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N
atália Teixeira Syed, filha 
de emigrantes do lugar 
da Botelha, na freguesia 
de Pelmá, foi uma dos 

quatro portugueses a residir em 
França condecorada pelo Presiden-
te da República, Marcelo Rebelo 
de Sousa, no passado dia 10 de 
junho, dia em que se assinalou o 
Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas e que 
pela primeira vez foi comemorado 
fora do território nacional.

A homenagem realizou-se na 
Câmara Municipal de Paris, para 
onde seguiram o Presidente da 
República Portuguesa, o Primeiro-
Ministro António Costa e o chefe 
de Estado Francês, Francois Hollan-
de, após uma reunião no Palácio 
do Eliseu. 

Depois de ter recebido a Me-
dalha de Bronze da Câmara de 
Paris e o diploma de “Porteiro da 
cidade de Paris” em janeiro deste 
ano, Natália Teixeira Syed foi nova-
mente homenageada pela sua ação 
meritória de auxílio e socorro às 

vítimas dos atentados terroristas 
do dia 13 de novembro de 2015, 

que fizeram mais de uma centena 
de vítimas mortais. n

Atualidade
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Em Alvaiázere

GNR recuperou 
material furtado 

No passado dia 7 de junho, os militares do Nú-
cleo de Investigação Criminal de Pombal da GNR 
recuperaram diverso material resultante de furtos a 
residências e estabelecimentos comerciais nos con-
celhos de Alvaiázere, Figueiró dos Vinhos e Penela. 

Após a realização de sete buscas domiciliárias, 
foram recuperadas 2,57 gramas de cannabis, diversos 
objetos furtados, entre os quais duas armas, duas 
embalagens de chumbo, seis televisores, três colu-
nas de som, uma aparelhagem, um aparelho TDT, 
um taco de snooker e ainda várias ferramentas: uma 
motosserra, uma rebarbadora, um berbequim, um 
martelo elétrico e um estojo com uma aparafusadora. 

Na sequência da investigação, três indivíduos do 
sexo masculino com idades compreendidas entre os 
20 e os 26 anos foram constituídos arguidos, tendo 
ainda sido detido um quarto arguido, um homem de 
56 anos, por posse ilegal de arma de fogo. n

Em Paris

Alvaiazerense Natália Teixeira Syed 
foi condecorada pelo Presidente da 
República Marcelo Rebelo de Sousa
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N’ “O Alvaiazerense” de 30 de Junho de 1996, em CON-
TOS E HISTÓRIAS, com o sub-título COERÊNCIA, podíamos 
ler: «Nesta época em que vivemos, cheia de evoluções e 
contrastes, nem sempre é fácil ser-se coerente. Há uma 
grande tendência para a inversão de 
valores, subestimando-se o que é 
recto e justo, por troca com apregoa-
das fantasias que não levam a parte 
nenhuma. Ainda não há muitos anos, 
o uso do café era muito restrito entre 
nós. Passou a usar-se após a refeição, 
mais por convívio ou cavaqueira. Foi 
nos serviços de secretaria e escritó-
rios que mais cedo se desenvolveu 
o hábito de endireitar as costas e 
refrescar as ideias com uma bebida 
estimulante. Daí a quase generaliza-
ção do uso da bica, nem que para isso 
tenha de se interromper o andamento 
de uma longa bicha de contribuintes, 
utentes ou mesmo clientes, como já 
vimos acontecer. Um amigo meu, 
chefe de uma repartição concelhia, 
achava, como muitos outros, que a 
missão do funcionário era servir o 
público durante as horas de serviço 
estabelecidas na lei. Assim, não ia ao 
café, durante as horas de trabalho e criticava frontalmente 
quem o fizesse. Um dia, um subordinado pede-lhe auto-
rização para ir tomar um cafezinho. “O sr. é um homem, 
maior, vacinado e responsável. Decerto que não precisará 
da ordem de ninguém para tomar os cafezinhos que muito 
bem quiser e entrender. Só que, deverá fazê-lo antes de en-

trar, durante o período do almoço, ou depois de encerrar a 
repartição”. Passaram-se os tempos, tomaram-se garantias e 
liberdades e até já se aceitava o intervalo da manhã (alguns 
também o da tarde) para tomar a tão desejada bica. O meu 

Amigo é visitado por uma brigada de 
inspecção. Rigorosamente e minucio-
sos como ao tempo era uso e obriga-
ção, não conseguem os visitadores 
encontrar nada que desmereça a 
máxima classificação profissional. Por 
mera casualidade, aparece na reparti-
ção o superior distrital, que era muito 
amigo do inspector visitador e que 
por sinal não se encontravam havia 
muito tempo. Surpresa, alegria, satis-
fação e conversa animada, até que o 
superior convida para comemorarem 
uma bebida no café. Bem tenta o meu 
amigo protelar o tempo in loco, a ver 
se chegava a hora de encerramento. 
Não consegue. Colocado como estava 
entre a espada e a parede, volta-se 
para os interlocutores e diz frontal-
mente:” Os srs desculpem-me, mas 
eu sou uma tesoura venenosa a cortar 
nos que abandonam os serviços para 
irem ao café. Se agora faço o mesmo, 

não me sentirei bem com a minha consciência. Por favor 
vão andando, que eu logo que feche a porta, vou lá ter”. 
Entreolharam-se os restantes; Com o gosto de uma palmada 
nas costas dizem-lhe simplesmente: “O senhor está dentro 
da razão, pena é que poucas pessoas assim procedam”.

Assim se escrevia e dava bons exemplos há vinte anos! n

Há 20 anos
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Carlos Simões

Editorial

Diretor

Inquérito

Na sua opinião, o que achou desta edição do “Alvaiázere Capital do Chícharo”?

Abel Oliveira
Romila
Almoster

Laurinda Marques
Alvaiázere 

Na minha opinião acho que a 
mostra pecuária estava muito 
mal localizada, pois estava mui-
to afastada do recinto da feira.
No domingo, a TVI era para ir 
ao picadeiro e no entanto aca-
bou por não aparecer. Acho que 
deviam colocar alguma coisa no 
espaço em vazio até à mostra 
pecuária para assim as pessoas 

irem até este sítio. n

Foi um evento que gostei mui-
to, pois atrai muitos visitantes 
oriundos de todo o país e que 
ajuda no desenvolvimento do 
nosso concelho. 
Na minha opinião, acho que o 
Chícharo fazia mais sentido em 
outubro, pois, era outro evento 
que poderia atrair mais popula-
ção para ajudar na evolução do 

nosso comércio. n

Fernanda Nunes
Alvaiázere

Fernanda Teixeira
Barqueiro
Maçãs de D. Maria

Para mim acho que este evento 
chama muitas pessoas, o que é 
bom para o progresso de Alvaiá-
zere. O que gostei mais de ver, 
foram as marchas, no domingo.
Uma coisa, que poderiam 
melhorar é a questão de as 
marchas serem no estádio, pois, 
para quem têm problemas de 
visão, torna-se difícil de se con-

seguir ver. n

Em relação ao ano passado, 
estava melhor. No entanto, acho 
que deveriam colocar algo que 
chamasse mais população. 
Uma coisa que não me agra-
da muito, é a questão de as 
marchas serem no estádio. 
Digo isto, porque é num local 
meio afastado do recinto e não 
se consegue visualizar muito 

bem.n

… factos, e não só
“O Alvaiazerense” voltou à participação na FAFIPA, 

nesta 36ª edição, também Festival Gastronómico do 
Chícharo, contando esta a 14ª edição, inicialmente 
separados mas sendo as recentes em união de facto. 
De facto, após o “cuspo ao ar” do dito cujo da pasqui-
nhês, a direção deste Jornal voltou a marcar presença 
e fê-lo, como sempre no passado, com isenção, no 
espírito de integração, colaboração e solidariedade ins-
titucional para com este evento municipal que mostra 
anualmente a vivacidade da nossa terra, o concelho 
de Alvaiázere, em contributo para a sua divulgação e 
valorização. Singelamente, optámos por uma retros-
petiva das reportagens da FAFIPA dos últimos 5 anos 
(ora, em tempo do dito cujo), sendo que à passagem 
da ilustre comitiva de inauguração pelo pavilhão, a 
“faixa” onde o tal constava, em isenta reportagem, veio 
abaixo, talvez por forças empapeladas em truques de 
ilusão à distância. Momentaneamente, pois a nossa 
integridade repôs o cenário. Nada que estragasse os 
cumprimentos cordiais de Pedro Machado, presidente 
do Turismo do Centro, também ali alvo direto de várias 
reportagens e que testemunham o gosto afirmado das 
suas visitas a Alvaiázere. 

