeu iniciativa Escola InovaNA E.T.P. SICÓ
Polo de Alvaiázere 
realizou palestra sobre 
orientações sexuais

No passado dia 13 de maio, o polo de Alvaiázere 
da Escola Tecnológica e Profissional de Sicó promoveu 
uma palestra subordinada ao tema “Educação para os 
afetos e orientações sexuais”. 

Desenvolvida no âmbito da disciplina de Psicolo-
gia, esta iniciativa contou com a presença de António 
Serzedelo, presidente da Opus Gay, uma organização 
cívica de caráter social criada com o intuito de promo-
ver a defesa dos direitos humanos, em particular os 
direitos dos membros da comunidade LGBT (lésbica, 
gay, bissexual e transcender) portuguesa. 

Sendo a ETP Sicó uma Instituição que aposta na 
formação e na sensibilização dos seus alunos para 
questões de inclusão, este foi um tema que despertou 
o interesse da plateia, numa apresentação que foi feita 
de espírito aberto, liberto de tabus e preconceitos e 
que se centrou na abolição de estereótipos e na for-
mação de ativistas, críticos de causas e não de coisas.

O líder da Opus Gay deixou a mensagem fundamen-
tal de que não se deve perder tempo a criticar o que 
está relacionado com amor, porque ele não compro-
mete a dignidade do humano nem a sua liberdade, e 
que as questões de violência se constituem como um 
motivo de preocupação e denúncia. n

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

FICAÇÃO NOTARIAL, hoje exarada, de folhas 81 a folhas 82 verso, do 

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

JOSÉ FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA MARQUES e mulher ILDA JESUS 

MARQUES ALMEIDA, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, 

naturais ele da freguesia de Tocha, concelho de Cantanhede, ela da 

freguesia de Pelmá, concelho de Alvaiázere, onde residem na Rua da 

Capela, nº 57, no lugar de Casalinhos, declaram:

Que, são donos e legítimos possuidores com exclusão de outrem do 

seguinte prédio, situado na freguesia de Pelmá, concelho de Alvaiázere 

e não descrito na competente Conservatória:

Rústico, sito em Barros, composto de terreno de pastagem com oli-

veiras, carvalhos e rochas, com a área de quinze mil metros quadrados, a 

confrontar do norte com José Mendes Marques, sul com Joaquim Gomes 

Novo, do nascente com Martinho de Bastos e poente com Alfredo Mar-

ques Cheira, inscrito na respectiva matriz, em nome do antepossuidor 

António Gomes, sob o artigo 6553, da referida freguesia de Pelmá, com 

o valor patrimonial para efeitos de IMT de 1612,08€;

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

por compra meramente verbal a António Gomes casado com Maria de 

Jesus, residente que foi no lugar de Besteiro, dita freguesia de Pelmá, no 

ano de mil novecentos e noventa e quatro; pelo que não ficaram a dispor 

de titulo formal que lhes permita fazer o respetivo registo na Conserva-

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

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

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

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

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

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

atos de posse de que o mesmo era suscetível, nomeadamente, plantando 

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

os respetivos frutos, agindo sempre por forma correspondente ao exer-

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

suportando os respetivos encargos.

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

da desde o referido ano, conduziu à aquisição do mencionado prédio por 

usucapião, que aqui expressamente invocam, justificando o seu direito de 

propriedade para o efeito de registo, dado que esta forma de aquisição 

não pode ser comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial.

Está conforme, Alvaiázere, 28 de abril 2016.

A Conservadora em funções notariais, Irene Dulce Ventura Santa

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 407 de 31/05/2016

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE
a cargo da conservadora em funções notariais 

irene duLce ventura santa

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.

Alunos de Restauração asseguraram 
showcooking na Feira do Queijo Rabaçal

No dia 07 de maio alguns alunos do primeiro e 
segundo anos do Curso Profissional de Restau-
ração, variante de Cozinha, a funcionar no polo 

de Alvaiázere da ETP Sicó, participaram na preparação 
de um showcooking na Feira do Queijo Rabaçal, que 
se realizou em Pombal.

Sob a coordenação dos professores Margarida 
Marques e Pedro Silva, os alunos confecionaram 
uma ementa composta por costeletas de borrego em 
polme de chícharo com esparregado de almeirões e 
queijo rabaçal curado e, para sobremesa, bombons 
de queijo rabaçal fresco, uva, mel e noz.

Desta forma, os produtos endógenos da região 
de Sicó foram reinventados em novos sabores, cum-
prindo os alunos de forma bastante positiva uma 
atividade relevante para a sua formação na qualidade 
de futuros profissionais da área.

Os alunos revelaram o desejo de participar em 
iniciativas desta natureza no futuro, até porque estas 
permitem não só desenvolver aprendizagens como, 
simultaneamente, promover uma maior abertura da 
escola para com a comunidade envolvente. n
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O aluno João Mar-
ques do 9ºA foi de novo 
distinguido no Con-
curso Uma Aventura…
Literária, desta feita 
obtendo uma Menção 
Honrosa, pelo seu ta-
lento no trabalho apre-
sentado na modalidade 
“Desenho”. 

Este foi o quinto 
ano que o júri deste 
concurso nacional se-
lecionou o trabalho do 
João Marques de entre 
os milhares de trabalhos recebidos – 14.064 na 
edição deste ano.

Para quem gostar de conhecer os seus trabalhos, 
pode sempre consultar a 21ª edição do livro «Uma 
Aventura no Bosque”, de Ana Maria Magalhães e 
Isabel Alçada, onde foram publicados os trabalhos 
premiados em 2015, entre eles o desenho com o 
qual ele obteve um Prémio Especial do Júri.

Parabéns, João! n
A professora Isabel Mota

N
o âmbito da rota Eco Escolas 
“Rota dos 20”, uma iniciativa 
que faz circular testemunhos 

(bandeira, livro e pergaminhos) para 
comemorar os 20 anos das Eco Es-
colas, o Município e o Agrupamento 
de Escolas decidiram associar Alvaiá-
zere. O momento alto foi o passeio 
de bicicleta todo o terreno pelas 
ciclovias da vila, caminhos de terra 
batida e alcatrão do Campo e Boca 
da Mata, dinamizado pelas discipli-
nas de Educação Física e Animação 
Sociocultural da Turma C do 9º ano. 

Logo de manhã, alguns alunos 
mais corajosos abalançaram-se a 
realizar o percurso casa-escola de 
bicicleta, desde Maçãs de D. Maria. 

No momento da chamada, pelas 15 
horas, apresentaram-se mais de 30 ci-

clistas que, com entusiamo, pedalaram 
durante 11 quilómetros, socializaram 
e recuperaram energias bebendo as 
águas e comendo as barras oferecidas 
pelo Minipreço de Alvaiázere. 

A bandeira Eco escolas que 
percorre o país mereceu honras de 
destaque à partida, e à chegada foi 
tempo de salientar a ideia dominante 
“mobilidade sustentável”, preten-

dendo-se tornar os alunos amigos 
do ambiente nas suas deslocações.

Esta iniciativa não teria sido pos-
sível sem a dedicada colaboração 
da GNR e dos Bombeiros que acom-
panharam todos os participantes no 
percurso e com toda a diligência aju-
daram a tratar um aluno que numa 
queda se magoou. n

Henrique Lopes

Biblioteca Escolar

Concurso Uma Aventura 
… Literária 2016

D
ando continuidade ao trabalho 
que tem vindo a realizar, o 
Saidatoca representou o Agru-

pamento de Escolas e o concelho de 
Alvaiázere em mais uma mostra de 
teatro, desta vez no XXXVII Encontro 
Nacional de Teatro na Escola, que de-
correu em Gaia, de 21 a 25 de abril.

Este encontro contou com a par-
ticipação de grupos de Alvaiázere, 
Serpa, Porto, Vila Nova de Gaia, 
Lisboa, Moimenta da Beira, Funchal, 
Alcains e Abrantes, que, para além 
de partilharem o resultado de um 
ano de trabalho, puderam também 
participar em diversos ateliês de for-
mação orientados por profissionais 
da área do teatro. 

Todos os espetáculos tiveram 
lugar no Auditório Municipal de 
Gaia, tendo o Saidatoca apresentado 
o seu “Ubu, rei?” no dia 21 à noite. 
As outras atividades, assim como 
o alojamento dos participantes, 
decorreram na escola organizadora, 

a Escola Secundária Inês de Castro. 
Nesta sua bem-sucedida desloca-

ção ao norte de Portugal, o Saidatoca 
contou com a indispensável colabo-
ração e apoio da Câmara Municipal 
de Alvaiázere. n

João Caetano e Celestina Silva

Atualidade

Escola Dr. Manuel R. Ferreira

Dinamizou palestra sobre 
energias alternativas

No dia 20 de abril, no âmbito do Programa Eco-esco-
las, decorreu, na Casa Municipal da Cultura, uma palestra 
subordinada ao tema “Energias Alternativas”, dinamizada 
pelo engenheiro Miguel Santiago da Adene (Agência para 
a Energia), para alunos do 7º ano.

O orador, numa linguagem acessível, teceu conside-
rações sobre os diferentes tipos de energia e consumos, 
para depois referir as energias não renováveis alertando 
para o facto de as reservas poderem terminar num tempo 
não muito longínquo: em 200 anos para o carvão; em 
40 anos para o petróleo; em 60 anos para o gás natural.

Sobre as energias alternativas, explicou o funcio-
namento dos painéis solares e dos aerogeradores. Na 
abordagem da biomassa, de entre os diferentes tipos de 
resíduos usados na produção desta energia, foi novidade 
para a maioria da plateia o aproveitamento das águas 
de esgotos para produzir biogás. A apresentação com 
imagens de excelente qualidade mostrou que a energia 
das marés é aproveitada da mesma forma que se produz 
eletricidade nas barragens.

No final foi tempo para o debate, com boa participação 
dos alunos e com a colaboração de Dinis Rodrigues, tam-
bém da Adene, que explicou que os combustíveis usados 
nos automóveis têm uma percentagem de biodiesel. n

Henrique Lopes

No âmbito da XI Mostra de Teatro Escolar, o Saidatoca 
apresentou no dia 2 de maio, em Coimbra, na Oficina 
Municipal de Teatro, o espetáculo “Tonto Conto”.

Esta Mostra de Teatro Escolar foi organizada conjun-
tamente pelo Centro de Formação Nova Ágora, a Escola 
Secundária Avelar Brotero, a Escola Secundária da Quinta 
das Flores e o Centro de Formação Minerva, decorreu en-
tre os dias 2 e 6 de maio e contou com a participação de 
15 grupos escolares de diferentes locais, como Alvaiázere, 
Serpa, Seia, Ílhavo, Soure, Lousã ou Coimbra. 

Os clubes de teatro das diferentes escolas e colégios 
tiveram assim a oportunidade de mostrar o resultado 
dos seus trabalhos ao longo do ano, com três sessões 
todos os dias, entre as 10h00 e as 14h30, e foram si-
multaneamente convidados a assistir ao espetáculo de 
uma outra escola. 

Desta vez, a representação do clube de teatro do 
Agrupamento de Escolas de Alvaiázere esteve a cargo do 
grupo de trabalho formado por alunos do 3.º Ciclo do 
Ensino Básico, que teve a oportunidade de atuar para uma 
plateia constituída por cerca de 120 alunos do Colégio S. 
José, de Coimbra. O Saidatoca, por sua vez, pôde também 
assistir à apresentação, pelo Conservatório de Música de 
Coimbra, da opereta “Maçãs de Paris”. n

João Caetano e Celestina Silva

Agrupamento de Escolas

Clube de Teatro Saidatoca 
atuou em Coimbra

Saidatoca participou em Encontro Nacional 
de Teatro em Vila Nova de Gaia

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Participou na rota Eco Escolas “Rota dos 20”

Dia Internacional dos 
Museus assinalado 
com uma visita virtual

No dia 18 de maio comemorou-se o Dia Inter-
nacional dos Museus, este ano subordinado ao 
tema “Museus e Paisagens Culturais”. A propósito, 
a Biblioteca Escolar Dr. Manuel Ribeiro Ferreira or-
ganizou algumas atividades na área da literacia da 
informação, em articulação com os professores de 
Português e o Departamento de Línguas para evocar 
este dia e sensibilizar os alunos para o papel inter-
ventivo dos Museus na conservação e valorização 
do património.

Convidou, então, os alunos do quinto e sexto 
ano a realizar uma visita virtual a três museus por-
tugueses - Museu do Pão, Museu da Marioneta e 
Museu Monográfico de Conímbriga - de modo a pes-
quisarem informação e descobrirem a sua história, 
localização e horários, espaços e coleções, ficando 
a conhecer um pouco mais sobre estas instituições 
dedicadas à preservação, interpretação e divulgação 
de documentos, objetos e espaços de grande valor 
cultural e patrimonial português.

Para os alunos do terceiro ciclo, a equipa da Bi-
blioteca Escolar preparou, em colaboração com os 
professores de Inglês e Francês, um passeio virtual 
a dois locais de destaque da cultura Mundial: o 
palácio de Buckingham, em Londres e o Museu do 
Louvre, em Paris, que despertou grande interesse 
e curiosidade. 

Houve ainda lugar a um pequeno mas divertido 
quiz no qual os participantes das várias turmas, 
organizados em grupos, responderam a questões 
sobre a “viagem” realizada. 

Com esta iniciativa, a Biblioteca Escolar propor-
cionou uma experiência atrativa e diferente, permi-
tindo ao público das diversas turmas vivenciar os 
espaços museológicos escolhidos numa perspetiva 
virtual realizando, assim, mais uma atividade de 
formação de utilizadores. n

A equipa da Biblioteca Escolar
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F
oi no dia 30 de abril que se 
realizaram as eleições para os 
órgãos da Secção de Alvaiázere 

do Partido Social-Democrata (PSD), e 
cujas listas candidatas foram duas: 
“Juntos pela Diferença”, encabeçada 
por Agostinho Gomes, e “Mais por Al-
vaiázere”, liderada por João Guerreiro.

O ato eleitoral contou com a parti-
cipação de 169 militantes, num total 
de 181 com capacidade eleitoral, e de-
terminou a vitória da lista “Juntos pela 
Diferença”, que obteve 87 votos, con-
tra 81 da lista “Mais por Alvaiázere”.

Desta forma, Agostinho Gomes 
assumiu o cargo de presidente da 

Comissão Política do PSD de Alvaiá-
zere, Manuel Pereira Lourenço e Pau-
lo Reis Silva o de vice-presidentes e 
Eduardo Craveiro o de secretário. No 
que respeita à mesa da Assembleia 
de Secção, a mesma é agora liderada 
por Sílvia Lopes, tendo Vítor Sousa 
como presidente e Nélia dos Santos 
Gaspar como secretária. 