Seguindo (opss!, o cuspo caiu-lhe em cima, do 
cujo dito), regista-se a sobriedade das cerimónias de 
inauguração do certame e da comemoração do dia do 
concelho, onde os discursos, diria, tiveram substrato.

Não posso deixar de registar e salientar neste es-
paço a homenagem prestada a Francisco Caetano da 
Silva. As razões são públicas, mas também, confesso, 
pessoais e diretas em função do relacionamento pro-
fissional vivido no âmbito da instituição Santa Casa 
da Misericórdia de Alvaiázere. Não havendo vivências 
ou convivências perfeitas, relevo acima de tudo o ca-
rater sério, o rigor do controlo e acompanhamento, 
o empenhamento e dedicação solidária às causas e 
projetos, pequenos ou grandes, a sensatez da ação 
no conflito. Um conjunto de experiências de vida e 
profissionais em contributo de formação e aprendiza-
gem, granjeadores de respeito e que com satisfação 
me permito nesta oportunidade agradecer.

Rondando pela feira, sóbrios estavam todos os 
que não foram alvo da ação de prevenção e seguran-
ça montada pela nossa Guarda. A marcar pontos, a 
sobriedade poderá ser uma oportunidade de negócio: 
não bebi, conduzo os outros, tipo uber. Quanto vale? 
Em euros ou em libras?

Libra!? Livra que lá fora, sóbrios ou não, os Unidos 
do Reino referendaram-se pela saída da desunião 
europeia, ou melhor da União Europeia de alguns, 
marcando um tempo para “derivações” aleatórias, 
mas que também deverá ser de reflexão obrigatória 
sobre objetivos e justificação dos fins pelos meios. 
Mas atenção, porque o capitalismo desenfreado é de 
memória curtíssima, e há tantas armas…

Bom, voltando à feira, é de salientar o número de 
participantes no passeio equestre, 202 conjuntos de 
cavalo e cavaleiro. Um facto, revelando afinidades em 
crescendo, locais e de visitantes. n
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Entrevista a José Castelão

“O crucial nesta primeira fase era o equilíbrio 
financeiro do clube, e isso foi conseguido”
_____________________________________________________________________________________

A completar o primeiro ano de mandato como presidente da direção do Grupo Desportivo de Alvaiáze-
re (GDA), José Castelão, em entrevista ao Jornal “O Alvaiazerense”, explicou os motivos que o levaram 
a candidatar-se a este cargo, que passaram essencialmente pela sua ligação sentimental ao clube, que 
representou enquanto atleta, pela importância que o GDA tem a nível desportivo para o Concelho e pela 
sua vontade de ajudar a resolver os problemas.

Para o mandato de dois anos, José Castelão traçou quatro objetivos principais, sendo que o primordial 
era o equilíbrio financeiro, já alcançado, pelo que o balanço do primeiro ano é bastante positivo, apesar 
de algumas contrariedades com as quais a direção se deparou, mas que conseguiu ultrapassar “com uma 
enorme dose de dedicação e outra de risco”.

O presidente do GDA abordou ainda os projetos que tem em mente para o futuro, que passam sobre-
tudo pelo regresso da equipa sénior à Divisão de Honra da Distrital de Leiria, justificando a despromoção 
com o desinvestimento no plantel face à necessidade de sustentabilidade da situação financeira do clube. 

Cláudia Martins____________________________________________________________________________________

José Castelão, presidente da 
direção do GDA

“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) – 
Quais as suas motivações quando se 
candidatou à presidência do Grupo 
Desportivo de Alvaiázere (GDA)?

José Castelão (JC) - Quando decidi 
candidatar-me à presidência do clube, 
fi-lo por entender que todos temos o 
dever de dar o nosso contributo para 
uma causa maior. Foi uma decisão pes-
soal que encontrou suporte na dispo-
nibilidade de uma equipa competente 
para a constituição da respetiva lista.

Tive também em conta o fator sen-
timental, pois na juventude vesti a ca-
misola do GDA enquanto atleta, tendo 
sido forçado a abandonar o clube por 
motivos profissionais, uma vez que fui 
trabalhar para Lisboa e não havia faci-
lidade nas deslocações como existem 
atualmente.

Anos mais tarde, tive a oportunida-
de de voltar a vestir a camisola mas na 
qualidade de diretor desportivo, tendo 
acompanhado uma equipa de iniciados 
até aos juniores.

Temos também a importância que o 
GDA desempenha na prática desportiva 
no concelho de Alvaiázere, quer em 
termos de futebol quer das restantes 
modalidades.

Quer queiramos quer não, cria-se 
uma grande amizade com as pessoas, 
com a vida da terra e sente-se uma 
grande vontade de ajudar a resolver os 
problemas.

(“O Alv.”) – Que objetivos traçou 
para os dois anos de mandato?

(JC) - A estratégia inicial assentava 
fundamentalmente em quatro pilares:

1º - Equilíbrio Financeiro - O GDA 
estava numa situação financeira débil, 
e era necessário efectuar alguns ajus-
tes, nomeadamente no plantel sénior, 
para conseguirmos obter um equilíbrio 
financeiro;

2º - Manutenção do GDA na divisão 
de honra, mas que não foi atingindo 
neste primeiro ano;

3º - Escolas de futebol - melhorar 
o acompanhamento nas escolas de 
futebol ao nível desportivo e de saúde, 
que passaria pela realização de exames 
completos a todos os atletas;

4º - Modalidades - melhorar o 
acompanhamento técnico por parte da 
direção relativamente às modalidades, 
tendo sido atribuídos pelouros a cada 
vice-presidente, de forma a ter um 
maior contacto e proximidade com os 
atletas e participantes.

(“O Alv.”) – Que balanço faz do 
trabalho desenvolvido neste primeiro 
ano?

(JC) - Desde o início da tomada de 
posse, as dificuldades foram inúmeras. 
Passando pela inscrição da equipa de 
futebol nas competições profissionais, 
da inscrição das equipas das restantes 
modalidades, da situação de rutura de 
tesouraria, ao cumprimento dos demais 
compromissos financeiros.

A tudo fomos respondendo com uma 
enorme dose de dedicação e outra de 
risco, o que permitiu ultrapassar inúme-
ras barreiras, apesar das dificuldades.

Mas analisando este primeiro ano, 
diria que no global, a maior parte dos 
objetivos foram cumpridos, à excepção 
da descida de divisão do clube, mas o 
crucial nesta primeira fase era o equi-
líbrio financeiro do clube, e isso foi 
conseguido.

Em termos de formação, os infantis 
foram campeões na primeira fase, ten-
do as camadas jovens obtido também 
boas classificações. O GDA venceu 
ainda o torneio “Alva Cup” em sub 13.

Além disso, conseguimos manter 
todas as modalidades que estavam em 
funcionamento anteriormente.

Tenho orgulho no que fizemos até 
agora. Ainda não é o momento para 
fazer essa avaliação, mas quando for, 
será evidente a importância do trabalho 
realizado.

(“O Alv.”) – Quais os seus projetos 
futuros?

(JC) - Apesar de todo o trabalho rea-
lizado até agora, ainda existem áreas 
nas quais é possível melhorar, nomea-
damente o funcionamento ao nível da 
escola de futebol e o acompanhamento 
das atividades do clube.

Outro objetivo passa pela subida 
do GDA à divisão de honra, o que 
desde logo implica um investimento 
na equipa, contudo, temos de ter em 
mente que mais investimento implica 
maiores receitas, caso contrário, todo 
este esforço de equilíbrio financeiro do 
clube terá sido em vão.

A constituição e apoio de uma 
claque oficial do GDA e a constituição 
de uma equipa de futsal feminino são 
também objetivos desta direcção.

Além disso, pretendemos assegurar 
a realização de todos os torneios e 
eventos que até agora têm vindo a ser 
realizados.

(“O Alv.”) – O campeonato da Di-
visão de Honra de Leiria terminou 
este mês, e a equipa de futebol do 
GDA acabou por ser despromovida. 
Na sua opinião, quais os fatores 
que determinaram a descida de 
divisão?

(JC) - Como já foi referido anterior-
mente, ocorreu um desinvestimento 
no plantel da equipa sénior, face à 
necessidade de equilíbrio financeiro 
e sustentabilidade do GDA, o que de 
certa forma se traduziu na impossibili-
dade de contratar jogadores atacantes 
de forma a reforçar o plantel existente.

Em alguns jogos fomos claramente 
prejudicados pelas equipas de arbitra-
gem, pois é um facto que as equipas da 
zona norte do distrito continuam a ser 
prejudicadas pela arbitragem.

Claro que houve jogos menos bem 
conseguidos, que aliados à falta de 
sorte na concretização, se traduziram 
no final numa época marcada por uma 
irregularidade proibitiva para quem 
procura ir mais além.

(“O Alv.”) – Que mensagem gos-
taria de transmitir à população al-
vaiazerense, em geral, e aos sócios 
do GDA em particular?

(JC) - Gostaria de agradecer a todos 
os atletas do GDA e respetivos familia-
res, bem como à direção a dedicação 
e esforço que demonstraram neste 
período.

Agradecer também aos adeptos a 
presença constante nos jogos e o apoio 
demonstrado ao longo da época.

Aproveito para convidar os restan-
tes sócios e adeptos a ter um papel 
mais participativo, pois a presença de 
mais adeptos reforça a motivação dos 
atletas.

Existe o compromisso de toda a 
direção em se manter empenhada na 
defesa dos interesses do GDA e do 
desporto em Alvaiázere, pois, apesar de 
Alvaiázere ser uma terra envelhecida, 
há muita juventude, com muita vontade 
de praticar desporto.

Estou certo que com o apoio de to-
dos podemos ir mais longe! n

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

Advogada
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
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Em Maçãs de Caminho

Associação 
venceu torneio 
de futsal da 
36ª FAFIPA

A equipa de Futsal da Associação 
de Apoio Social, Cultural, Desportiva 
e Recreativa de Maçãs de Caminho 
venceu a edição deste ano do Torneio 
de Futsal Interempresas/Associações 
do concelho de Alvaiázere integrado 
na programação da 36ª FAFIPA. 

Na final, disputada a 11 de junho 
com a ACREDEM, no Gimnodesportivo 
de Alvaiázere, a vitória foi obtida na 
marcação de penaltis após o empate 
de dois golos verificado no tempo re-
gulamentar, sendo a equipa constituí-
da por: António Gonçalves (San), Rui 
Xavier (Xavas), Paulo Rodrigues, Paulo 
Santos (Pauleta), António José (Lagoa), 
Bruno Oliveira, Luís Reis, Cristofe Coe-
lho, Rafael Marques, Fábio Antunes, 
Francisco Brás e Fábio Rodrigues.

A equipa da Associação de Maçãs 
de Caminho ainda arrecadou o prémio 
de defesa menos batida, juntamente 
com aquela adversária, e o jogador 
Paulo Santos (Pauleta) sagrou-se tam-
bém o melhor marcador do torneio.

Apesar da competitividade para 
a classificação, nesta iniciativa im-
portava acima de tudo a participação 
salutar na atividade desportiva e in-
ter-relacional. n

Realizou-se no dia 19 de junho mais 
uma festa em comemoração e 
louvor a Santo António, juntando 

em confraternização os lugares de Eira 
da Pedra e Carregal, da ex-freguesia de 
Maçãs de Caminho.

A devoção a Santo António é co-
memorada naqueles lugares com um 
programa simples mas importante e 
simbólico que incluiu, como tradicio-
nalmente, a celebração da missa, pelas 
15:00 horas, naquela Capela, pelo pá-
roco André Sequeira, a que se seguiu a 
procissão também sempre muito parti-
cipada pelos devotos, onde as fogacei-
ras e os andores de Sto. António e de 
Nª Sra. de Fátima foram acompanhados 
pela irmandade.

Pousadas as fogaças, as mesmas 
foram alvo de uma bênção pelo padre, 
e seguiu-se de imediato o tradicional 
leilão. Desta vez, as fogaças continham, 
entre os bolos de ferradura, um galo 
vivo e “enchidos” diversos, todas ofe-
rendas da população local.

No final da tarde, para além dos 
vários jogos tradicionais introduzidos 
no programa, nomeadamente o “Jogo 
da Rata”, que preencheram e anima-
ram o recinto das festividades, houve 
lugar à atuação do Rancho Folclórico 
de Pousaflores que, apesar de algu-
mas dificuldades técnicas do equi-
pamento de som oficial, brindaram o 

público com boa música e danças fol-
clóricas, sempre do agrado daquelas 
gentes. No final, houve mais animação 
com o arraial noturno abrilhantado 

pelo duo “M&R” de Mário & Ricardo.
Com a adesão habitual, e acrescida, 

da população, a festa revelou-se alegre 
e animada. n

O almoço convívio anual da Asso-
ciação de Apoio Social, Cultu-
ral, Desportiva e Recreativa de 

Maçãs de Caminho realizou-se no dia 
25 de junho, e significou este ano a 
comemoração do 27º aniversário. Em 
simultâneo é também o evento que 
comemora o S. Pedro nesta terra.

O almoço decorreu em alegre am-
biente de amizade, e serviu para pôr a 
conversa em dia, numa mistura saudá-
vel de várias gerações, de residentes 
e não residentes, de sócios, amigos e 
simpatizantes, com uma participação 
de cerca uma centena de pessoas.

A Associação organizou um conjun-

to de atividades festivas, que este ano 
não contemplou as marchas populares 
como era tradicional, quando a terra 

era freguesia, mas animação não faltou.
Sem discursos formais e oficiais, 

Fernando Marques, presidente da 

Direção, não deixou de agradecer 
pessoalmente a todos a presença e 
participação nas festividades do 27º 
aniversário, afirmando a sua satisfação 
pelo êxito da iniciativa.

Sardinha assada, broa e vinho não 
faltaram ao fim da tarde e acompa-
nharam o arraial de “S. Pedro” que se 
prolongou noite dentro, a cargo da 
dupla “Mário Silva e Ricardo Rodrigues”. 
À mistura com o efeito de alegria pela 
vitória da seleção nacional frente à 
Croácia, com apuramento para os quan-
tos de final do Euro 2016, o arraial pro-
porcionou muita animação, num dia de 
festa de aniversário que a Associação 
proporcionou não só aos sócios como 
à população em geral. n

Atualidade

Carlos Simões

Rua Cons. Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

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

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

Comemorou 27º aniversário com almoço convívio

Em Maçãs de Caminho

Festa de Santo António, no Carregal

Teodora Cardo

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

Teodora Cardo
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Teve lugar entre os dias 3 e 
5 de junho a festa em honra 
de Nossa Senhora da Con-

ceição e Santo Amaro, em Vendas 
de Maria. 

Os festejos iniciaram-se na sex-
ta-feira, dia 3, com uma sardinha-
da ao fim da noite, com oferta da 
sardinha e a broa à população. De 
seguida, as pessoas puderam bailar 
ao som do grupo Duo Evolution.

A tarde de sábado, dia 4, come-
çou com a abertura da quermesse. 
Seguiu-se o torneio de sueca, no 
qual as pessoas tiveram a opor-
tunidade de conviver entre si e 
divertir-se. No final do dia, foi a 
vez do acordeonista José Emídio 
animar a população a tocar as suas 
músicas. Por fim, à noite o momen-
to musical foi protagonizado pela 
Banda Império. 

No último dia de festividades, 
houve a arruada com a Banda Filar-
mónica do Avelar, logo de manhã, 
seguida da missa em honra de 
Nossa Senhora da Conceição e 
Santo Amaro. 

A Banda Filarmónica do Avelar 
começou os festejos da parte da 
tarde, seguindo-se a atuação do 
Rancho Folclórico e Etnográfico 

da Casa do Povo de Maçãs de D. 
Maria. 

Terminado o dia de festa, 
houve o baile animado pela Banda 
M&R, que brindou os participantes 
com um momento de diversão. 

Ao longo dos dias de festejos, 
houve sempre uma barraca de chá 
disponível para quem gostasse e 
ainda jogos tradicionais. n  

Atualidade

Mónica Teixeira

Associação de Maçãs de D. Maria

Idosos participaram 
em diversas atividades

Os idosos vivenciaram o mês de junho com gran-
de dinâmica e entusiasmo.