Em comunicado, os novos órgãos 
eleitos manifestaram-se “fortemente 
empenhados e motivados em executar 
o compromisso eleitoral sufragado, po-
tenciando o crescimento e a afirmação 
desta secção, em prol do desenvolvi-
mento do concelho de Alvaiázere”. nA Federação Distrital de Leiria da Juventude Socialis-

ta (JS), em parceria com a Concelhia de Alvaiázere da JS 
e do PS, dinamizou, durante a tarde do passado dia 30 
de abril, o evento “30 anos de adesão à União Europeia”.

No centro da conferência subordinada ao tema 
“A estratégia da União Europeia para o crescimento e 
emprego” estiveram várias reflexões sobre a Europa. 
Apesar da imprevista ausência da eurodeputada Maria 
João Rodrigues para este momento, o tema foi sabia-
mente explanado por António Sales, presidente da 
Federação Distrital do PS e deputado na Assembleia da 
República, perante uma plateia bem composta, atenta 
e interessada.

Aproveitando a deslocação a Alvaiázere, seguiu-se 
a visita dos participantes à Unidade de Cuidados Con-
tinuados da Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere 
(SCMA), acompanhada pela provedora Adelaide Santos 
e membros da direção, que permitiu ao deputado An-
tónio Sales inteirar-se das debilidades contrastantes 
entre os espaços físicos disponíveis para os utentes, 
registando os apelos da direção da SCMA para que pos-
sa haver uma maior e melhor articulação de esforços 
entre as várias forças de decisão para que se viabilize 
a curto prazo um investimento/financiamento para 
revitalização da unidade hospitalar, bem como do lar.

A encerrar a iniciativa e já com a presença da eu-
rodeputada Maria João Rodrigues, autora do livro “A 
Europa ainda é possível – aventuras políticas no século 
XXI”, o restaurante “O Brás” acolheu o jantar debate no 
qual foram efetuadas pela convidada de honra diversas 
considerações acerca da presença e do papel de Por-
tugal na União Europeia, havendo ainda espaço para a 
intervenção dos demais presentes.

Com esta iniciativa, a JS de Alvaiázere pretendeu 
simbolicamente refletir sobre o contexto europeu, 
bem como assinalar a comemoração dos 42 anos da 
revolução de abril. n

Juventude Socialista de Alvaiázere

Atualidade
Juventude Socialista

Promoveu debate    
sobre União Europeia

Em Alvaiázere

Secção do PSD promoveu visitas a 
empresas do concelho

A 
Secção de Alvaiázere do Par-
tido Social Democrata (PSD), 
a Distrital de Leiria e o Grupo 

de Deputados Social Democratas 
eleitos pelo círculo eleitoral de Leiria 
promoveram no dia 09 de maio uma 
visita de trabalho ao concelho de 
Alvaiázere, no âmbito da iniciativa da 
Distrital do PSD “Roteiro por Leiria”.

Tendo em conta a importância 
nevrálgica do setor empresarial 
para o desenvolvimento e sustenta-
bilidade do concelho de Alvaiázere, 
o PSD concelhio, em conjunto com 
a presidente da Câmara Municipal, 
Célia Marques, promoveu duas reu-
niões com empresas instaladas no 
concelho de Alvaiázere.

Pelas 10h45 a comitiva social-
democrata esteve reunida com a 
administração da Rechapal, S.A., 
uma empresa que se dedica à re-
cauchutagem de pneus, que está há 
várias décadas em laboração neste 
Concelho do norte do distrito.

Seguiu-se a visita à sociedade 
Interperfil – Indústria de Produtos 
Metálicos, S.A., empresa fundada em 
2014 e que integra um grupo empre-
sarial que vai relocalizar toda a sua 
estrutura produtiva para o concelho 
de Alvaiázere, criando cerca de 70 
postos de trabalho diretos no con-
celho, num investimento de cerca de 
seis milhões de euros que promete 
dinamizar a economia local.

Uma agenda que evidenciou uma 

empresa madura no Concelho que 
faz parte da própria identidade de Al-
vaiázere e uma empresa recente, que 
está a promover fortes investimentos 
no Concelho geradores de riqueza e 
de emprego, num sinal claro de que 
a estratégia política que está a ser 
implementada é a adequada para ala-
vancar o desenvolvimento económico 
e social de Alvaiázere. n

Gabinete de Comunicação e 
Imagem do PSD Alvaiázere

PSD Alvaiázere

Agostinho Gomes venceu eleições 

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

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

JSD Alvaiázere

Ricardo Rosa foi eleito secretário da 
Mesa do Conselho Nacional da JSD

O 
presidente da Juventude Social Democrata (JSD) de 
Alvaiázere, Ricardo Rosa, no dia 1 de maio, no Con-
gresso da JSD que contou com a presença de cerca de 

1000 jovens de todo o país, e se realizou este ano no conce-
lho da Batalha, distrito de Leiria, foi eleito por larga maioria 
secretário da Mesa do Conselho Nacional da JSD. Este, que 
é o órgão máximo da JSD, é presidido agora por José Miguel 
Filipe Baptista. Anteriormente o jovem presidente da JSD 
de Alvaiázere era conselheiro nacional, acumulando assim 
agora as funções de secretário deste mesmo Órgão. 

A juventude partidária de Alvaiázere não se ficou por 
aqui e Cristiana Santos foi nomeada secretária-geral ad-
junta da Comissão Política Nacional, presidida por Simão 
Ribeiro que foi reeleito presidente do Órgão. Anteriormen-
te a jovem desempenhava as funções de vogal suplente.

A confiança depositada, mais uma vez,na concelhia 
da JSD de Alvaiázere é resultado do trabalho, da dedica-
ção e empenho de todos os jovens que participam nesta 
estrutura local. n

Juventude Social Democrata de Alvaiázere
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TEIMOSIA EM VIAGEM 
DE ESTUDO

Saibam todos os Alvaiazerenses 
que a teimosia de “Os Teimosos” 
saiu novamente para “fora de por-
tas” e de peripécia em peripécia, 
chegou a São Bento da Porta Aber-
ta era já noite cerrada.

A verdade manda dizer que a 
dinâmica da “Presidência” tem “Os 
Teimosos” sobre o estirador e de-
senhou já o seu futuro: um grupo 
para encher os autocarros da Tu-
rexpresso, este ano a contar com 
dois jovens teimosos – o Pedro e 
o Alberto -, ainda melhor média 
nos próximos anos! E o mesmo 
Engenheiro já vai anunciando que 
quer ver todos os munícipes a tei-
marem para o mesmo lado por um 
melhor futuro.

Saibam todos os Alvaiazeren-
ses que a teimosia, no Grupo, 
tem evoluído no sentido certo. 
Na dinastia “Rodrigues, Gomes e 
Outros”, todos teimávamos, mas 
um para cada lado. Hoje, o Grupo 
continua a teimar, mas já vamos 
teimando todos para o mesmo 
lado, um Grupo polivalente quanto 
a projetos e gostos.

A solidariedade é a alma destes 
dezasseis “magriços”. Guardámos 

um minuto de silêncio em me-
mória do falecido Carlos – chofer 
dos últimos anos. O teimoso mais 
velho, mesmo que com poucas 
pernas e muita diabetes, a sair 
para a rua das boas causas em 
teimosia quase ao colo. Alguém 
está a sentir um problema? Logo 
se acerta uma paragem. A sede 
aperta? Logo aparece um café, do 
quente e do frio, de preferência um 
verdinho na malga de barro. Tudo 
tão simplesmente teimado que o 
Grácio garantiu ter andado dois 

meses a sonhar com este passeio. 
E os Marques (Eduardo e António) 
garantiram que, até chegar o dia 
21 e 22.05, rezaram a Santo An-
tónio do Carregal pedindo-lhe o 
milagre de fazer passar depressa 
os dias que faltavam. Claro que co-
memos e bebemos! E cumprimos 
gostosamente a “regra” que nos 
ensinou o António Marques:

Quem vai à missa em jejum,
não vê santo nenhum.
Quem beber e for à missa depois,
em vez de um santo, vê dois.
Digo eu que todos teremos visto 

apenas um santo! Exceções? Só o 
nosso causídico é que se mostrou 
um pouco distraído na “sessão” de 
sueca depois do jantar no Hotel. E 
o Mário do Barco já não via bem se 
o Hotel era de 4 ou 8 estrelas!

Nos primeiros quilómetros, 
todos quisemos saber de todos, e, 
se alguém tinha queixas da crise, 

deixou isso para trás das costas 
até à volta.

Chegou o almoço no Restau-
rante “O Víctor” na bem cuidada 
freguesia de São João de Rei, no 
concelho de Póvoa de Lanhoso. 
Comemos o Bacalhau assado que 
é especialidade da casa, honrada 
pela passagem de «os grandes 
escritores Jorge Amado e sua es-
posa, Zélia Gattei. 28.8.85», Jorge 
Amado a dizer que era «o melhor 
bacalhau do Mundo». Dedicámos 
dois foguetes “tro-la-ró” e um “de 
luzes” ao simpatiquíssimo proprie-
tário, o octogenário–andorinha, 
senhor Víctor da simpatia.

Falar das belezas do Minho 
para quê? É o paraíso aqui na nos-
sa Terra! Falar da frescura do vinho 
verde Alvarinho-Loureiro, da Ade-
ga Cooperativa de Ponte da Barca? 
É a maior Bênção do céu minhoto!

É de crer que todos voltaremos 
a ir desfrutar o ímpar Gerês das 
verduras eternas!

Só pelo ius da idade, fui “agra-
ciado” com Portugal Lendário, e 
o Presidente disse, no ato, coisas 
bonitas para se justificar. Registei 

o “momen-
to ” ,  para 
que saibam 
todos que 
de muitos 
modos se 
fazem e di-

namizam boas amizades, a da 
teimosia a saber ainda melhor. 
Pela bela obra ficámos todos a 
conhecer a lenda de São Bento da 
Porta Aberta, o Santo a fugir do 
altar para cima de uma árvore, 
só voltando muito tempo depois, 
quando substituíram as portas da 
entrada por umas portas gradea-
das, por onde, de fora, se visse 
a imagem de São Bento. Há uma 
proposta para que este Santo seja 
o patrono de “Os Teimosos. O que 
é bom, deve dar nas vistas! n

Santa Casa da Misericórdia

Utentes participaram na 
Semana Sénior

A convite da CLDS 3G (Contratos Locais de Desen-
volvimento Social) de Figueiró dos Vinhos, os utentes 
da Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere (SCMA) 
participaram em duas atividades da Semana Sénior.

A primeira atividade, a 19 de abril, foi uma sessão 
de Musicoterapia com o Projeto Novas Primaveras pela 
SAMP (Sociedade Artística e Musical dos Pousos) e no 
dia 21 de abril os utentes regressaram para uma aula 
de Zumba Sénior. n

IV Olimpíadas Seniores

No dia 28 de abril, alguns utentes da SCMA dirigiram-
se à freguesia de Ribeira de Fráguas, no distrito de Aveiro, 
para participar nas IV Olimpíadas Seniores organizadas 
pela CEDIARA (Associação de Solidariedade Social de 
Ribeira de Fráguas). Com vários jogos a concurso, e de 
forma saudável, promovendo o envelhecimento ativo, os 
participantes desfrutaram de um dia no qual se compro-
vou que o espírito desportivo e olímpico não tem idade. 

Foi um dia repleto de atividade física, animação, 
dança e alegria durante o qual os idosos foram os pro-
tagonistas. O transporte foi assegurado pela Câmara 
Municipal de Alvaiázere. n

Torneio de Boccia
No passado dia 4 de maio, no pavilhão Gimno-

desportivo de Alvaiázere, realizou-se uma tarde de 
convívio entre os utentes das Misericórdias de Alvaiá-
zere e de Figueiró dos Vinhos. A tarde começou com 
um torneio de boccia disputado em equipas no qual 
reinou o convívio e a animação. Continuando em clima 
de festa, o intercâmbio prolongou-se no exterior, num 
agradável lanche, ficando a promessa de dar continui-
dade a atividades conjuntas. n

Comemoração do Dia 
Internacional das Famílias

A SCMA associou-se à atividade organizada pelo 
Município de Alvaiázere para celebrar o Dia Internacio-
nal das Famílias, no domingo, dia 15 de maio. Cerca 
de dez utentes, acompanhados por colaboradores da 
Instituição, deslocaram-se à Capela de Nossa Senhora 
dos Covões para, em comunidade, assinalar este dia. n 

Semana da Idade Maior
Promovida pela Câmara Municipal de Alvaiázere, 

decorreu entre os dias 16 a 20 de maio a Semana da 
Idade Maior 2016.

Os utentes da SCMA participaram em todas as 
atividades propostas e o balanço final foi muito posi-
tivo, tendo os mesmos mostrado interesse em voltar 
a participar na próxima edição. 

A SCMA faz votos para que o Município continue 
a proporcionar aos seus utentes semanas assim, de 
alegria e esperança, pois ficou provado que a alegria 
cura os males e prolonga a vida. n

Atualidade

Salpico
Pico-Pico

Filipe Antunes dos Santos

Passeios Pedestres 2016

Trilhos da Peregrinação da vila 
de Alvaiázere

No âmbito da iniciativa 
Passeios Pedestres 2016, 
no dia 1 de maio o Museu 

Municipal, em parceria com os 
Serviços de Turismo e de Des-
porto do Município de Alvaiáze-
re, promoveu mais um passeio 
pedestre, desta feita intitulado 
“Trilhos da Peregrinação da vila 
de Alvaiázere”.

Neste percurso os participan-
tes tiveram a oportunidade de 
explorar a Igreja Matriz, a Capela 
de Nossa Senhora da Piedade, a 
Capela de Sto. António, a Capela 
dos Gamanhos e a Capela de Nos-

sa Senhora dos Covões, num total 
de oito quilómetros percorridos.

Após o passeio, realizou-se no 
Parque Multiusos um piquenique, 

que pretendeu recriar o tradicio-
nal farnel partilhado pelas famí-
lias na Festa de Nossa Senhora 
dos Covões. n
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E
ntre os dias 11 de abril e 23 de maio a Associação 
da Casa do Povo de Alvaiázere, através do projeto 
CLDS 3G (Contratos Locais de Desenvolvimento 

Social), levou a cabo uma formação intitulada “Empreen-
dedorismo Associativo”. Com uma duração total de 33 
horas, esta iniciativa, destinada a dirigentes associativos, 
pretendeu promover o empreendedorismo e inovação, 
permitir o desenvolvimento de ações empreendedoras e 
possibilitar a criação de uma plataforma de comunicação 
intra e inter agentes locais, assumindo-se numa postura 
de participação cívica ativa.

No final da formação, cinco entidades foram respon-
sáveis pela apresentação do projeto interassociativo “Vi.
Ver Alvaiázere”, que consiste na criação de rotas nas 
cinco freguesias do Concelho, aproveitando eventos já 
existentes, nomeadamente o passeio de clássicos (ja-
neiro), tratores (abril), bicicletas (julho) e cavalos (agos-
to). O objetivo é utilizar as valências de cada uma das 
entidades participantes, promovendo em cada uma das 

rotas atividades que divulguem as gentes e o concelho 
de Alvaiázere.