Por mais um ano consecutivo, realizou-se o even-
to “Alvaiázere Capital do Chícharo”, onde estiveram 
presentes várias entidades e instituições de cariz so-
cial e económico, inclusivamente a Associação Casa 
do Povo de Maçãs de D. Maria representada numa 
das tasquinhas que divulgaram a gastronomia local.

Como já é tradição, os utentes visitaram a Ca-
pital do Chícharo, onde lancharam na tenda das 
tasquinhas e puderam assistir ao programa “Somos 
Portugal” da TVI, que decorria em direto na feira.

Ainda relativamente ao mês de junho, este é a 
época dos Santos Populares e em Maçãs de D. Maria 
comemorou-se o S. Pedro, no dia 28, com a habitual 
sardinhada, pão e vinho e ainda a participação de 
três marchas, das quais a marcha do Lar de Idosos 
da Associação fez parte. Todos os anos, os idosos 
têm a oportunidade de demostrar a sua veia de 
marchantes com muita alegria e animação.

Para além destas atividades, iniciaram outra no 
Museu Municipal de Alvaiázere que lhes permite 
observar e aprender técnicas, tais como: a con-
servação e reparação de utensílios/peças antigas 
relembrando assim experiências de vida. 

Estas sessões enriquecedoras permitem o diá-
logo e a partilha de saberes sendo uma mais-valia 
para os seniores. n

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

Em Vendas de Maria - Maçãs de D. Maria

Realizou-se a festa em honra de Nossa 
Senhora da Conceição e Santo Amaro

Em Cabaços - Pussos S. Pedro

Arraial de S. João comemorado com 
marchas populares

Com o mês de junho chegaram os Santos Popu-
lares e com eles os seus tradicionais arraiais, 
sendo assim, a freguesia de Pussos S. Pedro, 

em Cabaços, celebrou o S. João, no dia 23 de junho.   
Alguns populares benfeitores, em colaboração 

com a Junta de Freguesia organizaram uma pequena 
mas simbólica festa em honra deste Santo, onde não 
faltaram as deliciosas sardinhas assadas com broa, o 
caldo verde e sem esquecer o vinho tinto da região, 
antes do desfile das marchas populares.

De seguida, o povo pôde assistir às atuações das 
Marchas Populares da freguesia de Pussos S. Pedro, 
ambas, animaram a população e mostraram o que 
aprenderam durante o ano.

No final da noite, a população teve a oportunidade 
de acabar a noite a dançar até de madrugada, ao som 
do grupo que animou o recinto, os Só Ritmo. 

Arménio Simões, em nome do executivo, deixou 
o seu agradecimento a todos os elementos das mar-
chas da freguesia, bem como a todos aqueles que 
colaboraram para que a festa pudesse acontecer, 
nomeadamente, à Associação de Apoio Social, Cultu-
ral, Desportiva e Recreativa de S. Pedro e à Câmara 
Municipal de Alvaiázere. n

CHURRASCARIA
Take-aWay e Self Service

Tel. 236 656 185
Tlm. 968 067 903

Rua Acúrcio Lopes, 10
3250-102 Alvaiázere

VENDA DE PÃO
aGeNTe JOGOS SaNTa caSa

Tel. 236 107 520

Rua Juiz Conselheiro 
Furtado Santos, 113
3250-182 Alvaiázere

Tânia Silva

Mónica Teixeira
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Em Pelmá

Paróquia celebrou 
várias festividades 

No passado dia 26 de Maio, quinta-feira, na 
Igreja de Pelmá, celebrou-se o dia da Solenidade 
do Corpo de Deus, onde teve lugar a celebração da 
Profissão de Fé dos quatro adolescentes que fre-
quentavam o sexto ano de Catequese, que foram: a 
Ana Rita Alves, a Daniela Delgado, a Jéssica Ferraz 
e o João Henriques. 

No decorrer da missa, perante os seus pais, 
irmãos, avós e restante assembleia dominical, o 
grupo de jovens, professaram a sua Fé em Cristo e 
renovaram as promessas do seu Baptismo. Quase 
no final da Eucaristia, os quatro adolescentes da 
Profissão de Fé, o grupo Coral, a Irmandade e a 
restante comunidade paroquial, participaram na 
habitual Procissão com o Santíssimo Sacramento.

No que diz respeito ao dia 5 de Junho, primeiro 
Domingo do mês, foi a vez do Alexandre e da Rute, 
do quinto ano, celebrarem a Festa do Credo. Na 
mesma data, o João e o Eduardo do sétimo ano, tive-
ram a Festa das Bem-Aventuranças, por fim, a Filipa  
e a Inês, as jovens que frequentaram o nono ano 
da catequese, festejaram a Festa do Compromisso. 

Por serem grupos pequenos, o pároco achou 
melhor, fazer as três festas no mesmo Domingo. 
No fim de cada celebração, fez-se a entrega dos 
respectivos diplomas aos participantes das mesmas.

Por último, no dia 19 de Junho, realizou-se, no 
Parque Municipal de Avanteira, Pelmá, o encerra-
mento do ano catequético das três paróquias (Pe-
lmá, Pussos e S. Pedro do Rego da Murta), a cargo 
do padre Jacinto Gonçalves, tendo início pelas 15h.

Num espaço agradável e tranquilo as crianças e 
jovens realizaram jogos tradicionais, onde jogaram 
à bola, brincaram e acima de tudo, conviveram. De 
seguida houve um lanche partilhado para todos e 
no final, um momento de oração. 

Foi uma excelente tarde de convívio para todos 
os que puderam e quiseram estar presentes. Para 
todos os que frequentaram a catequese e para os 
seus catequistas, votos de um bom descanso. n

A Confraria do Santíssimo 
Sacramento da Paróquia de 
Almoster realizou dia 4 de 

junho o II Passeio anual.
Esta é uma iniciativa que pre-

tende ser um momento de convívio 
entre irmãos da Confraria, familia-
res e amigos e que este ano teve 
como destino a cidade de Braga.

Com partida marcada junto 
à Igreja Paroquial, o Mosteiro de 
Tibães, em Braga, foi o ponto prin-
cipal da visita. Este frondoso mos-
teiro Beneditino, cujas primeiras 
referências remontam ao século X, 
foi alvo de abandono na época da 
Revolução Liberal, sendo readquiri-
do pelo Estado Português em 1986 
e desde então tem vindo a ser 

restaurado. Com uma área vasta e 
essencialmente dedicado à ordem 
Beneditina, apresenta um espólio 
arquitetónico do qual se destaca 
o luxuoso Barroco com forte pre-
sença de talha dourada vinda do 
Brasil. Disfrutando de uma visita 
sábia e entusiasticamente guiada 
pelos colaboradores do Mosteiro, 
os participantes ficaram muito 

agradados com a oportunidade de 
conhecer este monumento.

Para retemperar energias, o 
almoço estava agendado para o 
restaurante Tourigalo, em Braga e 
como seria como “ir a Roma e não 
visitar o Papa” houve ainda tempo 
para uma breve visita ao Bom Je-
sus de Braga antes do regresso a 
Almoster. n

Atualidade

Cláudia Martins

Paróquia de Almoster

Passeio da Confraria do Santíssimo Sacramento

Paula Reis

Na freguesia de Pelmá

Mostra Gastronómica divulgou 
produtos da região

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

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

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

Fernanda Freire

No fim-de-semana de 24, 25 
e 26 de junho, a freguesia 
de Pelmá recebeu a Mostra 

Gastronómica e a festa em honra 
de São João Batista, num evento 
que se assume como um ponto de 
encontro e de convívio entre todos 
os pelmanenses e cujo propósito 
é potenciar e divulgar o território 
e os produtos que o mesmo tem 
para oferecer.

No dia 24 de junho realizaram-
se as comemorações do dia da 
freguesia e do santo padroeiro, 
com a habitual sardinhada, broa e 
vinho típico da região.

No segundo dia, após a aber-
tura ao público das tradicionais 
tasquinhas, realizou-se pelas 
19h00 um passeio pedestre que 
percorreu as principais ruas da 
freguesia. 

A marcha da freguesia de Pel-
má, que este ano teve como tema 
“A Pastorícia e o Queijo”, atuou no 
recinto da festa e noite terminou 
com a animação musical a cargo 
do Grupo K-Preta.