A sessão final da formação “Empreendedorismo 
Associativo” contou com a presença da presidente da 
Câmara Municipal de Alvaiázere, Célia Marques e da 
presidente da Associação da Casa do Povo de Alvaiázere, 
Sandra Simões, que, desta forma, quiseram demonstrar a 
importância do trabalho interassociativo na dinamização 
de atividades em prol dos alvaiazerenses. n

Atualidade

António Gonçalves

Casa do Povo de Alvaiázere
CLDS 3G promoveu atividade 
de Sinalização de Idosos

No âmbito do seu projeto e das suas linhas de atua-
ção, o CLDS 3G, da Casa do Povo de Alvaiázere, pretende 
promover a Sinalização de Idosos, que tem com vista a 
uma melhoria da qualidade de vida da população idosa, 
através da divulgação de serviços e apoios existentes, 
da identificação de idosos isolados e/ou dependentes, 
para melhorar a intervenção junto dos mesmos. 

Desta forma, aproveitando a realização dos Censos 
Sénior 2016 e em articulação com a GNR do Posto 
Territorial de Alvaiázere, visitou dezenas de pessoas, 
com mais de 65 anos, que vivem ou que se encontram 
isoladas, nas freguesias de Almoster e Pelmá. 

Esta iniciativa vai prolongar-se ao longo dos três 
anos do projeto CLDS 3G, com o objetivo de realizar 
uma georreferenciação que permita a sinalização de 
idosos isolados que residam em territórios com maior 
vulnerabilidade, para melhor definir as estratégias de 
intervenção, nomeadamente em eventuais situações 
de calamidade. n

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 407 de 31/05/2016

CARTÓRIO NOTARIAL DE TOMAR
notária PaULa CriStina ViEGaS roDriGUES FErrEira

CLDS 3G

Dinamizou projeto “Empreendedorismo Associativo” 

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

  Exposição e Vendas em PELMÁ
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R
ealizou-se no passado dia 7 de 
maio o 32.º encontro anual dos 
antigos alunos do Colégio Vera 

Cruz, estabelecimento de ensino que 
muito contribuiu no passado para a 
educação/instrução dos seus habitan-
tes, que levou bem longe o nome de 
Alvaiázere, que cativou muitos pais e 
crianças dos Concelhos vizinhos, que 
granjeou fama no Liceu Nacional de 
Leiria, motivada pelos resultados e 
excelência do seu ensino.

Pelos motivos dessa existência, 
há mais de três décadas que se tem 
vindo a promover estes encontros 
anuais, garantindo assim que a 
amizade cultivada na juventude 
continue a manifestar-se com alegria 
e entusiasmo, juntando anualmente 
muitas dezenas de ex-colegas cheios 
de recordações e saudade.

Os antigos alunos deslocam-se de 
quase todos os pontos do país com a 
alegria de dizer presente e reencon-

trar velhos colegas e amigos, rever e 
recordar a pequena mas amiga terra 
que os recolheu durante alguns dos 
principais anos da sua juventude.

Pena que os ex-alunos residentes 
e/ou naturais do concelho de Alvaiá-
zere sejam dos que menos compa-
reçam a estes encontros de alegria 
e saudade, que de certa maneira 
são também uma homenagem à sua 
terra, às suas gentes e a quem muito 
contribuiu para que as vidas de cada 
um pudessem ser o que hoje são. 
A organização tem esperança que 

modifiquem um pouco a sua maneira 
de agir e compareçam sempre, no 
futuro, aos momentos que elegem 
Alvaiázere como terra de saudade 
e estima.

O encontro viveu-se com muita 
alegria e entusiasmo, recordaram-se 
vivências, atos e factos (alguns bem 
jocosos). Passaram-se meia dúzia de 
horas sem que se desse pelo tempo 
e junto à noitinha foram feitas as 
despedidas com alegria e os desejos 
de muita saúde para que no ano que 
vem se possam encontrar de novo. n

Alvaiázere – Colégio Vera Cruz

Antigos alunos recordaram o passado

O 
CLDS 3G, da Associação da Casa do Povo de Alvaiá-
zere, realizou nos dias 3 e 10 de maio o workshop 
“Legalização e Certificação da Atividade”, inserido 

na realização de vários workshops setoriais relacionados 
com produtos endógenos, tendo contado com a presen-
ça de produtores do Concelho, zona envolvente e de 
interessados em iniciar o seu próprio negócio.

Através da participação nestas ações, pretende-se 

que os destinatários possam adquirir novas competên-
cias que promovam a dinamização da comercialização 
dos produtos tradicionais, de forma legal e devidamente 
certificada, para a participação em feiras e venda online.

Este workshop foi o ponto de partida para a reali-
zação de outros, dedicados a diferentes setores, de-
signadamente queijo, chícharo, ervas aromáticas, mel, 
azeitonas, licores e artesanato. n

CLDS 3G organizou workshop “Legalização 
e Certificação da Atividade” 
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P
romovida pelo Município de Al-
vaiázere entre os dias 16 e 20 de 
maio, a Semana da Idade Maior 
é uma iniciativa que se realiza 

anualmente e que pretende combater 
a situação de isolamento da população 
sénior do Concelho.

Nesse sentido, foi preparado todo 
um conjunto de experiências enrique-
cedoras para a população idosa e que 
lhe permita ter uma melhor e maior 
qualidade de vida.

Logo no primeiro dia realizou-se 
um passeio pedestre junto ao Pavilhão 
Gimnodesportivo e vários jogos tradi-
cionais, que contaram com a presença 
não só dos seniores, como também de 
várias crianças, num contacto inter-
geracional gerador de uma partilha de 
saberes e ideias, salientando a impor-
tância da prática de exercício físico em 
qualquer faixa etária.

Rio Maior foi o destino do passeio 
anual com os idosos do concelho de 
Alvaiázere, que este ano contou com 
a participação de 500 seniores. O pri-
meiro ponto de paragem foi o Mosteiro 
da Batalha, local onde se realizou uma 
missa celebrada pelo Padre André Se-

queira e cocelebrada pelo Padre Jacinto 
Gonçalves e, de seguida, os participan-
tes rumaram às salinas, onde lhes foi 
proporcionada uma visita guiada.

A saúde esteve em destaque no ter-
ceiro dia (18 de maio) e, desta forma, 
foi realizado um rastreio de saúde que 
incluiu a avaliação da tensão arterial e 
da glicemia e uma sessão de aconselha-
mento sobre cuidados de alimentação, 
tendo o Município contado com a cola-
boração dos Bombeiros Voluntários de 
Alvaiázere, do CLDS 3G (Casa do Povo 

de Alvaiázere) e do osteopata Ulrich 
Cassiano. No final do dia, a Casa Muni-
cipal da Cultura foi o palco de um se-
minário subordinado à temática “Pensar 
a morte… como ficam os que ficam”, 
dirigido a todos os que lidam com a 
população sénior, nomeadamente aos 
dirigentes e colaboradores de Institui-
ções e à população em geral. Nesta 
ação, coorganizada pelo Município e 
pelo CLDS 3G, a professora Ana Paula 
de Almeida Vieira Monteiro, da Escola 
Superior de Enfermagem de Coimbra, 

falou da morte como uma realidade 
inevitável, sobretudo para quem tra-
balha nas Instituições, explicando qual 
a melhor forma de lidar com a mesma 
e com as transformações que ela traz 
para a vida de cada um.

Com o intuito de mostrar os seus 
talentos, no dia 19 de maio os seniores 
das Instituições Particulares de Solida-
riedade Social prepararam e apresen-
taram uma interessante tarde cultural 
marcada pela alegria, criatividade e boa 
disposição de todos os envolvidos.

O encerramento do cartaz de ati-
vidades da Semana da Idade Maior 
realizou-se na tarde do dia 20 de 
maio, no Salão da Associação GOFOA 
(Grupo Orientador de Festas e Obras 
de Avanteira), na freguesia de Pelmá, 
que recebeu mais de uma centena de 
seniores para participar no tradicional 
chá dançante e no lanche partilhado.

Esta Semana da Idade Maior, que 
incluiu atividades culturais, lúdicas, 
desportivas e de convívio, contribuiu 
para a melhoria das condições de vida 
da população sénior do Concelho, 
permitindo também aumentar a sua 
autoestima e o sentimento de pertença 
e de integração na comunidade na qual 
estão inseridos. n

Atualidade
Município de Alvaiázere

Atividades culturais e desportivas marcaram 
Semana da Idade Maior 

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

emacnunes@hotmail.com
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

Cláudia Martins
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D
ecorreram no dia 30 de março as 
eleições para os novos corpos so-
ciais da Adeca – Associação de De-

senvolvimento do Concelho de Alvaiázere. 
Os órgãos sociais em funções reorganiza-
ram-se para garantir a continuidade desta 
Associação, e Bruno Furtado de Sousa, 
gerente da Odraude – Construção Civil e 
Obras Públicas e vice-presidente da Asso-
ciação, foi eleito como novo presidente.

Em declarações ao Jornal “O Alvaiaze-
rense”, Bruno Furtado de Sousa destacou 
como principais objetivos para os próxi-
mos três anos de mandato “dar mais vida 
à Associação, chamar os sócios a intervir 
mais ativamente, prestar um apoio mais 
direto e mais eficaz aos associados na-
quilo que é o âmbito da Associação, e 
diversificar a oferta”.

Para além disso, o novo presidente 
afirmou ainda que, logo após a assem-
bleia-geral, foi feita uma “alteração dos 
estatutos da Associação, dado que não 
existe qualquer entidade que apoie os 
produtores rurais, entendemos por bem 
abrir mais uma porta a quem precisa de 
ajuda. Com esta alteração de estatutos, 
houve também uma alteração da deno-
minação, passando a ser a Adeca - Asso-
ciação de Desenvolvimento Integrado do 
Concelho de Alvaiázere, exatamente por 
integrar agora o setor primário”, afirmou.

“A Adeca tem como missão prestar um 
apoio diferenciado aos associados, aos 
empresários e às empresas, no apoio a 
candidaturas ao novo quadro comunitário 
Portugal 2020, bem como nos apoios à 
contratação por parte do IEFP, na parte 
legal, nos processos de licenciamento 
e obtenção de alvarás, acesso a nova 
legislação e obrigações fiscais, em suma, 
em toda a burocracia de uma associação 
empresarial”, concluiu Bruno Furtado de 
Sousa.

Além de todos estes serviços, integra 
também na sua génese o apoio aos de-
sempregados através do GIP (Gabinete 
de Inserção Profissional), já há cerca de 
12 anos que todos os desempregados 
do Concelho podem, na sua terra, tratar 
de assuntos relativos à sua situação de 

desemprego, nomeadamente inscrição no 
IEFP, pedidos de subsídio de desemprego, 
apresentações quinzenais e procura ativa 
de emprego, sem terem de efetuar qual-
quer deslocação a Figueiró dos Vinhos. 
Como cada vez os recursos são mais par-
cos e a comparticipação do IEFP também 
foi diminuindo ao longo dos anos, neste 
momento apenas é possível à Adeca man-
ter uma técnica em funções. 

No dia 16 de maio, a Adeca esteve 
também presente na cerimónia de tomada 
de posse dos órgãos sociais da União das 
Associações da Região de Leiria (UARL), 
que pretende assegurar a igualdade de 
tratamento e acesso aos meios em todo 
o território, captando para o interior do 
Distrito mais investimento e mais apoios. 
Bruno Furtado de Sousa integra o Conse-
lho de Presidentes da UARL, Rui Grácio faz 
parte do Conselho Fiscal e Leandra Garcez 
da mesa da assembleia-geral. 

Para além da Adeca, fazem parte da 
UARL mais seis Associações do Distrito 
de Leiria, nomeadamente a ACILIS (Asso-
ciação de Comércio, Indústria e Serviços 
da Região de Leiria), a ACSP (Associação 
Comercial e de Serviços de Pombal), a 
AEDA (Associação Empresarial de An-
sião), a AEPG (Associação Empresarial 
Penedo do Granada), a AEPIN (Associação 
Empresarial do Pinhal Interior) e a AICP 
(Associação de Industriais do Concelho 
de Pombal). 

No início de junho, a Adeca pretende 
apresentar um novo projeto que integra, 
e que trará uma vida nova à Associação. n

Atualidade

Cláudia Martins

Em Alvaiázere

Bruno Furtado de Sousa foi 
eleito presidente da Adeca

S O L C A N O
de: Henrique Lopes Martins Rosa
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Tel. 236 641 104 | Tlm. 967 091 165

N
o passado dia 5 de maio, Mário 
Bruno Gomes assinou o termo de 
posse como Comandante da cor-

poração dos Bombeiros Voluntários de 
Alvaiázere.

António Gonçalves, com 20 anos de 
serviço, foi designado para ocupar o lugar 
de segundo comandante e João Caria, 
com 10 anos de serviço, o de adjunto de 
comando, estando ambos neste momento 
a frequentar uma ação de formação que 
lhes permita assumir os cargos para os 
quais foram nomeados.

Em entrevista ao Jornal “O Alvaiaze-
rense”, o Comandante recordou a sua en-
trada nos Bombeiros, em 1996, motivada 
pela “vontade de ajudar as outras pessoas 
e também incentivado por alguns amigos 
que já pertenciam aos Bombeiros”. Tendo 
começado como aspirante, Mário Bruno 
Gomes foi promovido a bombeiro de ter-
ceira em 2001 e em 2005 foi convidado a 
assumir o cargo de adjunto de comando 
do Comandante Bruno Sousa, função que 
desempenhou durante uma década.

Mário Bruno Gomes afirmou que en-
cara esta nova etapa “com o espírito de 
missão de sempre, mas com a respon-
sabilidade acrescida de comandar uma 
corporação de 75 bombeiros, homens e 
mulheres. Vamos trabalhar com rigor e 
dedicação à causa, sempre com base no 
lema de servir o próximo e vida por vida”.

No que diz respeito aos maiores 
desafios que terá que enfrentar, o novo 
Comandante dos BVA referiu que o princi-
pal será “motivar a corporação, que, após 
um período conturbado, está um pouco 
desmoralizada. Vou mostrar-lhes que são 
pessoas capazes de fazer um excelente 
trabalho e que tenho muito orgulho em 
comandá-los, penso que esse fator será 

essencial para inverter essa situação”. 
Para além deste desafio, existem ainda 
dificuldades a nível social: “é necessário 
motivar os jovens para a questão do vo-
luntariado, e é um trabalho difícil porque 
ser bombeiro exige disciplina, rigor e 
dedicação. Neste momento temos uma 
recruta de 20 elementos, que para o 
próximo ano já estarão aptos para servir 
a população e cumprir a nossa missão”.

Mário Bruno Gomes tem boas expeta-
tivas em relação aos próximos cinco anos: 
“conheço bem esta casa, sei o que posso 
esperar das pessoas e elas sabem o que 
podem esperar de mim. Quando existe 
esta conjugação de fatores estão reunidas 
as condições para fazer um bom trabalho 
ao serviço da população e a nossa missão 
será cumprida com sucesso”.