O último dia ficou marcado 

pelo passeio de motorizadas, logo 
pela manhã, que juntou vários 
amantes da modalidade, e pelas 
atuações musicais do Grupo de 
Concertinas da Conceição e do 
grupo musical P.A.3, que encerrou 
os festejos.

Para além da animação e conví-
vio, ao longo dos três dias os visi-
tantes tiveram a oportunidade de 
conhecer e apreciar as iguarias da 
região, cujo ingrediente principal 
foi o produto âncora da região de 
Alvaiázere, o chícharo. n
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No passado dia 25 de junho 
assinalou-se o encerramento 
do ano letivo da Bebeteca, 

um espaço que funciona de forma 
gratuita na Biblioteca Municipal 
de Alvaiázere desde 2008/2009, 
destinado a bebés entre os 9 e 
os 36 meses de idade, orientados 
por uma educadora de infância 
que trabalha em regime de volun-
tariado.

A Bebeteca assume-se como 
um espaço de contacto inter-
geracional, no qual pais e filhos 
partilham, todos os sábados de 
manhã, momentos de aprendiza-
gem, divertimento e boa-disposi-
ção, num ambiente apelativo que 
privilegia a importância da leitura 
e do contacto com os livros. Os 
cinco sentidos foram a temática 
escolhida para o desenvolvimento 
dos vários ateliers ao longo do 
ano, sendo que cada um deles 
iniciou-se sempre com a leitura 
de um livro infantil.

Na festa que assinalou o encer-
ramento das atividades, realizou-
se a hora do conto “História do 
livro ativo”, de Conceição Areias e 
Catarina Cardoso, à qual se seguiu 
uma visualização dos melhores 
momentos ao longo do ano.

No momento das intervenções 
finais, a vereadora da Cultura da 
Câmara Municipal de Alvaiázere, 
Sílvia Lopes, deixou o seu agra-

decimento a todos os pais e à 
educadora Andreia Pinheiro, pelo 
espírito de missão e voluntariado 
com que abraçou este projeto. n

Atualidade
Biblioteca Municipal de Alvaiázere

Encerramento do ano letivo da Bebeteca

No passado dia 30 de maio, onze crianças do 3º 
grupo de catequese ansiavam felizes e expectantes 
pelo 1º encontro com Jesus na Hóstia Consagrada, 
momento tão importante nas suas vidas.

Jesus quis dar-se a nós como alimento e este 
facto traduz o último grau de amor que tem pela 
humanidade.

A cerimónia carregada de simbolismo e alegria, 
foi presidida pelos Reverendos Padre André Sequei-
ra e Padre Celestino Brás.

Parabéns aos seus catequistas, Fábio Pachon e 
Diogo Gameiro, pelo empenho e dedicação.

Que o Senhor a todos acompanhe na sua cami-
nhada cristã. n             

Decorreu no passado dia 26 de maio, a festa da 
Profissão de Fé, dos jovens do 6º grupo de cateque-
se, na paróquia de Alvaiázere.

Foi uma cerimónia em que todos os jovens, ca-
tequistas e comunidade cristã viveram com muita 
fé e convicção este ato solene.

Parabéns aos jovens, catequistas e pais pelo seu 
desempenho.

Que a Luz Divina a todos continue a iluminar! n             

Paróquia de Alvaiázere

Jovens celebraram 
a Profissão de Fé

Festa da Primeira 
Comunhão 

Fátima Ribeiro

Mais um ano de catequese 
chega ao fim! 

A paróquia de Alvaiá-
zere reuniu no passado dia 5 de 
junho, catequistas, crianças, pais, 
avós e demais familiares, que 
em espírito de oração partiram 
em caminhada, rumo à capela de 
Nossa Senhora da Apresentação, 
nos Covões.

Embora um pouco cansados, 
foi com alegria que todos tomaram 
parte na Eucaristia, presidida pelo 
Reverendo Padre André Sequeira 
e onde os jovens do 10º grupo de 
catequese, realizaram a festa do 
Compromisso. 

Seguiu-se um lanche partilha-
do e um agradável convivío onde 

todos os presentes tiveram o pri-
vilégio de apreciar a beleza natural 
do local.

Um forte bem-haja a todos os 
colaboradores, catequistas, pais, 
avós e demais familiares, que 

tiveram a coragem de dizer sim a 
esta iniciativa, dando um exemplar 
testemunho cristão a estas crian-
ças e jovens. 

A todos, férias felizes em Cristo 
Jesus.  n

Paróquia de Alvaiázere

Festa de Encerramento da Catequese
Fátima Ribeiro

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
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No âmbito das comemora-
ções do Dia Mundial da 
Crianças, no dia 3 de junho, 

os alunos, docentes e auxiliares 
do Centro Escolar de Maçãs de 
D. Maria, como é habitual há oito 
anos, participaram numa visita de 
estudo organizada pela Associação 
Promocional Social de Castanheira 
do Ribatejo (APS). 

José Nunes dos Santos, atual-
mente presidente da APS, é natural 
da freguesia de Maçãs de D. Maria 
e com uma enorme paixão pela sua 
terra e pela sua população, tenta 
dar uma oportunidade às crianças 
desta freguesia, organizando to-
dos os anos uma visita de estudo 
diferente. Este ano a viagem foi 
à Kidzania de Lisboa, situada no 
Dolce Vita Tejo, Amadora.

 A partida teve início pelas 
7h00 da manhã, tendo sido a 
concentração no Centro Escolar de 
Maçãs de D. Maria. O autocarro foi 
diretamente para o Dolce Vita Tejo. 
Assim quando chegaram ao destino 
a primeira coisa a fazer foi tomar 
um pequeno-almoço, para desta 
forma todos os alunos estarem 
bem-dispostos e com energia.

De seguida, foi o grande mo-

mento da entrada para a Kidzania, 
situação pelo qual todos os alunos 
esperavam com enorme entusias-
mo. Feito o registo, os alunos pu-
deram entrar e maravilhar-se com a 
pequena “cidade” que se encontrava 
disponível para ser explorada. Neste 
espaço as crianças puderam usu-
fruir um pouco de tudo, fazendo di-
versas atividades, desde tirar a carta 
de condução, trabalhar em diversas 
áreas, ser modelos, entre outros.  

Sendo hora de almoço, a visita 
de estudo continuou até um par-
que de merendas nas redondezas, 
para todos almoçarem. Antes da 
partida para a próxima etapa da 
visita, os alunos puderam brincar 
num parque infantil, onde descon-
traíram um bocado.

Antes da ida para casa, o au-
tocarro deslocou-se primeiro às 

instalações da APS, onde os alunos 
tiveram um lanche gratuito e fica-
ram a conhecer a associação assim 
como o presidente, José Nunes. 
Este fez uma visita guiada à insti-
tuição, aos auxiliares e docentes, 
para desta forma terem uma ideia 
de como a APS funciona. 

Esta visita foi do agrado de 
todos os convidados, que foram 
acompanhados por membros da 
associação com muita simpatia e 
animação, tendo a mesma ofere-
cido o transporte e as refeições a 
todos os convidados.  

Os docentes, auxiliares e alu-
nos agradecem a amabilidade e 
atenção prestada pela APS, dirigida 
por José Nunes que se preocupa 
em dar um sorriso enorme assim 
como uma oportunidade diferente 
a estas crianças. n 

Mónica Teixeira

Centro Escolar de Maçãs de D. Maria

Alunos realizaram visita de estudo à Kidzania

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

Agrupamento de Escolas

Promoveu atividades 
no âmbito Eco-escolas

No âmbito do projeto Eco-escolas realizaram-se três 
passeios com o patrocínio do Município de Alvaiázere, 
que cedeu o transporte.

No dia 25 de maio, os alunos do oitavo ano foram 
em visita de estudo à Barragem de Castelo de Bode. 
Para além de ficarem a conhecer o funcionamento da 
central elétrica, acrescentaram também ao seu conhe-
cimento que a barragem abastece a região de água e 
eletricidade e garante energia em situação de apagão. 
Para além disso, ficaram a saber que, como empresa 
certificada, separa os resíduos e utiliza óleos biodegra-
dáveis no seu funcionamento. Finalmente, os alunos 
receberam também a informação de que, em prol do 
meio ambiente, vão deixar de ser utilizadas as centrais 
termoelétricas, que produzem energia a partir da com-
bustão de carvão ou gás e são muito mais poluentes.

A 6 de junho, o quinto ano fez o habitual passeio 
a pé à Ribeira de Alge, desfrutando da natureza no 
percurso, das normais brincadeiras à beira da água e 
do lanche que os pais, cuidadosamente, prepararam.

A 7 de junho, foi a vez de os alunos do sétimo 
ano subirem à Serra de Alvaiázere para observar os 
aerogeradores e aprender como funcionam e, claro 
está, a parte que mais lhes agrada, fazer um pouco de 
corta-mato e brincar uns com os outros. n

Profs. Henrique Lopes/Celestina Silva

No passado dia 9 de junho, 
realizaram-se os dois saraus 
de encerramento do ano 

letivo do Agrupamento de Escolas 
de Alvaiázere: o do pré-escolar e o 
do primeiro ciclo, pelas 15h00, no 
cineteatro, e o do segundo, terceiro 
ciclo e secundário, pelas 21h00, na 
Casa Municipal da Cultura. 

Foram dois espetáculos cheios 
de cor, alegria e dinamismo, que 
permitiram apresentar à comuni-
dade as aprendizagens de mais 
um ano letivo, em diversas áreas, 
nomeadamente música, dança, co-
reografia, poesia e teatro, para além 
de poderem ser recordadas algumas 
das atividades desenvolvidas atra-
vés da visualização de powerpoints. 

Os alunos e crianças, com a ajuda 
dos seus professores, integrados ou 
não em clubes, deram o seu melhor, 
mostrando que o saber se pode 
adquirir de diferentes formas. n

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Saraus marcaram o encerramento do ano letivo  

Um dia diferente e muito divertido… Foi assim o 
dia das crianças que frequentam a creche da Acredem 
que, para comemorar o Dia Mundial da Criança, no 
dia 1 de junho, foram até à Coudelaria Al-Baizir, em 
Maçãs de Caminho.

As crianças saíram bem cedo e foram passar uma ma-
nhã muito agradável em pleno contacto com a Natureza. 
Os cavalos fizeram as delícias dos mais pequenos, que 
puderam correr, saltar e até dar uma voltinha de cavalo. 

Já muito cansados e com sinais de soninho, foi 
hora de regressar para a creche, onde os esperava um 
almoço também diferente e muitas surpresas! 

No final do dia, cada criança levou para casa uma 
linda t-shirt alusiva ao Dia da Criança.

Esta foi mais uma iniciativa da creche da Acredem 
com o apoio da Coudelaria Al-Baizir, que as educadoras 
esperam poder repetir noutras ocasiões e proporcionar 
momentos educativos e muito divertidos aos meninos! n

Creche da Acredem

Creche da Acredem

Comemorou Dia 
Mundial da Criança
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A Escola Tecnológica e Pro-
fissional de Sicó marcou 
presença, com um pavilhão 

institucional, no evento Alvaiázere 
Capital do Chícharo, promovido 
pelo Município de Alvaiázere entre 
os dias 10 e 13 de junho.

Para além de proceder à divul-
gação da sua oferta formativa e 
dos seus serviços, através do curso 
profissional de restauração, varian-
te de cozinha e pastelaria, no dia 
12 de junho foi assegurado pelos 
alunos um showcooking. Seguindo 
as tendências da contemporanei-
dade, o público teve a oportunida-
de de aprender a confecionar duas 
iguarias: hambúrguer artesanal de 
chícharo com cebola caramelizada 
em pão de tinta de choco e tarte 
de chícharo merengada com licor 
de chícharo.

Para além desta atividade, os 
alunos asseguraram uma mesa 
gastronómica que foi apresentada 
pelo programa “Somos Portugal”, 

da TVI, que no dia 12 esteve em 
Alvaiázere. Para o efeito, alunos e 
professores apresentaram alguns 
dos pratos criados à base de chí-
charo com o objetivo de potenciar 
esta leguminosa e de alavancar, 
através da gastronomia, o território 
alvaiazerense.

Os presentes puderam deliciar-
se com a apresentação irrepreensí-
vel dos pastéis de chícharo, servidos 

com Licor de Chícharo d’Alvaiázere, 
do hambúrguer artesanal de chí-
charo (com cebola caramelizada, 
servido em pão de tinta de choco), 
da tarte de chícharo merengada com 
licor de chícharo, do esparguete de 
chícharo (com molho pesto e flores 
de chícharo), do bacalhau com 
legumes e puré de chícharo, do 
strogonoff de chícharo e das delícias 
de chícharo e chocolate. n

Atualidade

Na Feira Nacional da Agricultura, em Santarém

Alunos do Curso de Restauração da ETP Sicó 
dinamizaram showcooking

ETP Sicó – Polo de Alvaiázere

Alunos reinventaram o chícharo no 
Alvaiázere Capital do Chícharo 2016 

Os alunos do Curso Profissio-
nal de Restauração, varian-
te de cozinha/pastelaria, 

do polo de Alvaiázere da ETP Sicó, 
dinamizaram no passado dia 7 de 
junho um showcooking na Feira 
Nacional de Agricultura 2016, que 
decorreu no Centro Nacional de 
Exposições e Mercados Agrícolas, 
em Santarém.

A escola foi desafiada a dina-
mizar esta iniciativa por Lucília 
Gonçalves, produtora de chícharo 
e do Licor de Chícharo d’Alvaiáze-
re, recentemente premiado com a 
medalha de ouro na categoria de 
licores à base de aguardente ba-
gaceira, que esteve presente neste 
certame com um expositor. Assim, 
os alunos, orientados pelos profes-
sores Margarida Marques e Pedro 
Silva, criaram um conjunto de igua-
rias que conjugaram o chícharo e 
o licor, sobejamente aclamado e 
premiado, que tem na sua base a 
mesma leguminosa. Para o efeito, 
criaram um pastel de chícharo que, 
como entrada, foi acompanhado 

por Licor de Chícharo d’ Alvaiázere 
fresco. Criaram, ainda, um prato 
de bacalhau e cebola, flamejados 
com licor de chícharo e acompa-
nhados com húmus de chícharo. 
Como sobremesa, os presentes 
foram presenteados com lollipops 
de chícharo, criados a partir de 
pão-de-ló de chícharo, licor de 
chícharo, chocolate e elementos 
decorativos.

Os alunos evidenciaram as suas 
competências técnicas e desperta-
ram o palato da assistência através 

de uma conjugação pouco conven-
cional de ingredientes e sabores 
que elevam a leguminosa chícharo 
e os produtos autóctones ao nível 
da cozinha gourmet.

De forma criativa, contribuíram 
para a divulgação desta legumino-
sa icónica do concelho de Alvaiá-
zere e dos produtos regionais, em 
estreita articulação com os pro-
dutores locais, ao mesmo tempo 
que consolidaram as competências 
técnicas adquiridas em contexto 
de formação. n

NA E.T.P. SICÓ
Alunos de Restauração 
prepararam ceia medieval 
no Castelo de Penela

No dia 28 de maio, os alunos do segundo e tercei-
ro ano do Curso Profissional de Restauração, variante 
de Cozinha, a funcionar no polo de Alvaiázere da ETP 
Sicó, participaram na preparação e confeção de um 
jantar tipicamente da Idade Média, que foi servido à 
comunidade local pelos alunos do Curso Vocacional 
do Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro. 

Para além de terem confecionado diversas igua-
rias subordinadas à temática em causa (carnes de 
caça, míscaros, entre outras), mobilizando para o 
efeito os conhecimentos apreendidos nas discipli-
nas da componente de formação técnica (cozinha/
pastelaria), os alunos apostaram também na deco-
ração do espaço, transportando os presentes para 
um ambiente verdadeiramente medieval.

Cumprindo com sucesso mais uma atividade 
relevante para a sua formação enquanto futuros 
profissionais da área, os alunos revelaram o desejo 
de participar em iniciativas semelhantes no futuro, 
até porque um projeto desta natureza permite 
desenvolver aprendizagens da maior relevância e, 
simultaneamente, uma maior abertura da escola 
para com a comunidade. n

ANABELA
Cabeleireira

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

    3250 - 103 Alvaiázere

Jantar de antigos alunos 
assinalou comemorações 
do 25º aniversário

No âmbito das comemorações do 25.º aniversá-
rio, a ETP Sicó organizou um jantar de ex-alunos, 
o qual teve lugar no Duecitânia Design Hotel, no 
Espinhal – Penela, no dia 18 de junho.