Por fim, o novo Comandante deixou 
uma palavra de agradecimento a todos 
os Bombeiros, pela sua predisposição e 
prontidão, à população alvaiazerense, por 
tudo o que tem feito em prol dos Bom-
beiros e pelo seu voto de confiança, bem 
como à Câmara Municipal de Alvaiázere, 
pelo apoio dado nas intervenções que se 
têm verificado no quartel. n

Bombeiros Voluntários de Alvaiázere

Mário Bruno Gomes tomou 
posse como Comandante
Cláudia Martins
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O 
Dia Internacional dos Museus 
comemora-se anualmente a 
18 de maio, desde 1977, por 
proposta do ICOM – Conselho 

Internacional de Museus, um organismo 
que integra a UNESCO.

O Museu Municipal de Alvaiázere asso-
ciou-se mais uma vez às comemorações, 
promovendo uma semana dedicada a esta 
data, entre os dias 17 e 22 de maio, com 
um cartaz rico e diversificado, destinado 
a todas as faixas etárias.

O primeiro dia deste cartaz ficou mar-
cado pela realização de duas ações: no 
período da manhã, as crianças da creche 
da Acredem (Maçãs de D. Maria) tiveram 
a oportunidade de assistir a um atelier 
de educação patrimonial, que os sensi-
bilizou para a importância do território e 
da sua conservação; no período da tarde, 
os alunos do segundo ano do curso de 
Restauração da ETP Sicó fizeram uma vi-
sita guiada às reservas do Museu, na qual 
puderam conhecer as peças intervencio-
nadas e também as não intervencionadas 
que o Museu possui.

Na manhã do dia 18, os alunos da Es-
cola Básica de Maçãs de D. Maria visitaram 
o Complexo Megalítico do Ramalhal – S. 
Pedro do Rego da Murta, onde testemu-

nharam, ao vivo e a cores, os vestígios 
deixados pelos povos ancestrais que 
habitaram este território. Durante a tarde, 
realizou-se um museu aberto, levado a 
cabo pelos alunos da Universidade Sénior 
de Alvaiázere que, com todo o empenho 
e dedicação, expuseram peças antigas 
de coleção que tinham em casa e fizeram 
uma demonstração in loco de artes e ofí-
cios tradicionais. Paula Cassiano, técnica 
responsável do Museu, afirmou: “esta foi 
uma das grandes inovações desta edição 
do Dia Internacional dos Museus, cum-
prindo o objetivo de mostrar ao público 
que o Museu não é composto apenas por 
mostras e exposições estáticas, que o 

Museu pode ser vivo e interativo. Foi uma 
atividade que superou todas as nossas ex-
petativas, alcançou um êxito de tal ordem 
que se prolongou até ao dia 22 de maio, 
o último dia das comemorações”.

As crianças da Creche de Santa Cecília 
e os utentes do Solar de D. Maria foram o 
público-alvo de um atelier de educação pa-
trimonial realizado no dia 19 de maio, sob 
duas perspetivas distintas: aos mais no-
vos, foram mostradas as diferenças entre 
os objetos do uso quotidiano de outrora e 
os objetos utilizados nos dias de hoje. Por 
outro lado, tendo em conta que os senio-
res tendem a desvalorizar os objetos mais 
antigos, por achar que os mesmos não têm 
qualquer valor, a ação proporcionou-lhes 
um regresso ao passado e às memórias da 
sua infância e juventude, que os deixou 
bastante emocionados, dando-lhes uma 
outra visão em relação a estes objetos.

Na sexta-feira, dia 20 de maio, foi a 
vez de os alunos do primeiro ano de Res-
tauração da ETP Sicó participarem num 
atelier de sensibilização patrimonial, no 
período da manhã, e à noite, pelas 21h00, 
a comunidade teve a oportunidade de 
assistir e participar num ensaio aberto do 
Rancho Folclórico de Pussos. 

Para a noite de 21 de maio estava 
agendado um Passeio Pedestre Noturno 
“Rota do Bronze”, na Serra de Alvaiázere, 
no âmbito da comemoração da Noite Eu-
ropeia dos Museus. Devido às condições 
adversas do pavimento, não foi possível 
a realização do passeio, ficando adiado 
para uma próxima noite de lua cheia.

No dia 22 de maio, o Museu Municipal 
de Alvaiázere foi o palco de uma aula de 
yoga ao ar livre, ministrada pela Profes-
sora Cláudia Sílvia, que encerrou com 
chave de ouro as comemorações do Dia 
Internacional dos Museus.

“O balanço final desta iniciativa é bas-
tante positivo, cumprimos os objetivos 
a que nos propusemos, proporcionando 
a todos os participantes várias expe-
riências de caráter lúdico e pedagógico, 
que demonstraram a importância da 
preservação do património como forma 
de perpetuar a identidade cultural e 
proteger a memória coletiva dos alvaia-
zerenses. Gostaria ainda de salientar 
que a concretização destas atividades 
só foi possível graças a todo o empenho 
e trabalho desenvolvido pelos alunos 
da Universidade Sénior de Alvaiázere”, 
salientou Paula Cassiano. n

Atualidade

Cláudia Martins

Museu Municipal de Alvaiázere

Assinalou Dia Internacional dos Museus com 
um cartaz de atividades rico e diversificado

O 
CEARTE – Centro de Formação 
Profissional do Artesanato, o 
único a nível nacional, celebrou 

no dia 29 de abril o seu 30º aniversário, 
apresentando o programa de atividades 
comemorativas que irão decorrer ao lon-
go de um ano (até abril de 2017), subor-
dinadas à temática “Inovar na Tradição 
– Gestos de Futuro”. Estas atividades têm 
quatro objetivos fundamentais, designa-
damente dar a conhecer o trabalho do 
CEARTE e apontar caminhos de futuro, 
sinalizar o âmbito nacional de atuação 
do Centro, sinalizar atividades realiza-
das com e para a comunidade das áreas 
geográficas da sede e dos polos e, por 
fim, promover a formação do CEARTE e 
os seus resultados. 

Nesta sessão marcaram presença 
cerca de uma centena de formandos dos 
cursos de qualificação da sede e do Pólo 
de Cabaços (Alvaiázere), que representam 
os mais de 40 mil que já usufruíram da 
formação no CEARTE ao longo dos seus 
30 anos de existência, os cerca de dois 

mil que já concluíram a sua formação nes-
te ano de 2016 e os 836 que atualmente 
estão em formação de Norte a Sul do país.

O diretor do CEARTE, Luís Rocha, 
afirmou: “queremos assinalar os 30 anos 
com os que constituem a razão de ser do 
CEARTE e para quem trabalhamos todos 
os dias – os formandos, os jovens e adul-
tos que procuram no CEARTE uma res-
posta para a melhoria das suas vidas”. n

CEARTE

Comemorou 30 anos 
de existência
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No âmbito da comemoração 
dos 20 anos da Eco-escolas 
em Portugal, foi lançado o 

projeto “Rota dos 20”, cujo públi-
co-alvo são todas as Eco-escolas 
nacionais. O objetivo desta inicia-
tiva é sensibilizar a comunidade 
escolar para a temática da mobi-
lidade sustentável, potenciando a 
participação ativa das crianças e 
jovens na procura e proposta de 
soluções. 

Este projeto está a ser levado 
a cabo simultaneamente em 20 
regiões (continente e regiões au-
tónomas dos Açores e da Madeira) 
e, de forma simbólica, foi lançado 
no dia 22 de abril, dia em que se 
assinalou o Dia Mundial da Terra 
e o Dia Internacional Eco-escolas. 

Os testemunhos, nos quais 
serão inscritas as sugestões e as 
opiniões dos alunos, vão percor-
rer todas as Escolas e Municípios 
participantes, que atualmente 
são 230 na rede Eco-escolas, e os 
mesmos terão a responsabilidade 
de os passar de forma sustentável 
ao Município seguinte. O Municí-
pio de Alvaiázere, na pessoa da 
sua vice-presidente, Sílvia Lopes, 

recebeu o seu testemunho no dia 
9 de maio pelas mãos de Micael 
Sousa, adjunto e chefe da divisão 
do Ambiente de Desenvolvimento 
Económico e de Margarida Morais, 
engenheira da Câmara Municipal 
de Leiria. O momento contou ain-
da com a presença dos técnicos 
do Município ligados a este pro-
jeto, da direção do Agrupamento 
de Escolas de Alvaiázere e dos 
professores responsáveis pelo 

projeto no Concelho. O Município 
comprometeu-se a analisar todas 
as sugestões e compromissos e 
passou o testemunho ao Município 
da Nazaré.

Com esta iniciativa, pretende-
se dinamizar os jovens alvaiaze-
renses e do país para uma reflexão 
acerca da mobilidade sustentável, 
uma temática extremamente im-
portante no sentido de construir e 
criar um mundo melhor. n

Atualidade
Município de Alvaiázere

Recebeu o testemunho do projeto 
“Rota dos 20 - Rota Eco-escolas”

Associação Terras de Sicó

Inauguração da loja 
“Produtos e Territórios”

Município de Alvaiázere

Comemorou 
o Dia da Espiga

No dia 5 de maio, o Município de Alvaiázere dina-
mizou as comemorações do Dia da Espiga, uma festa 
típica que se realiza 40 dias depois da Páscoa para as-
sinalar a Ascensão de Jesus ao Céu, também designada 
quinta-feira da Ascensão. 

Este ano, devido às condições meteorológicas, a 
iniciativa não pôde realizar-se na Mata do Carrascal, 
como inicialmente estava previsto, tendo a mesma tido 
lugar nas instalações do Mercado Municipal.

Assim, depois da tradicional apanha da espiga, 
realizou-se um lanche convívio com sardinha, broa e 
vinho da região, e animado pela Banda Trio Darromba.

Com esta iniciativa, o Município pretendeu afirmar-se 
como promotor do perpetuar das tradições alvaiazerenses 
e da preservação da identidade cultural das suas gentes. n

No passado dia 6 de maio, a 
Biblioteca Municipal de Al-
vaiázere organizou a noite 

do pijama, que contou com uma 
participação massiva das crianças, 
que chegaram vestidas a rigor, 
com o seu pijama e almofada.

A noite iniciou-se com um jogo 
de grupo de apresentação e cons-
tituição de equipas, seguindo-se 
os ateliers de artes plásticas e o 
concurso de Mini Masterchefs de 
Crepes. Tendo cinco ingredientes 
à disposição para fazer um crepe 
doce ou salgado, os participantes 
deram largas à imaginação e cria-
tividade para decorar o seu prato.

Coube ao júri, composto por 
Sílvia Lopes, vice-presidente e 
vereadora do pelouro da cultura, 
Miguel Carvalho, diretor do Pólo de 
Alvaiázere da Escola Tecnológica 
e Profissional de Sicó e Andreia 

Pinheiro, educadora de infância 
e colaboradora do projeto da Be-
beteca da Biblioteca Municipal de 
Alvaiázere, a decisão de eleger os 
três crepes mais originais.

Depois deste momento de 
convívio e degustação, as crianças 
foram pernoitar na companhia 
do filme Ratatui e pela manhã, 
depois de feita a higiene pessoal 

e arrumados todos os pertences, 
houve ainda tempo para o peque-
no-almoço e para um momento 
de reflexão, no qual todos os 
participantes afirmaram que a Bi-
blioteca Municipal é um espaço de 
descoberta e partilha de emoções 
e afetos, tendo sido esta uma noite 
que ficará guardada na memória 
de cada um deles. n

Biblioteca Municipal de Alvaiázere

Organizou a Noite do Pijama

FERNANDO LOPES SIMÕES MIGUEL
CONSTRUÇÃO CIVIL

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

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

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

No passado dia 24 de maio, decorreu em Lisboa, 
concretamente no Largo do Intendente, a inauguração 
e apresentação pública da loja “Produtos e Territórios 
– Loja do Intendente”.

Este projeto é uma iniciativa de seis Associações de 
Desenvolvimento Local, entre elas a Associação Terras 
de Sicó, cuja missão é promover na capital os seus pro-
dutos e simultaneamente divulgar as potencialidades 
turísticas e as diversas valências dos 38 Municípios 
rurais que integram as diferentes regiões.

A Associação Terras de Sicó assume neste projeto 
uma nova etapa na promoção sustentada e integrada 
do território, investindo num quadro conceitual inova-
dor, que assenta na possibilidade de a produção local 
passar a ser comercializada fora da área de intervenção, 
o que cria expetativas de retorno financeiro com as 
mais-valias do negócio à origem, sustentando circuitos 
de comercialização. n 

VENDE-SE
Terreno urbano nivel 2 

com 700 m2

Situado em Alvaiázere

Contactar: 919 959 977
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Aniversários

Cantaram-se os parabéns aos uten-
te do Serviço de Apoio Domiciliário e 
Centro de Dia da ASCRA (Associação 
Social, Cultural e Recreativa de Almos-
ter): Manuel Gomes Cristóvão que 
completou no dia 6 de maio, 77 pri-
maveras e a Armindo Ferreira Abreu 
que completou no dia 11 de maio, 62 
primaveras. 

Para eles muitos parabéns. 

Atualidade

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

AniversáriosNascimento

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)

E
star em festa e festejar junto com 
as famílias é o lema da creche da 
Acredem! E foi com esta intenção que 

mais uma vez a Acredem cumpriu a sua 
missão e festejou o Dia do Pai com os papás 
e crianças na creche e o Dia da Mãe com as 
mamãs e crianças também na creche! 

Foram festas muito divertidas entre edu-
cadoras, funcionárias, professores, crianças 
e pais, tardes de verdadeira animação, nas 
quais o convívio entre todos não faltou e no 
final claro, os lanchinhos preparados com a 
colaboração dos mais pequenos!

O Dia da Família, apesar de ter sido 
ao fim-de-semana (domingo, dia 15 de 
maio) não podia deixar de ser assinalado. 
Assim sendo, foram convidadas todas as 
famílias dos utentes que frequentam ou 
já frequentaram a creche para uma mini 
caminhada, seguida de um lanche conví-
vio nas instalações da creche.

A creche da Acredem agradece aos 
papás e mamãs, bem como às suas fa-
mílias que nestes dias lançam todos os 
seus esforços para estar presentes nes-
tas atividades tão importantes para as 
colaboradoras e para os seus filhotes! Os 
agradecimentos são extensivos a todos 
os que colaboraram com as festinhas e 
em especial aos professores de música e 
ginástica! Bem-haja a todos! 

Creche da Acredem

Acredem

Comemorou Dias do Pai, 
da Mãe e da Família

N
o mês de maio os Idosos da Asso-
ciação Casa do Povo de Maçãs de 
D. Maria participaram em muitas 

atividades.
Dia 5 de maio, apesar do mau tempo 

que se fez sentir, comemorou-se o Dia da 
Espiga e os idosos participaram no evento 
organizado pelo Município de Alvaiázere. 
Este realizou-se no Mercado Municipal, 
onde decorreram jogos tradicionais, a ha-
bitual sardinhada acompanhada de vinho 
e pão e, para finalizar, deram um pezinho 
de dança no baile popular. 

Já no dia 15 de maio celebrou-se o 
Dia Internacional da Família na Capela 
de Nossa Senhora dos Covões, onde a 
Associação se fez representar, enquan-
to família institucional que é, com os 
seus Idosos, funcionárias e elemento da 
Direção. Os presentes assistiram a dois 
concertos musicais do Coral Alva Canto e 
do Coral Caetanense, terminando a tarde 
de convívio com um lanche partilhado no 
magnífico espaço envolvente da Capela.

Por mais um ano consecutivo, os 
idosos da Associação Casa do Povo de 
Maçãs de D. Maria voltaram a participar 
na Semana da Idade Maior promovida pelo 
Município de Alvaiázere e que decorreu de 
16 a 20 de maio. Foi uma semana repleta 
de atividades para a população Sénior que 
se iniciou com uma manhã de desporto 
inter-geracional que contemplou jogos 
tradicionais com crianças e um passeio 

pedestre na Mata do Carrascal. Dando 
continuidade a esta semana, realizou-
se também um passeio ao Mosteiro da 
Batalha, onde os idosos assistiram a uma 
celebração Eucarística celebrada pelo 
Reverendo Padre André Sequeira e cocele-
brada pelo Reverendo Padre Jacinto. Após 
este momento religioso, os participantes 
visitaram as Salinas de Rio Maior, almoça-
ram na Quinta das Acácias e tiveram uma 
tarde de muita alegria, convívio, música 
e dança no baile realizado neste mesmo 
espaço. O terceiro dia desta semana foi 
dedicado à saúde, tendo-se realizado um 
rastreio e uma palestra de aconselhamen-
to sobre posturas corretas e alimentação. 
Na quinta-feira, decorreu um concurso de 
talentos na Casa da Cultura de Alvaiázere 
e os idosos da Associação apresentaram 
um desfile de moda designado de “Maçãs 
fashion”, conquistando o primeiro lugar. 
No último dia da Semana da Idade Maior, 
tiveram uma tarde muito alegre com o tra-
dicional chá dançante e lanche partilhado, 
no qual os idosos dançaram e conviveram 
no baile animado que decorreu. 

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 &

Associação da Casa do Povo de Maçãs de D. Maria

Utentes participaram em
várias atividades
Tânia Silva

Nasceu no dia 4 de maio de 2016, na 
Maternidade Daniel de Matos, em Coim-
bra, o menino Santiago Silva Lopes, 
filho de Pedro Tiago Rodrigues Lopes e 
de Ana Lúcia Silva Gomes, residentes em 
Relvas de Maçãs de Caminho.

Seus pais, mana, tia, avós, restante 
família e amigos desejam-lhe muita 
saúde e uma vida feliz, cheia de carinho 
e amor. 

No passado dia 21 de maio, o 

jovem André Rafael Oliveira Rosa, 

do lugar do Mosqueiro de Maçãs de 

Caminho, festejou a bonita idade 

de 16 anos, junto dos pais, irmão e 

amigos, que lhe desejaram muitos 

parabéns, felicidades, sucesso ao nível 

estudantil, e que este dia se repita por 

muitos e longos anos com muita saúde 

e alegria. 

Leonor Silva Lopes, filha de Pedro 
Tiago Rodrigues Lopes e de Ana Lúcia 
Silva Gomes, residentes em Relvas de 
Maçãs de Caminho, no dia 29 de maio, 
completou três aninhos.

Foi celebrada Missa de Acção de 
Graças pelo Reverendo Padre André 
Sequeira, na Igreja Paroquial de Maçãs 
de Caminho, que formulou com ternu-
ra, votos das maiores felicidades para 
a pequenita e sua família, envolvendo 
toda a comunidade a cantar os para-
béns com muita alegria. 

Muita saúde e que a vida lhe sorria 
sempre, foram também os votos da sua 

família e dos amigos. 

ÓPTICA CÂNDIDO
RELOJOARIA - OURIVESARIA

de Manuel Joaquim Cândido Atafona

Fornecedor das: Caixas de Previdência, Caixa Geral de Depósitos, ADSE, SAMS e GNR

Sede: Rua da Saudade - 3250-107 ALVAIÁZERE                                Tel. 236 655 815

Filial: Caxarias - Ourém                                                                          Tel. 249 574 601
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DESASSOSSEGO

Concordâncias e Discordâncias

António Gonçalves
O público e o privado

Alavancar novos paradigmas

fórum ...um espaço aberto à 
participação dos leitores

(os textos publicados nesta rúbrica são da inteira responsabilidade dos seus autores)

Na freguesia de Maçãs de D. Maria 
localiza-se aquela que porventura é o 
parque empresarial mais antigo do con-
celho de Alvaiázere, inserido na linha da 
Estrada Nacional 110 entre os lugares de 
Vendas de Maria e Vinha Grande. Nesta 
zona aglutinaram-se, ao longo de mais de 
um século, várias empresas de diversos 
sectores sem qualquer investimento 
público direccionado para potenciar o 
crescimento do investimento empresarial.

Contudo, este paradigma pode alterar-
se, veja-se o caso do parque escolar de 
Vendas de Maria, que integra o domínio 
público e onde se encontram três imóveis 
devolutos implantados num terreno de 
generosas dimensões. Com um micro 
investimento municipal nos imóveis e na 
requalificação do espaço exterior, estes 

podem ser alugados para a acolhimen-
to de unidades produtivas de pequena 
dimensão, garantindo o Município en-
quanto promotor a manutenção integral 
da expressão arquitectónica exterior dos 
imóveis tão marcantes para a comuni-
dade e com características peculiares, 
preservando-se desta forma também o 
património edificado.

Com o desenvolvimento de uma 
imagem corporativa para o conjunto in-
tervencionado e uma promoção criativa 
e original na comunicação social regional 
para encontrar interessados, naturalmen-
te estes espaços a médio prazo seriam 
ocupados, gerando-se desta forma em-
prego e valor para o Concelho. n

Carlos Lopes
Maçãs de D. Maria

O
s serviços do privado, são melhores 
que os do público? Os funcioná-
rios públicos são piores que os 

empregados do privado? São avaliações 
ideológicas e demagógicas que não têm 
razão de ser, nem ciência para o provar. 
O público (pessoas) tem uma ideia muito 
diferente dos funcionários públicos e dos 
empregados do privado, porque julgam-
se patrões dos funcionários públicos por 
estes serem pagos pelos impostos. Estes 
têm todas as obrigações para com eles, 
não lhes perdoam nada e muitas vezes 
tratam-nos mal. Típico de quase todos 
os patrões. Aos empregados do privado, 
o público (pessoas), geralmente vê neles 
alguém de quem precisam para atender os 
seus desejos, que obviamente não são pa-
gar impostos. Embora tendo que pagar na 
mesma, o pagamento e o tratamento aos 
empregados é totalmente diferente. E os 
serviços? Aqui acho que a causa ideológica 
já tem razão de ser. É o que se passa na 
educação e também poderia ser na saúde, 
na segurança social, na justiça. Além disso 
são casos de direitos, segundo a nossa 
Constituição. Os liberais e neoliberais, que 
no nosso País estão conotados com o go-
verno anterior, gostariam que estas áreas 
estivessem entregues ao privado. Porque 
seriam melhores economicamente ou 
qualitativamente para o povo? Não. Ape-
nas porque acham que todos os impostos 

que o Estado vai buscar ao trabalho das 
pessoas, deve servir para dar subsídios e 
lucro ao privado e sendo assim todos os 
serviços do Estado deveriam passar para 
o privado. E este prestaria os serviços de 
borla ao povo? Não, que eles arranjariam 
maneira de dizer que os impostos não 
chegavam para pagar os serviços presta-
dos e os clientes teriam que pagar a sua 
parte. O actual governo e quem o apoia na 
Assembleia da República não pensa desta 
maneira e acha que os impostos devem 
servir, não para engordar pançudos, mas 
sim para que o Estado possa prestar gra-
tuitamente ou por preço simbólico e justo 
conforme o poder económico de cada um, 
aqueles serviços.

Deve o Estado pagar a colégios priva-
dos a frequência neles de alunos quando 
tem vagas nas escolas públicas, sendo 
que segundo a Constituição é o Estado 
que tem a obrigação de assegurar o ensi-
no básico universal, obrigatório e gratuito 
e criar uma rede de estabelecimentos 
públicos de ensino que cubra a necessi-
dade de toda a população? Reconhecendo 
igualmente o ensino privado, reconhece 
também o direito de escolha. Só que 
quem preferir o ensino privado deve pa-
gá-lo e não todo o povo, à custa dos seus 
impostos. Se o Estado tem oferta tão boa 
ou melhor que o privado, as elites devem 
pagar as suas preferências. n

Uma nova vida em Alvaiázere?
Mário Bruno Gomes

S
urpreendido. É este o sentimento 
que tenho nos dias de hoje e passo 
a explicar porquê.

Um bocado contra o ciclo económico, 
eis que surge em Alvaiázere um abrir de 
espaços comerciais que tem dado vida 
ao centro de Alvaiázere, muito por causa 
da reabilitação do edifício do Colégio 
Vera Cruz (antiga Casa do Povo) e da sua 
envolvente.

É justo dizer que os trabalhos desen-
volvidos foram muito bem conseguidos, 
quer esteticamente quer funcionalmente. 
Está de parabéns a Sandra Carvalho e a 
direcção da Casa do Povo de Alvaiázere, 
bem como a Câmara Municipal por ter 
conseguido dar vida a uma zona que 
estava decrépita bem no centro da Vila.

Mas voltando à parte do surpreendido, 
é com espanto que verifico que desde o 
início do ano só em Alvaiázere, abriram 
lojas de cabeleira, estética e saúde, 
frutaria, ferragens, restauração, bazar e 
conveniência, entre outras.

Nos Cabaços também se prepara a 
abertura de uma loja de pronto a vestir 
e para já são só os casos que conheço.

Os comerciantes estão a mostrar cora-
gem em investir por cá e agora cabe-nos 

como Alvaiazerenses fazer a nossa parte, 
que passa por comprar e consumir o que 
estas casas vendem.

Será difícil? Penso que não.  
Em vez de irmos “saciar a barriga” 

noutras paragens, porque não provar os 
petiscos cá da terra?

Porque não comprarmos os nossos 
perfumes e produtos de estética nas lojas 
que agora abriram?

Porque não comprarmos aquela lem-
brança de aniversário nas nossas papela-
rias e nas lojas de bazar.

Será que custa assim tanto? Será que 
o que vendemos por cá não presta? Nada 
disso. Basta termos um pouco mais de 
bairrismo e tudo pode melhorar um pouco 
em Alvaiázere… basta querermos.

Neste capítulo poderá ter a ADECA 
um papel fundamental, dinamizando e 
promovendo o comércio local.

Agora com nova direcção (aproveito 
para enviar um abraço de felicidades 
e sucesso ao Bruno Sousa) é tempo de 
dar o dinamismo associativo que esta 
instituição pode e deve ter para o bem 
de Alvaiázere.

Todos lucramos. Disso não duvidem.
Já agora. Uma boa FAFIPA para todos. n

“TEMPO HISTÓRICO”
Hoje, meditando a propósito do meu “tempo histórico” nesta vila de Alvaiázere!...
Aqui cheguei em 1973, já lá vão quase quarenta e três anos.
Ora,
Como ensinam os livros o «tempo histórico» está relacionado com as mudanças 

nas sociedades e comunidade humana.
E, naquele tempo encontrei uma vila e concelho com gente, com uma “superes-

trutura dominante” quanto à própria sociologia da vila e da terra.
Essa superestrutura, por onde circulava o poder, mexia, falava, encontrava-se 

nas conversas e nos cafés.
Depois, vieram os novos tempos, a constituição das Associações, a construção 

das novas infraestruturas, novas empresas, novos grupos, e o poder autárquico. 
Vi construir de verdade uma nova Alvaiázere! … Que hoje existe.
Mas, contrariamente aos tempos de outrora a superestrutura dominante, como 

coletivo hoje não existe!...
Deixa que “Alvaiázere” , feneça e o silêncio seja a regra, que, por agora, constrói 

“O TEMPO HISTÓRICO”.
Nada de novo Acontece….
Tudo a propósito, do acontecimento que nos preparamos para viver com a dura-

doura e transformada “FAFIPA” , em Alvaiázere  “CAPITAL DO CHICHARO”. 
Talvez, esta uma marca diferente daquela, que com algum sentido nos foi imposta 

de “SORTE EM VIVER AQUI”, com um potencial talvez ainda não desbravado, porventura 
até ao nível turístico, por um turismo que deve ser programado e organizado, tendo em 
vista a mercantilização dos produtos, costumes e tradições alvaiazerenses, num menu 
anunciado pelos agentes económicos, e com o apoio, como é óbvio do poder “Municipal”. 

É tempo de nos organizarmos, e fazermos mais do que fizemos até aqui, para 
que o deserto não aconteça.

Impõe-se a existência de uma superestrutura dominante, como outrora, com outro 
cariz, é certo, mas atuando agora de forma diferente, e em coletivo.

Só assim, o “TEMPO HISTÓRICO”, Alvaiazerense se irá modificando, atraindo e 
fixando por agora e de novo, os seus naturais de forma a que aconteçam as mudanças 
sociais e económicas que esta terra exige .

Mensagem que fica, à atenção da superstrutura …  para que não se deixe silenciar, 
agindo e fazendo em conjunto, coisas novas e produzindo factos que representem 
as tais mudanças, que constroem aquele referido “TEMPO HISTÓRICO”.

Tenho dito. n        J.S.
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AGRADECIMENTO

Sua esposa, filhos, noras, genro, netas e demais 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.
AF Cinco Vilas

JAIME DOS SANTOS
(79 anos)

N. 05/07/1936
F. 23/04/2016

PUSSOS
PUSSOS S. PEDRO

Sede: Rua 15 de Junho, loja 6
CABAÇOS - 3250 Pussos

Tlms. 914 002 461 / 916 453 747
Residência: HORTAS - S. PedRO 

3250 Rego da Murta - Alvaiázere
e-mail: zelia.c.silva@sapo.pt

Zélia Silva 
Casimiro Antunes
*  Campas
*  Artigos Religiosos
*  Flores
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E DIVULGUE

O JORNAL

ALVAIAZERENSE

AGRADECIMENTO

Seus sobrinhos e demais família, na impossibilidade 

de o fazerem pessoalmente, como era seu desejo, vêm 

por este meio agradecer, reconhecidamente, a todos 

quantos acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.
AF Cinco Vilas

MARIA DE JESUS SILVA 
BATISTA (92 anos)

N. 02/05/1923
F. 27/04/2016

ALVAIÁZERE

AGRADECIMENTO

Seu marido, filhos, 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

ADELAIDE BRAZ GOMES 
DOS SANTOS (71 anos)

N. 25/01/1945
F. 28/04/2016

MOURISCAS
PUSSOS S. PEDRO

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

Sua esposa Maria das Dores, filhos Francisco e Luis, 
noras Luzia e Cinda, netas Nadia e Tanya, netos Miguel 
e Marco, seu irmão José, cunhada Diolinda, sobrinhos 
e primos vêm por este meio, com profunda mágoa, 
participar o falecimento do seu querido marido, pai, sogro, 
avô, irmão, cunhado, tio e primo ocorrido no Canadá.