Em dia de jogo Portugal vs Áustria, a contar para 
o Euro 2016, a primeira parte do jantar foi marcada 
pela união e naturalmente pelas fortes emoções 
sentidas por todos, como genuínos patriotas, ten-
do depois prosseguido o jantar num ambiente de 
salutar convívio. 

Tratando-se de um período temporal conside-
rável, desde 1991, ano de ingresso dos primeiros 
alunos, até 2015, ano de conclusão dos mais re-
centes diplomados, tratou-se de um momento de 
(re)encontro e confraternização entre as diversas 
gerações que confiaram o seu percurso profissio-
nal a esta escola, cujas insígnias continuam a ser a 
qualidade e o rigor do ensino profissional. 

Decorridos 25 anos deste projeto educativo, 
como não podia deixar de ser, estiveram presentes 
desde fundadores, a elementos do conselho de 
administração e da atual direção, sendo que tam-
bém os ex-colaboradores se associaram ao evento, 
nomeadamente professores e funcionários, sendo 
naturalmente quem teve maior convivência com os 
ex-alunos. Afinal, todos foram peças fundamentais 
ao longo deste percurso!

Esta oportunidade propiciou a troca de experiên-
cias e a partilha de memórias e inscreve assim mais 
uma página na história da ETP Sicó. n

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.



30 de Junho de 2016    O ALVAIAZERENSE     11Atualidade

Pombal
Praia do Osso da 
Baleia distinguida 
com Qualidade Ouro

A praia do Osso da Baleia, única 
praia do concelho de Pombal, foi 
distinguida com a Qualidade de Ouro 
pela Quercus, por apresentar a quali-
dade da água excelente, nas últimas 
épocas balneares de 2011 a 2015. 

A avaliação efetuada pela Associa-
ção Ambientalista Quercus, fundamen-
ta-se apenas na qualidade da água das 
praias, nos últimos cinco anos.

A qualidade da água da Praia do 
Osso da Baleia ganhou ainda distinção 
por parte da Associação Ambientalista 
Zero, que identificou 71 praias portu-
guesas sem poluição.

Na Praia do Osso da Baleia e nas 
restantes 70 praias não foi detetada 
qualquer contaminação nas análises 
efetuadas ao longo das últimas três 
épocas balneares. n

Ansião

Três dias de festa 
em Santiago da 
Guarda

A freguesia de Santiago da Guar-
da, concelho de Ansião, irá receber 
no fim-de-semana de 15, 16 e 17 de 
julho a Feira Nacional de Artesanato 
e a Festa da Amizade. Serão cerca de 
60 artesãos, provenientes de todo o 
país, a marcar presença neste evento. 

A população poderá assistir a 
vários espetáculos, participar em 
diversos jogos, entre muitas outras 
atividades que estarão disponíveis. n

Pombal

Festa do Bodo 
promete animar 
população

Nos próximos dias 28 de julho a 2 
de agosto vão realizar-se as festas do 
Bodo, em Pombal. 

Ao longo dos anos, o Concelho 
preocupa-se em adaptar-se à época 
em questão e corresponder às neces-
sidades das pessoas.

Este ano, o cartaz tem uma grande 
variedade de espetáculos, como por 
exemplo, Amor Electro, Miguel Araújo, 
Marco Paulo, Agir, entre muitos mais. n

BREVES


Passeios Pedestres 2016

Percurso dos Megalapiás juntou 
cerca de 40 participantes

Salpico
Pico-Pico

Filipe Antunes dos Santos

A. S. Silveira - Despachantes Oficiais Associados, Lda.
Arménio Simões da Silveira e Arlindo Nunes Castelão

E-mail: arlindo.castelao@despachante.cdo.pt

Tel. 218 152 376 - Fax 218 123 873 - Rua Diogo Couto, 1 - 5º  D.to - 1100-194 LISBOA

Delfina Gonçalves
Solicitadora

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

COISAS QUE JÁ SE NÃO USAM

Papéis, é o que mais abunda em cada 
canto da minha casa e, creio que por mero 
acaso, veio-me ter à mão um que, mesmo 
amarfanhado, me transportou aos come-
ços da minha idade e me deixou a pensar 
no que entretanto terá mudado. 

A. Magalhães Santos, pensou e es-
creveu assim em “Magazine Domingo”, 
15.07.2000: «Só há dias, ao descobrir, no 
fundo de um gavetão, uma série de recor-
tes de jornais dos fins dos anos quarenta 
(…) me apercebi de que, quase, quase 
a beirar os 70, sou, já, nesta sociedade 
de consumo que nos consome e em que 
nos vamos consumindo, considerado um 
velho, ou pelo menos, um tipo ultrapas-
sado. (…)

Começou então a desbobinar coisas 
que a gente de hoje não será capaz de 
imaginar que existiram, e eu escolhi 
estas: 

- no meu tempo, só os missionários 
usavam barba;

- ter um automóvel era quase um luxo 
tão grande como, hoje, ter o depósito 
cheio de gasolina;

- no Algarve, só passavam as férias 
os algarvios; 

- uma pessoa, quando comprava li-
vros, lia-os; (…)

- as pessoas viajavam ao estrangeiro 
e pagavam logo; 

- os profissionais do futebol ganhavam 
num ano o que, hoje, os sócios pagam 
num mês.

Não me recorda de alguma vez ter lido 
“para aquecer” e, a ler Magalhães Santos, 
pus-me a brincar como quem decifra 
“charadas em frase”, fui escrevendo no 
meu “diário de bordo”, e do que me saiu, 
aqui faço a “partilha” para uma “hora de 
recreio”.

No meu tempo, ainda nos anos trinta 
e por aí adiante:

- Nas feiras, era tudo a varrer como 
no ciclone;

- As meias e os trapos nunca eram 
velhos para a bola da rapaziada;

- o campo de jogos era o adro da igreja;
- o jogo mais amoroso era o “aqui vai o 

lenço, aqui fica i lenço”, os corações a pal-
pitarem e as faces a fazerem a denúncia;

- nesse tempo, por decoro, só se dizia 
“caraças” e “cosa-se”, e quase em surdina;

- na feira manhosa e na do mês ven-
diam-se os ovos para comprar as sardi-
nhas e o sal;

- a broa nunca ficava dura na “tábua”;
- os bois iam sempre à frente do carro;
- na junta de bois, um era o cabano e 

o outro o mourisco;
- só havia a “camioneta da carreira” 

das duas e dez;
- as filhas dos professores eram as 

meninas dos cinco olhos;
- dava Deus o frio conforme a roupa;
- os cântaros sempre acabavam por 

deixar a asa na fonte;
- só se dizia diabo e porco ou porca 

com licença da palavra;
- o Espírito Santo, se tinha banco, era 

o bom;
- quem não sabia latim, ficava assim;
- as roupas que as pessoas vestiam 

chegavam sempre a velhas e morriam em 
cima da cama meti-das nas mantas como 
retalhos torcidos;

- na quaresma, só comia carne quem 
a tinha;

- na quaresma, era pecado grave can-

tar canção profanam ou tocar um pífaro 
pastoril que fosse;

- o moço era os olhos do cego;
- havia homens que os tinham no sítio;
- havia mulheres de “pelo na venta”;
- na boca do saco é que estava o governo;
- uma palavra dada era mesmo uma 

escritura;
- pouca gente tocava viola porque… 

quase nunca havia “dedo”;
- sempre havia quem cantasse de galo;
- enquanto se capava, não se assobiava;
- o sol, quando nascia, ainda era para 

todos;
- os ricos tolhiam a azeitona do chão 

para que os pobres a pudessem roubar;
- só vendia cabritos quem tinha cabras;
- os pais incógnitos eram bem conhe-

cidos de toda a gente;
- já então por lá se falava em dor de 

corno, e algué acabara de inventar a dor 
de cotovelo;

- ninguém fazia filho escrevendo car-
tas do Brasil;

- quem queria jogar ao pião, fazia-o;
- o jogo do botão arrancado custava 

sempre umas palmadas;
- cão que ladrava também mordia;
- os ladrões era mesmo ladrões e, 

desvios, só pelos atalhos;
- a gancheta é que guiava a roda;
- o gato deixava sempre o rabo de fora;
- o gato escaldou-se e ogo aprendeu a 

ter medo da água fria; 
- os meninos que morriam sem batis-

mo iam para o limbo;
- amancebados, eram os que se não 

casava lema igreja;
- cometia pecado mortal quem dese-

jasse a mulher do próximo;
- os pecados capitais eram; soberba 

avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça.