Que a sua alma descanse em paz.

HENRIQUE GONÇALVES 
MARQUES (85 anos)

N. 01/07/1930
F. 13/03/2016

SANTIAGO
ALMOSTER

eXTRATO

CERTIFICO, para fins de publicação e em conformidade com o seu origi-

nal, que por escritura de Justificação lavrada neste Cartório, no dia dezassete 

de maio de dois mil e dezasseis, de folhas vinte e três a folhas vinte e cinco 

verso, do respectivo Livro de Notas para Escrituras Diversas número DUZENTOS 

E CINQUENTA E TRÊS, Artur Manuel Simões delgado, NIF 184.443.105 e 

mulher Ana Paula Alves Ferreira delgado, NIF 192.636.189, casados sob o 

regime da comunhão de adquiridos, naturais ele da freguesia e concelho de 

Alvaiázere e ela da freguesia de Pelmá, concelho de Alvaiázere, residentes na 

Calçada das Alminhas, n.º 1, Pelmá, Alvaiázere, declararam:

Que é com exclusão de outrem, dono e legítimo possuidor dos seguintes 

imóveis:

1- Rústico, mato e cultura com cinco oliveiras, com a área de quatrocentos 

e trinta metros quadrados, sito em Mata de Cima, freguesia e concelho de 

Alvaiázere, a confrontar do norte e do nascente com Altério Dias Batista, do 

sul com Joaquim Simões Alves e do poente com António Rodrigues Maurício, 

inscrito na matriz sob o artigo 12004, anterior artigo 7747 da extinta freguesia 

de Alvaiázere, com o valor patrimonial de € 4,27 e a que atribui valor igual ao 

patrimonial. 

2- Rústico, composto de terreno de cultura com sete oliveiras, com a área de 

trezentos e vinte metros quadrados, sito em Mata de Cima, freguesia e concelho 

de Alvaiázere, a confrontar do norte com José Tomás, do nascente com António 

da Piedade Simões, do sul e do poente com José Alves Ribeiro, inscrito na matriz 

sob o artigo 11807, anterior artigo 7549 da extinta freguesia de Alvaiázere, com 

o valor patrimonial de € 5,79 e a que atribui valor igual ao patrimonial. 

3- Rústico, composto de terreno com pinhal e mato, com a área de cento 

e noventa metros quadrados, sito em Pinhal do Capitão, freguesia de Pelmá, 

concelho de Alvaiázere, a confrontar do norte com herdeiros de Manuel Go-

mes, do sul com António Carvalho, do nascente com António Gomes Cardoso 

e do poente com Manuel Simões, inscrito na matriz sob o artigo 5635, com 

o valor patrimonial de € 1,64 e a que atribui valor igual ao patrimonial. 

4- Rústico, mato com três oliveiras e uma azinheira, com a área de 

mil novecentos e vinte e cinco metros quadrados, sito em Val, freguesia e 

concelho de Alvaiázere, a confrontar do norte com Henrique Batista, do sul 

com Joaquim Rodrigues, do nascente com caminho e do poente com José dos 

Santos, inscrito na matriz sob o artigo 12097, anterior artigo 7840 da extinta 

freguesia de Alvaiázere, com o valor patrimonial de € 1,39 e a que atribui 

valor igual ao patrimonial. 

5- Rústico, carvalhal com uma oliveira, com a área de duzentos e sessenta 

metros quadrados, sito em Mata D´Além, freguesia e concelho de Alvaiázere, 

a confrontar do norte com baldio, do sul com José Carvalho, do nascente 

com caminho e do poente com António Freire, inscrito na matriz sob o artigo 

11944, anterior artigo 7687 da extinta freguesia de Alvaiázere, com o valor 

patrimonial de € 1,26 e a que atribui valor igual ao patrimonial. 

6- Rústico, mato e cultura com dezoito oliveiras, com a área de oitocentos 

e vinte metros quadrados, sito em Covão, freguesia e concelho de Alvaiázere, 

a confrontar do norte com Altério Dias Batista, do sul com José Carvalho, do 

nascente com caminho e do poente com baldio, inscrito na matriz sob o artigo 

12014, anterior artigo 7757 da extinta freguesia de Alvaiázere, com o valor 

patrimonial de € 10,81 e a que atribui valor igual ao patrimonial. 

7- Rústico, cultura com onze oliveiras, com a área de seiscentos e cinquenta 

metros quadrados, sito em Mata de Cima, freguesia e concelho de Alvaiázere, a 

confrontar do norte com Altério Dias Batista, do sul e do poente com José dos 

Santos e do nascente com Manuel Gonçalves Delgado, inscrito na matriz sob 

o artigo 12001, anterior artigo 7744 da extinta freguesia de Alvaiázere, com o 

valor patrimonial de € 9,30 e a que atribui valor igual ao patrimonial. 

8- Rústico, vinha e cultura com onze oliveiras, com a área de dois mil 

quatrocentos e noventa metros quadrados, sito em Comenda, freguesia e 

concelho de Alvaiázere, a confrontar do norte com José da Silveira, do sul 

com António Marques Morgado, do nascente com caminho e do poente com 

António Gonçalves da Conceição, inscrito na matriz sob o artigo 12212, an-

terior artigo 7955 da extinta freguesia de Alvaiázere, com o valor patrimonial 

de € 23,51 e a que atribui valor igual ao patrimonial. 

9- Trinta e nove mil oitocentos e trinta e quatro/cem mil avos indivisos, 

único direito que possui no prédio rústico, mato e cultura com trinta e cinco 

oliveiras, com a área de três mil trezentos e quarenta metros quadrados, sito 

em Mata D’Além, freguesia e concelho de Alvaiázere, a confrontar do norte 

com Manuel Rodrigues e outros, do sul com Joaquim Simões, do nascente 

com caminho e do poente com Manuel Martinho Marques, inscrito na matriz 

sob o artigo 11969, anterior artigo 7712 da extinta freguesia de Alvaiázere, 

sendo de € 12,12 o valor patrimonial do direito justificado e a que atribui 

valor igual ao patrimonial. 

Que são comproprietários deste prédio Aníbal dos Santos, residente em 

Zambujal, Alvaiázere e os herdeiros de Acácio Simões Pascoal.

Somam os bens o valor total de € 70,09.

Que os prédios com excepção do da verba três, se situam na extinta 

freguesia de Alvaiázere.

Que os indicados imóveis não se encontram descritos na Conservatória 

do Registo Predial de Alvaiázere e vieram à sua posse, no estado de solteiro, 

maior, por doação verbal feita por Manuel Gonçalves Delgado e mulher Emília 

da Piedade Simões, residentes em Mata de Cima, Alvaiázere, em mil novecen-

tos e noventa, sem que dela ficasse a dispor de título suficiente e formal que 

lhe permita fazer o respectivo registo

Que, possui os indicados imóveis em nome próprio, há mais de vinte 

anos, sem a menor oposição de quem quer que seja, desde o seu início, posse 

que sempre exerceu, sem interrupção e ostensivamente, com o conhecimento 

de toda a gente das freguesias de Alvaiázere e Pelmá, lugares e freguesias 

vizinhas, traduzida em actos materiais de fruição, conservação e defesa, 

nomeadamente usufruindo dos seus rendimentos, cultivando e recolhendo 

os respectivos frutos, limpando-o de mato, pagando os respectivos impostos 

e contribuições, agindo sempre pela forma correspondente ao exercício do 

direito de propriedade, sendo, por isso, uma posse pública, pacífica, contínua 

e de boa fé, pelo que adquiriu os imóveis por USUCAPIÃO.

Cartório Notarial de Ourém, a cargo da Notária Alexandra Heleno Ferreira, 

dezassete de maio de dois mil e dezasseis.

A Colaboradora autorizada pela Notária em 02/01/2012, Cláudia Vieira 

Arrabaça, n.º 260/4.

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 407 de 31/05/2016

CARTÓRIO NOTARIAL
ALEXANDRA HELENO FERREIRA

Falecimento de um sócio da C.C.A.

A C.C.A. desconhece muitas vezes, por falta de 

informação, o falecimento dos seus sócios. 

No passado dia 16 de abril, data em que se reali-

zou o almoço da freguesia da Pelmá, um associado 

comunicou-nos do falecimento do Sr. António Freire 

Barros, natural da Rocha – Pelmá, sócio nº 409. 

Era através do Sr. António Freire Barros que a 

Casa do Concelho adquiria as loiças em barro para 

a quermesse do piquenique do Alvito. 

A Direção vem prestar singela homenagem e 

apresenta condolências aos familiares. n

AGRADECIMENTO

Suas filhas, genros, nora, netos e bisnetos, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

MARIA ROSA
(99 anos)

N. 01/01/1917
F. 21/05/2016

QUINTA DE S. GENS
MAÇÃS DE  CAMINHO

AGRADECIMENTO

Seus filhos, noras, 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

JOAQUIM ANTUNES BRÁS 
(89 anos)

N. 21/10/1926
F. 23/05/2016

CARVALHAL DE PUSSOS
PUSSOS S. PEDRO
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AGRADECIMENTO

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

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

MARGARIDA DA 
CONCEIçãO MARIA (77 anos)

N. 28/04/1939
F. 07/05/2016

pARDINhEIRA
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

AGRADECIMENTO

Sua esposa, filho, nora, 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.

MANUEL DE JESUS ROSA 
(88 anos)

N. 26/10/1927
F. 28/04/2016

RELVAS
MAçãS DE D. MARIA

AGRADECIMENTO

Seu marido, filhos, nora, genros, netos e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

ILDA CONCEIçãO LOpES 
(82 anos)

N. 24/02/1934
F. 02/05/2016

TApADA
MAçãS DE D. MARIA

AGRADECIMENTO

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por 

este meio agradecer, reconhecidamente, a todos 

quantos acompanharam este seu ente querido à sua 

última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

DEOLINDA DOS SANTOS 
MENDES CASSIANO (87 anos)

N. 20/03/1929
F. 01/05/2016

BARQUEIRO
MAçãS DE D. MARIA

AGRADECIMENTO

Sua nora, 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.

MANUEL LOURENçO 
ROSA (98 anos)

N. 10/10/1917
F. 15/05/2016

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.

CARLOS TIAGO 
RODRIGUES (62 anos)

N. 10/01/1954 - F. 15/05/2016

ALVAIÁZERE

AGRADECIMENTO

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por 

este meio agradecer, reconhecidamente, a todos 

quantos acompanharam este seu ente querido à sua 

última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

LUCINDA GOMES ALVES 
MATEUS DE MATOS (82 anos)

N. 06/02/1934
F. 14/05/2016

REGO DA MURTA
ALVAIÁZERE

AGRADECIMENTO

Seu marido, filhos, nora, genro, netos e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

MARIA ADELAIDE RATO 
fERREIRA (78 anos)

N. 03/07/1937
F. 03/05/2016

VENDAS DE MARIA
MAçãS DE D. MARIA

AGRADECIMENTO

Suas filhas, genros, netos, bisneta e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

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

MARIA GONçALVES   
MARQUES (91 anos)

N. 28/11/1924
F. 22/05/2016

BOfINhO
PELMÁ - ALVAIÁZERE

AGRADECIMENTO

Sua esposa, filhos, nora, genros, netos, bisneto 

e restante família, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 

meio agradecer, reconhecidamente, a todos quantos 

acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.                                     AF Sra. do Carmo

JOAQUIM fRANCISCO 
MARQUES (80 anos)

N. 22/06/1935
F. 20/05/2016

ALDEIA NOVA
ALMOSTER - ALVAIÁZERE

AGRADECIMENTO

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

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

MARIA DO NASCIMENTO 
SILVA (86 anos)

N. 12/12/1929
F. 29/05/2016

CUMEADA
MAçãS DE D. MARIA
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Carta de Condução por Pontos

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.

P
aíses como Espanha, França, Itália, 
Reino Unido, Alemanha, entre outros 
têm o sistema de carta de condução 

por pontos ou sistema similar.
Com a aprovação da Lei 166/2015 de 

28 de Agosto e que irá entrar em vigor a 
1 de Junho de 2016, em Portugal passa 
a vigorar o sistema de carta por pontos.

Pretende-se aumentar o grau de per-
ceção e de responsabilização dos con-
dutores, face aos seus comportamentos, 
adotando-se um sistema sancionatório 
mais transparente e de fácil compreensão.

Apesar do atual Código da Estrada 
Português contemplar um sistema apro-
ximado da carta por pontos, embora 
bastante mitigado, pretende-se uma atua-
lização do regime vigente, acompanhando 
a maioria dos países europeus, onde o 
sistema da carta por pontos se encontra 
plenamente consagrado e estabilizado.

Resultado de um trabalho intensivo 
levado a cabo pelo grupo consultivo 
de Estratégia de Segurança Rodoviária, 
composto por cerca de 50 entidades da 
sociedade civil e entidades públicas diver-
sas, em linhas gerais o sistema guiar-se-á 
pelos seguintes fatores:

Ao condutor são atribuídos 12 pontos;
O condutor perde pontos nas seguin-

tes situações: Contraordenações Graves 
– 2 pontos; Contraordenações Muito 
Graves – 4 pontos.

Porém, a condução sob influência 
do álcool ou substâncias psicotrópicas, 
tem um regime próprio e mais gravosos: 
Contraordenação grave – 3 pontos; Con-
traordenação muito grave – 5 pontos. 
Este agravamento justifica-se por cerca 
de 1/3 das vítimas mortais (condutores) 
em acidentes de viação têm uma taxa de 

álcool no sangue acima do limite legal.
Os crimes rodoviários passam também 

a ter relevância para o regime da cassação 
da carta e a condenação em pena acessó-
ria de proibição de conduzir e o arquiva-
mento do inquérito, nos termos do n.º 3 
do artigo 282.º do Código de Processo 
Penal, quando tenha existido cumpri-
mento da injunção a que alude o n.º 3 
do artigo 281.º do Código de Processo 
Penal, determinam a subtração de 6 (seis) 
pontos ao condutor. 

A subtração de pontos tem várias 
consequências:

Quando tenha apenas 4 pontos o con-
dutor tem de frequentar ação de formação 
de segurança rodoviária;

Quando tenha apenas 2 pontos o 
condutor tem de realizar prova teórica do 
exame de condução;

Quando perde todos os pontos proce-
de-se à cassação do título de condução.

Todavia, a recuperação de pontos 
também é possível, nos seguintes moldes:

No final de cada período de três anos, 
sem que exista registo de contraordena-
ções graves ou muito graves ou crimes 
de natureza rodoviária no registo de in-
frações, são atribuídos 3 pontos.

Os condutores profissionais recupe-
ram pontos ao fim de dois anos.

Permite-se que os condutores possam 
recuperar pontos, até ao máximo de 15 
pontos (mais 3 do que os 12 iniciais).

Para facilitar a consulta ao registo dos 
processos contraordenacionais e registo de 
infrações foi criado o portal das contraor-
denações que poderá ser consultado em 
https://portalcontraordenacoes.ansr.pt/.

Mantenha-se informado, consulte um 
advogado! n

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. AUTO MECÂNICA ALVAIAZERENSE

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

REPARAÇÕES  MECÂNICAS
Alinhamento de direcções - Calibragem de rodas

Estação de serviço Castrol 

ConCEssionáRio Dos TRACToREs SHIBAURA E HÚRLIMANN

D
e acordo com os princípios estabe-
lecidos na Convenção das Nações 
Unidas dos Direitos da Criança e 

no âmbito do Plano de Ação para a Inte-
gração das Pessoas com Deficiência ou 
Incapacidade 2006-2009, foi criado, ao 
abrigo do Decreto – Lei nº 281/2009, o 
Sistema Nacional de Intervenção Precoce 
na Infância (SNIPI). 

A missão do SNIPI é assegurar a Inter-
venção Precoce na Infância (IPI) através 
de um conjunto de medidas de apoio in-
tegrado centrado na criança e na família, 
que inclui ações de natureza preventiva 
e reabilitativa, no âmbito da educação, 
da saúde e da ação social, assente em 
parcerias institucionais, para garantir pre-
cocemente a inclusão social de crianças 
com ou em risco grave de apresentar um 
atraso de desenvolvimento. 

Numa perspetiva sistémica e eco-
lógica do desenvolvimento humano, a 
intervenção articulada entre técnicos de 
diferentes serviços é desenvolvida em 
estreita parceria com a família, visando 
a sua capacitação. Para além de recursos 
técnicos e especializados mobilizados 
diretamente para a criança, os apoios 
incluem aconselhamento, informação e 
orientação aos pais para estimular a crian-
ça no seu ambiente natural, enquadrando 
a ação na rotina diária. 

A IPI promove a descoberta de forças 
intrafamiliares muitas vezes omissas ou 
subvalorizadas, a identificação de preocu-
pações, necessidades e objetivos respei-
tando as suas prioridades e a orientação 
na seleção de serviços e recursos formais 
e informais da comunidade. A dinamiza-
ção de oportunidades de aprendizagem 
em contextos de vida diária fortalece as 
capacidades parentais e promove novas 
competências na criança e na família.

O SNIPI destina-se a crianças com 
idades compreendidas entre os zero e 
os seis anos e respetivas famílias que se 
enquadrem nos critérios de elegibilidade 
definidos, independentemente do con-
texto em que estão inseridas: domicílios, 
creches, amas ou outro tipo de estrutura 
socioeducativa da rede pública, privada 
ou Instituição Particular de Solidariedade 
Social (IPSS).

Deste modo, foram formadas equipas 
constituindo o nível local de intervenção do 
SNIPI, surgindo a Equipa Local de Interven-
ção (ELI) de Pombal em 2011, uma equipa 
que integra quatro educadoras de infância, 
três enfermeiras, uma psicóloga, uma tera-
peuta da fala e uma técnica de serviço so-
cial. O seu âmbito territorial de intervenção 
situa-se nos concelhos de Pombal, Ansião 
e Alvaiázere, tendo já acompanhado cerca 
de 650 crianças/famílias. n

Informações e Contactos
O serviço prestado pela Equipa Local de Intervenção de Pombal, Ansião e Alvaiázere 

é gratuito, podendo recorrer ao mesmo através do preenchimento de um formulário 
próprio de referenciação, disponível online em https://www.dgs.pt/sistema-nacional-
de-intervencao-precoce-na-infancia.aspx ou diretamente junto dos seus profissionais. 

A referenciação pode ser efetuada por qualquer indivíduo ou entidade (profissio-
nais de saúde, serviços sociais, escolas, IPSS, famílias) e entregue presencialmente 
na sede da Equipa Local de Intervenção, Centro de Saúde de Pombal, Unidade de 
Cuidados na Comunidade (UCC). 

A mesma pode também ser enviada pelo correio para a seguinte morada: ELI Pom-
bal, Ansião e Alvaiázere, UCC de Pombal, Avenida Heróis do Ultramar, apartado 94, 
3100-462 Pombal ou através de correio eletrónico para o email elipombal@sapo.pt. n

Intervenção Precoce na Infância

Equipa Local de Intervenção Precoce  
de Pombal, Ansião e Alvaiázere
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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: 19h00
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Jogos e atividades diversas para pais e filhos

 Local: Pavilhão Desportivo de Alvaiázere
 (Org.: Município de Alvaiázere e Ass. Casa do Povo de Alvaiázere)

dia 03: 20h00
CAMINHADA NOTURNA - PELMÁ | 5 Km
Inscrições até dia 3 às 15h00 através do site do Município em  

 www.cm-alvaiazere.pt 
Informações: 915 698 733 / 915 698 722  / 915 698 791

 Local: Concentração na Junta de Freguesia de Pelmá
 (Org. Gabinete do Desporto, Turismo e Museu Municipal)

dias 3, 4 e 5:
FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
E DE SANTO AMARO

 Local: Vendas de Maria - Maçãs de D. Maria

dia 5: 16h30
VISIONAMENTO DE UM FILME INFANTIL

 Local: Casa Municipal da Cultura de Alvaiázere
 (Org.: Município de Alvaiázere)

AGENDA CULTURAL - JUNHO
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 5 e 19

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 12 e 26

JUNHO

dias 10 a 13:
ALVAIÁZERE CAPITAL DO CHÍCHARO
14º Festival Gastronómico - 36ª FAFIPA

 (Org.: Município de Alvaiázere)

dia 19:
FESTA EM HONRA DE SANTO ANTÓNIO

 Local: Eira da Pedra - Carregal - Maçãs de Caminho
 (Org. Fábrica da Igreja de Maçãs de Caminho)

dias 20 e 27: 19h0 - 23h00
 WORKSHOP SUBORDINADO À TEMÁTICA “QUEIJO”
 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: 18h30
 WORKSHOP “COMUNICAÇÃO E MARKETING”
 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 24: 18h00
ARRAIAL DE S. JOÃO

 Local: Parque Multiusos de Alvaiázere
 (Org. Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere)

dia 26: 09h00
PR4 “MEGALAPIAS” | 12 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 28: 14h00 - 18h00
 SESSÃO DE CONSULTADORIA “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)

Informativo

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

Certifico para efeitos de publicação, que 

por escritura desta data, lavrada de folhas 63 a 

folhas 65 do livro de escrituras diversas 143-A 

Joaquim Fernandes Caseiro e cônjuge Maria 

Rosa Marques da Silva, casados sob o regime da 

comunhão de adquiridos, naturais da freguesia de 

Almoster, concelho de Alvaiázere, onde residem 

na sede da freguesia na Estrada da Feira de Abril 

nº 78, declaram:

Que são donos e legítimos possuidores há 

mais de vinte anos com exclusão de outrem dos 

imóveis seguintes:

Situados na freguesia de Almoster, concelho 

de Alvaiázere. 

Número um: Prédio rústico composto por 

terreno de cultura, pinhal e mato com a área de 

duzentos e vinte metros quadrados, no sítio da 

Azenha a confrontar do Norte com José Marques 

Caseiro, do Sul com Manuel Fernandes, do Nascen-

te com ribeiro e do Poente com Estrada Nacional, 

inscrito na matriz respectiva sob o artigo 1594, 

com o valor patrimonial de €146,86, omisso na 

Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere e

Número dois: Uma quarta parte de um prédio 

rústico composto por terreno de cultura, pinhal e 

mato com a área de dois mil e quinhentos metros 

quadrados, no sítio do Casal da Clara, a confrontar 

do Norte com Manuel Nunes da Silva, do Sul com 

António Simões Luís, do Nascente com viso e do 

Poente com Estrada Nacional, inscrito na matriz 

respectiva sob o artigo 1546, com o valor patrimo-

nial correspondente à fracção de €329,49, descrito 

na referida Conservatória do Registo Predial de Al-

vaiázere sob o número duzentos e sessenta e sete 

da freguesia de Almoster, não tendo esta fracção 

inscrição de aquisição. 

- Que deste imóvel são comproprietários Fer-

nando Gomes Mendes e mulher residentes na Rua 

dos Alfaiates nº 19, no lugar de Santa Cruz, dita 

freguesia de Almoster e os herdeiros de Joaquim 

Fernandes, viúvo, residente que foi no lugar do 

Casal da Rainha, da mesma freguesia de Almoster.

Que a referida fracção tem sido possuída 

dentro de um espírito de compropriedade, partici-

pando das vantagens e dos encargos do prédio na 

proporção da sua quota, respeitando em relação 

aos restantes comproprietários o uso a que os 

consortes têm direito, verificando-se assim uma 

situação de composse.

Que os mencionados imóveis cujo valor patri-

monial e atribuído se eleva à quantia de quatrocen-

tos e setenta e seis euros e trinta e cinco cêntimos, 

vieram à sua posse no ano de mil novecentos e oi-

tenta, já no estado de casados, da forma seguinte:

- O atrás identificado sob a verba número um 

por compra que dele fizeram a Manuel Marques 

Fernandes, solteiro, maior residente que foi no lu-

gar do Vale da Couda, dita freguesia de Almoster e

- A referida fracção do identificado sob a verba 

número dois por compra que dela fizeram ao atrás 

identificado Joaquim Fernandes, viúvo, actos estes 

que nunca chegaram a ser formalizados.

Que desde então porém, têm possuído os re-

feridos imóveis em nome próprio e sobre eles têm 

exercido todos os actos materiais que caracterizam 

a posse, nomeadamente a defesa e a conservação 

da propriedade, semeando-os, amanhando-os, 

plantando e cortando os pinheiros, roçando o 

mato, avivando as estremas deles retirando todos 

os rendimentos inerentes à sua natureza conser-

vando-os, e pagando pontualmente as contribui-

ções e impostos por eles devidos, sempre à vista 

e com o conhecimento de toda a gente, de uma 

forma contínua, pacífica, pública e de boa fé sem 

oposição de quem quer que seja.

Tais factos integram a figura jurídica da 

USUCAPIÃO que invocam na impossibilidade de 

comprovar o referido domínio e posse pelos meios 

extrajudiciais normais.

Conferido. Está conforme.

Ansião, treze de Maio de dois e mil e dezasseis.

A notária,

Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares  

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 407 de 31/05/2016

Certifico, para efeitos de publicação, que por 

escritura de JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL, hoje exarada, 

de folhas 84 a folhas 85 verso, do livro de notas para 

escrituras diversas número 78-D, deste Cartório, João 

Diniz Teixeira, e mulher Maria Celeste de Jesus 

Branco Teixeira, casados sob o regime da comunhão 

de adquiridos, naturais ela de França, ele da freguesia 

de Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázere, onde 

residem na Rua D. Sancho Manuel, nº 50, declaram:

Que, são donos e legítimos possuidores com 

exclusão de outrem do seguinte prédio, situado na 

freguesia de Maçãs de Dona Maria, concelho de Al-

vaiázere e não descrito na competente Conservatória:

Urbano, sito na Calçada Vale do Senhor, nº 45, 

no lugar de Vale do Senhor, composto de casa de rés 

de chão e primeiro andar para habitação, com a área 

coberta de quarenta e seis metros e dez centímetros 

quadrados e logradouro com a área de sessenta e três 

metros e noventa centímetros, a confrontar do norte 

com estrada; sul e nascente com Daniel Jesus Oliveira, 

e poente com Armando Teixeira, inscrito na respectiva 

matriz, em nome do antepossuidor João Dias Teixeira 

– cabeça de casal da herança de, sob o artigo 2691, da 

referida freguesia de Maçãs de Dona Maria, com o valor 

patrimonial de sete mil quinhentos e setenta euros;

O prédio atrás identificado veio à sua posse, já no 

estado de casados, por doação meramente verbal dos 

pais do justificante marido João Dias Teixeira casado com 

Arminda Favas Dinis, residente que foi no lugar de Vale 

do Senhor, Maçãs de Dona Maria, no ano de mil novecen-

tos e noventa e dois; pelo que não ficaram a dispor de 

título formal que lhes permita fazer o respectivo registo 

na Conservatória do Registo Predial, mas desde logo 

entraram na posse e fruição do aludido prédio em nome 

próprio, posse que assim detêm há mais de vinte anos, 

sem interrupção ou ocultação de quem quer que seja.

Que esta posse foi adquirida e mantida sem 

violência e sem oposição, ostensivamente, com o co-

nhecimento de toda a gente, em nome próprio e com 

aproveitamento de todas as utilidades do prédio, todos 

os actos de posse de que o mesmo era susceptível, 

nomeadamente, habitando-o, limpando e mantendo, 

agindo sempre por forma correspondente ao exercício 

do direito de propriedade, quer usufruindo como tal 

o imóvel, quer suportando os respectivos encargos.

Que esta posse em nome próprio, pacífica, contí-

nua e pública, exercida desde o referido ano, condu-

ziu à aquisição do mencionado prédio por usucapião, 

que aqui expressamente invocam, justificando o seu 

direito de propriedade para o efeito de registo, dado 

que esta forma de aquisição não pode ser compro-

vada por qualquer outro título formal extrajudicial.

Está conforme, Alvaiázere, 16 de maio 2016.

A Conservadora em funções notariais,

Irene Dulce Ventura Santa

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 407 de 31/05/2016

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE
A CArgo dA ConservAdorA em funções notAriAis irene duLCe venturA sAntA
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A 
Casa do Concelho de Alvaiáze-
re (C.C.A.) inclui, no seu plano 
de atividades anual, uma ex-

cursão no país, procurando visitar 
lugares menos conhecidos. Este ano 
o destino foi o Algarve, incluindo a 
subida do rio Guadiana. A adesão a 
este evento foi bastante boa e a via-
gem realizou-se nos dias 30 de abril 
e 1 de maio, com 47 participantes. 

Com um tempo ótimo e um pro-
grama bem elaborado, os participan-
tes partiram confiantes no êxito! Ru-
maram a Sul e na habitual paragem 
técnica, a Direção da C.C.A. brindou 
todos os participantes com um pas-
tel de nata e um vinho Favaios! Se-
guiram até ao Alentejo, mais precisa-
mente à localidade de Castro Verde 
e, aí foi-lhes proporcionada uma vi-
sita à Basílica Real (século XVIII). Um 
verdadeiro tesouro cujos azulejos, 
que revestem as paredes interiores 
do edifício, procuram representar 
cenas da Batalha de Ourique ganha 
por D. Afonso Henriques aos cinco 
reis mouros, surpreendeu e encan-
tou todos. Feita a visita, continuaram 
até Albufeira e Guia onde foi servido 
o almoço. A boa disposição era visí-
vel, mas a viagem tinha de continuar 
até Vilamoura e Almancil. Mais uma 
agradável surpresa esperava os 
participantes com a visita da Igreja 
de São Lourenço de Almancil, que é 
um verdadeiro tesouro! Os azulejos, 

que revestem na totalidade paredes 
e teto e que são do azulejo Oliveira 
Bernardes, impressionaram e ma-
ravilharam todos de tal modo que 
sentiram orgulho em ser portugue-
ses. A viagem continuou até Faro e 
Tavira onde jantaram e pernoitaram 
no Hotel Vila Galé Albacora. A sua 
localização convida ao descanso e é 
ótimo para recuperar forças. Todos 
ficaram com vontade de voltar para 
reviver a experiência! 

Como havia muita curiosidade e 
entusiasmo com a subida do Guadia-
na, era preciso levantar cedo. Foi o 
que aconteceu e, após uma paragem 
na praia da Manta Rota, o grupo via-
jou até Vila Real de Santo António, 
onde embarcou. Uma hora e meia 
de viagem muito agradável ao som 
do Fado e música portuguesa, com 
o guia a indicar o nome e história 

das localidades das margens do rio. 
O desembarque fez-se na Foz de 
Odeleite, foi feita uma visita à aldeia 
e depois o grupo seguiu até à Quinta 
do Rio, onde relaxou e almoçou. O 
excelente almoço, confecionado com 
produtos da Quinta, foi extraordi-
nariamente acompanhado por um 
grupo de colaboradores do restau-
rante que deleitou os presentes com 
música e vozes de qualidade. As 
despedidas fizeram-se com vontade 
de voltar! Muito bem-dispostos, os 
participantes continuaram o nosso 
percurso até Mértola, tendo visitado 
a Igreja Matriz com arquitetura de 
mesquita, proporcionada pela sim-
patia do seu pároco que foi abrir a 
Igreja. Iniciou-se depois a viagem de 
regresso a Lisboa, com vontade de 
um reencontro para breve! n

A Direção, Benilde Silva

Atualidade

NUTRI 
       SAÚDE

Ulrich Cassiano

Casa do Concelho de Alvaiázere

Organizou viagem ao Algarve 
com Cruzeiro no Guadiana

O poder curativo das couves

A
s couves são, dos alimentos vegetais, um dos 
mais ricos e equilibrados em nutrientes. A couve 
portuguesa, a couve-flor, os brócolos, as nabiças 

e a couve-de-bruxelas são as mais populares à mesa 
dos portugueses.

As propriedades terapêuticas das couves vão muito 
para além da sua riqueza nutricional. Possuem vasto 
conteúdo de bioactivos como os glucosinolatos, com-
postos fenólicos e flavonoides. Um conteúdo de 14 
compostos fenólicos proporcionam capacidade anti-
-inflamatória, antioxidante e anti-cancerígena e tornam 
o seu campo de aplicação terapêutico bastante vasto, 
fazendo das couves um super alimento. 

A couve pode ainda ser remédio caseiro para a fibro-
mialgia, pois a sua riqueza em cálcio, ferro, fósforo e 
vitaminas A, B e C, que ajudam a tonificar os músculos, 
fortalecer os ossos, melhorar a circulação sanguínea, 
aumentar a energia e desintoxicar o organismo, tor-
na-se num excelente “medicamento” para diminuir as 
dores provocadas pela fibromialgia.

Na doença de Alzheimer há um aumento da 
produção e acumulação de uma proteína chamada 
beta-amilóide que pode provocar danos cerebrais e 
morte da célula oxidativa. Os antioxidantes polifenóis 
abundantes na couve, em especial as antocianinas, 
podem proteger as células do cérebro contra os danos 
causados pela proteína beta-amilóide.

Em caso de dores articulares, artroses, inflamações 
poderá utilizar um método muito eficaz, barato e muito 
simples. Colocar 2 ou 3 folhas de couve lombarda no 
micro-ondas e aquecer durante 15 segundos. Deixar 
que arrefeça um pouco, e ainda morno coloque as 
folhas nas partes do corpo afetadas e cubra com um 
pano. Deixe agir por duas horas ou durante toda a 
noite. 

Nas úlceras estomacais e duodenais; acidez estoma-
cal: lave bem um punhado de folhas, retire a nervura 
mediana e fatie. Coma antes das refeições, regadas com 
azeite, durante 3 ou 4 semanas.

Como já dizia Hipócrates, “que a tua comida seja o 
teu remédio e que o teu remédio seja a tua comida”. n

ASSEMBLEIA DE ALVAIÁZERE
(Vulgo Clube)

Convocatória
Nos termos do artigo 19º, e para efeitos do disposto 

no artigo 18º dos Estatutos da Assembleia de Alvaiázere, 
convoco os sócios para a Assembleia Geral  a realizar 
no dia 11 de junho de 2016, pelas 17 horas, na sede da 
Assembleia de Alvaiázere, em Alvaiázere, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos:

1 – Alteração dos Estatutos;
2 - Outros assuntos.

Se à hora da convocatória não estiverem representados 
metade dos associados, a Assembleia iniciar-se-á meia 
hora mais tarde (17 horas e 30 minutos) com os associados 
presentes e com a mesma ordem de trabalhos.

Alvaiázere, 7 de maio de 2016

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
(Dr. António Joaquim Henriques Ferreira)

N
o dia 16 de abril realizou-se na 
sede da Casa do Concelho de 
Alvaiázere (C.C.A), em Lisboa, 

o almoço da freguesia da Pelmá. Fo-
ram 40 Pelmanenses e amigos que 
compareceram com a boa disposição 
que sempre tem caracterizado estes 
convívios. 

Após o almoço, que se revelou do 
agrado de todos, e como é habitual, a 
presidente da C.C.A., Sandra Nunes, 
deu as boas vindas e agradeceu a 
presença de todos, não deixando de 
transmitir as muitas atividades que 
a Casa leva a efeito durante o ano, e 
para as quais todos estão convidados. 

A representante da Junta de 
Freguesia da Pelmá congratulou-se 
igualmente com o aumento da parti-
cipação em relação ao ano transato, 
esperando que para o próximo ano 
o número cresça ainda mais. 

Por último, o vereador da Cultura 
da Câmara Municipal de Alvaiázere, 
Agostinho Gomes, que estava visi-
velmente satisfeito por mais uma vez 
participar e conviver num almoço de 
freguesia, também falou dos próximos 
eventos que irão realizar-se no Conce-
lho e desejou as maiores felicidades a 
todos os presentes. A conversa estava 

animada mas o grupo teve de deixar a 
C.C.A. Reunidas opiniões acerca da ida 
à Capital, a verdade é que todos terão 
ficado com vontade de voltar e levar 
os amigos. Assim o espera a direção 
da C.C.A, pois é sempre gratificante 
ver uma casa cheia em fraterno conví-
vio. A todos um bem-haja. n

A Direção

Almoço da Freguesia da Pelmá 
reuniu 40 participantes

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

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

Advogada
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Automobilismo

Alvaiazerense arrecadou medalha de 
bronze na Rampa do Luso Bussaco
Cláudia Martins

Cláudia Martins

Grupo Desportivo 
de Alvaiázere

mãos  livres
Trabalhos elaborados pelas crianças do Pré-Escolar de Maçãs de D. Maria

Futebol

GDA é o 13º classificado 
do campeonato

JoGos Do Mês De JUNHo
Campeonato Distrital

 05/06 - 17h00 - Nazarenos vs GDA

A 
quinta edição da Rampa Histórica Luso Bussaco 
2016 realizou-se no dia 8 de maio, numa organi-
zação que esteve a cargo do Clube Luso Clássicos, 

sob a égide da FPAK - Federação Portuguesa de Automo-
bilismo e Karting. Esta prova contou com a participação 
de 88 amantes da modalidade, 70 membros pertencen-
tes à organização e 15 veículos suplentes, para além de 
muitas outras entidades da sociedade civil.

Arsénio Graça, piloto de 38 anos, natural de Tomar 
e residente no lugar de Melgás (freguesia de Maçãs de 
D. Maria) há 12 anos, conquistou o terceiro lugar na 
categoria de velocidade 4x4, ao completar os três quiló-
metros do percurso num tempo de dois minutos e nove 
segundos, ao volante de um BMW 325 IX.

Em declarações ao “Alvaiazerense”, o piloto mostrou-se 
visivelmente satisfeito por ter conseguido obter aquela que 
foi a sua melhor classificação desde sempre nestas provas, 
explicando como surgiu a paixão pelo rally: “sempre adorei 
esta modalidade, mas não tinha possibilidades económicas 
de a concretizar, é uma modalidade dispendiosa e que está 
muito dependente dos patrocinadores. Há cerca de dois 
anos e meio surgiu uma oportunidade e aproveitei, gosto 
muito de competir a sério”. 

Em relação à Rampa Histórica do Luso Bussaco, que 
considerou “a melhor rampa a nível nacional”, Arsénio Gra-
ça explicou que é composta por um total de cinco subidas, 
existindo duas categorias de competição: “velocidade, 
que, tal como o nome indica, consiste em fazer o percurso 
no menor tempo possível, e regularidade, cujo objetivo é 
completar todas as subidas no mesmo tempo, podendo 
os pilotos competir em ambas, se assim o entenderem”.

No final, o piloto alvaiazerense fez questão de agrade-
cer ao seu navegador, Vitor Godinho, que nesta prova não 
pôde estar presente, aos seus patrocinadores e a todas as 
pessoas que os acompanham nestas provas, expressando 
a sua vontade de continuar a fazer “mais e melhor”. n

No decorrer do mês de maio, o Grupo Desportivo 
de Alvaiázere (GDA) disputou cinco jogos, somando 
uma vitória, uma derrota e três empates.

No primeiro jogo do mês, no dia 1 de maio, 
a equipa de Alvaiázere deslocou-se a Leiria para 
defrontar a equipa da Moita do Boi, num jogo que 
terminou com um empate a duas bolas.

A 8 de maio, num jogo a contar para a 26ª jorna-
da, o GDA voltou a jogar fora de portas, desta vez 
em Ansião, acabando por derrotar a equipa local 
pela margem mínima de 1-0, com um golo marcado 
por Pedro Simões aos 60 minutos de jogo.

No dia 15 de maio o GDA recebeu em casa o líder 
da tabela, o Ginásio de Alcobaça: a equipa de Alvaiá-
zere começou a perder, mas aos 30 minutos de jogo 
conseguiu empatar com um golo de Flávio Graça, 
empate que se manteve até ao final da partida.

Na 28ª jornada, disputada a 21 de maio, o GDA 
foi a Pombal defrontar o Guiense, tendo sido derro-
tado por 2-1 e, por fim, no último jogo do mês de 
maio, a equipa de Alvaiázere jogou em casa frente 
ao Leiria e Marrazes, tendo o jogo terminado com 
um empate sem golos.

Quando falta apenas um jogo para o final do 
campeonato da Divisão de Honra de Leiria, o GDA 
está mesmo acima da linha de água, em 13º lugar, 
com um total de 24 pontos (seis vitórias, seis em-
pates e dezassete derrotas). Na última jornada, vai 
deslocar-se ao Estádio Municipal da Nazaré para 
defrontar a equipa local. n
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Rui Oliveira

Nós por cá...

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

Município de Alvaiázere

Reduziu 800 mil euros da dívida 
municipal em 2015

Olho Vivo Coisas da Natureza!...

Toda a gente já deve ter visto um limão... mas como este de certeza que não!
Este gerou-se no limoeiro de Manuel Santos, na localidade de Casais do Vento (Pelmá).

R
eunida a 28 de abril, a Assembleia Muni-
cipal de Alvaiázere aprovou, com apenas 
uma abstenção, o Relatório de Gestão 
referente ao ano de 2015, tendo registado 

uma taxa de execução orçamental na ordem dos 
74,91%, o valor mais elevado de que há registo.

O valor da despesa total do Município foi de 
10.293.578,63 euros, dos quais 4.098.581,49 
euros foram de despesas correntes, relacionadas 
com o funcionamento regular dos Serviços Muni-
cipais, e 6.194.997,14 euros foram canalizados 
para as despesas de capital, isto é, para despesas 
diretamente relacionadas com a execução de 
investimentos e obras.

Desta forma, o ano de 2015 do Município de 
Alvaiázere fica marcado por uma redução de 800 
mil euros da dívida municipal e também pela con-
clusão de uma série de investimentos cujo valor 
ascende aos 5,5 milhões de euros, como, por 
exemplo, as obras de requalificação urbana em 
Cabaços, a Escola Básica de Alvaiázere, o Centro 
de Saúde e as obras de ampliação e conservação 
da Zona Industrial do Vale de Aveleira. n

… continuamos extasiados com o 
nosso Presidente da República, que 
se mantêm omnipresente, pois todos 
os dias e frequentemente várias vezes 
ao dia, comunica com os Portugueses 
e de uma maneira geral, no sentido de 
“levantar a moral das tropas”. Amiúde 
temos dificuldades em destrinçar o 
Marcelo-Presidente do Marcelo-comen-
tador, mas sentimos que o espírito é 
de congregar esforços e ajudar o País 
a contornar as dificuldades. 

Marcante na sociedade nacional, a 
discussão à volta dos contractos de 
associação com colégios particulares. 
Sendo certo que a ideia base que le-
vou o Ministério da Educação a cortar 
374 turmas em 58 colégios, ou seja, 
dar primazia aos estabelecimentos de 
ensino público existentes nos mes-
mos locais de influência de colégios 
particulares, haverá que ter em conta 
o serviço prestado por estes, quando 
não havia outras soluções. A mudança 
será inevitável, por forma a evitar a du-
plicação de custos e também porque 
a boa gestão pública assim o obriga, 
mas aconselhará o bom senso que seja 
de forma gradual ao longo dos anos, 
para não causar estragos irreparáveis 
e permitir a adaptação das entidades 
em causa. Certamente que se chegará 
a uma solução consensual.

Por cá vamos ter mais uma FAFIPA 
e um Festival Gastronómico, a oportu-
nidade anual para promover a marca 
Alvaiázere, designadamente as suas 
paisagens, a sua gastronomia, o seu 
azeite, o vinho, os frutos secos, a caça 
e tudo o que possa valorizar e enrique-
cer a nossa terra. O importante será 
rentabilizar mais esta oportunidade.

Ainda por cá, houve mudanças em 
duas Associações, designadamente 
nos Bombeiros Voluntários, com Bruno 
Gomes a assumir o cargo de coman-
dante e na ADECA-Associação Empre-
sarial, o Bruno Sousa foi eleito presi-
dente da Direcção. Sangue novo, novas 
ideias e visões, que certamente vão 
dinamizar as associações em causa, 
melhorando as respectivas missões. 
Para ambos, as nossas felicitações e o 
desejo de que alcancem os objetivos 
a que se propõem. n
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