Da próxima vez virei ao mesmo mas 
pela nova leitura. Saudações para todos! n

No passado dia 26 de junho, o 
Museu Municipal, em parceria 
com o Município de Alvaiázere 

dinamizou o Percurso dos Megalapiás 
PR4, que reuniu cerca de 40 pedes-
trianistas.

O percurso teve início na antiga Es-
cola Primária do Bofinho, freguesia de 
Pelmá, de onde os participantes parti-
ram em direção à Ribeira da Barroca. Aí 
desfrutaram da fauna e da flora desta 
deslumbrante paisagem e da Natureza 
no seu estado puro. De seguida, o gru-
po rumou ao campo dos Megalapiás, 
tendo observado uma aldeia no lugar 
da Mata (Alvaiázere) com pormenores 
e vestígios de arquitetura rural típica 
do século passado.

Este foi um percurso com um nível 
de dificuldade quatro, num total de 

dez quilómetros percorridos em cerca 
de quatro horas e meia.n
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O 
Grupo André Sousa, proprie-
tário das empresas Interper-
fil, Cobermat e Interaço, vai 
investir nos próximos dois 

anos 11,5 milhões de euros na zona 
industrial de Vale da Aveleira, em Al-
vaiázere.

Após um investimento inicial que 
rondou os 3,8 milhões de euros com 
vista à instalação das três empresas em 
Alvaiázere, o grupo vai agora apostar 
na construção de instalações próprias 
para o funcionamento da Cobermat e 
da Interaço, o que se traduz em duas 
naves totalmente equipadas e num au-
mento da sua área coberta de três mil 
para aproximadamente nove mil metros 
quadrados.

Criada em 2014, a Interperfil foi a 
única das três empresas que nasceu 
no concelho de Alvaiázere, uma vez 
que tanto a Cobermat, que funciona 
há quase uma década, e a Interaço, que 
vai completar cinco anos em setembro, 
operavam até então no concelho de 
Ourém. 

Quando questionado acerca da 
deslocação, André Sousa, diretor 
executivo das três empresas, afirmou 
que a mesma se deveu a “fatores de 
centralização, facilidade em obter 
mão-de-obra, bons acessos rodoviá-
rios, possibilidades de crescimento e 

ainda a disponibilidade dos organis-
mos burocráticos, nomeadamente da 
Câmara Municipal de Alvaiázere, o que 
não acontecia em Ourém, onde havia 
necessidades para as quais não era 
possível obter respostas e a limitação 
do espaço físico impunha a falta de 
soluções”.

André Sousa explicou ainda ao 
Jornal “O Alvaiazerense” que as três 
empresas operam em três setores dife-
rentes: Indústria (Interperfil), Comércio 
(Cobermat) e Serviços (Interaço). A 

Interperfil produz aços galvanizados 
e opera essencialmente no mercado 
nacional, embora as exportações 
para Espanha, França e Moçambique 
representem já 30% do volume de 
negócios, que, segundo André Sousa, 
deverá atingir um milhão de euros no 
seu primeiro ano de funcionamento. A 
Cobermat, que dedica a sua atividade à 
comercialização de produtos metálicos, 
registou no ano passado um volume de 
negócios de dois milhões de euros e, 
por fim, a Interaço, especializada em 

engenharia e construção em aço leve, 
deverá alcançar no final de 2016 um 
volume de negócios de três milhões 
de euros.

Desta forma, toda a atividade do 
Grupo André Sousa ficará centrada no 
concelho de Alvaiázere, representando 
um investimento total de quase 15 
milhões de euros e a criação de 70 no-
vos postos de trabalho, cuja estratégia 
assenta essencialmente numa equipa 
jovem e num espírito de agressividade 
comercial. n

Atualidade

Cláudia Martins

Na zona industrial de Vale da Aveleira

Grupo André Sousa vai investir 11,5 milhões 
de euros nos próximos dois anos

Em Alvaiázere

Município quer investir na requalificação do 
Parque Industrial de Tróia

C
élia Marques, presidente da 
Câmara Municipal de Alvaiá-
zere, anunciou publicamente 
que o Município formalizou 

uma candidatura ao programa Portugal 
2020, com vista ao investimento de um 
milhão e meio de euros no alargamento 
e na requalificação da zona industrial 
de Tróia.

Segundo a presidente do executivo, 
este plano prevê um aumento em cerca 
de cinco hectares da área, a instalação 
de cinco novas empresas, que irão criar 
30 novos postos de trabalho, e ainda a 
construção de uma ETAR - Estação de 
Tratamento de Águas Residuais e de 
um edifício de apoio.

Esta intervenção surge na sequên-
cia de vários pedidos que o Município 
tem recebido por parte das empresas, 
sendo que algumas já estão fixadas 
no Concelho e outras virão de fora, 
o que irá permitir um aumento da 

mão-de-obra das mesmas. Segundo 
Célia Marques, existe uma procura 
considerável especialmente de em-
presas do setor metalúrgico, uma vez 
que existem já várias microempresas 

desse setor a operar em Alvaiázere.
A requalificação do Parque Indus-

trial de Tróia vai incluir a drenagem de 
águas pluviais, iluminação, arruamen-
tos e passeios, para dar resposta às 

necessidades das empresas e também 
a melhoria das condições ao nível de 
telecomunicações. 

Quanto ao edifício de apoio, o mes-
mo vai funcionar como um espaço de 
refeitório, para potenciar as relações 
interpessoais e a criação de elos de 
ligação.

A Câmara Municipal de Alvaiázere 
tem ainda prevista a criação de um es-
paço de incubadora de empresas, que 
irá funcionar na antiga escola primária 
da vila, e no qual existirão salas e es-
paços de co-working, um modelo de 
trabalho que se baseia na partilha do 
espaço físico e dos recursos do mes-
mo escritório, por trabalhadores que 
não trabalham necessariamente para 
a mesma empresa, sendo um modelo 
muito utlizado por profissionais inde-
pendentes como forma de combater o 
isolamento que o home office (escritó-
rio em casa) implica. n
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SUPLEMENTO ALVAIÁZERE 
CAPITAL DO CHÍCHARO 2016
14º Festival Gastronómico         36ª FAFIPA

Grupo André Sousa: Cobermat - Interaço - Interperfil

Criada em 2014, a Interperfil – 
Indústria de Produtos Metálicos, S.A. 
resultou da colaboração de um grupo 
forte e coeso de duas empresas com 
uma vasta experiência no setor – Co-
bermat e Interaço, do Grupo André 
Sousa.

A sua missão é o fabrico e a comer-
cialização de perfis de aço galvanizado 
de elevada qualidade, baseado em qua-
tro valores fundamentais: inovação, 
dinamismo, profissionalismo e rigor.

Situada no parque industrial de 
Vale da Aveleira, no concelho de Al-
vaiázere, a empresa possuiu máquinas 
com tecnologia de ponta, cuja capaci-
dade atinge os 20 metros por minuto, 
permitindo a criação dos perfis à medi-
da das necessidades do cliente.

A política de gestão da Interperfil 
baseia-se em princípios de qualidade, 
ambiente e segurança, que inclui várias 
medidas, nomeadamente: satisfação do 
cliente; promoção da saúde e bem-estar 
dos colaboradores; contribuição para 
o desenvolvimento sustentável através 
da prevenção da poluição; promoção 
de boas práticas de gestão ambiental, 
entre as quais a gestão dos resíduos e 
a estimulação dos fornecedores de for-
ma a estabelecer relações de confiança 
mútua a longo prazo. 

Para além da qualidade superior dos 
produtos, a Interperfil destaca-se pela 
sua preocupação com o cumprimento 
de todos os requisitos normativos e dos 
mecanismos de melhoria contínua para 
garantir a competitividade. n

Interperfil – Indústria de Produtos Metálicos, S.A.
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Madeiaze esteve 
presente pela 1ª vez 

no Festival “Alvaiázere 
Capital do Chícharo”

A Madeiaze esteve presen-
te no evento com o objetivo 
de divulgar e promover o uso 
de madeiras e seus derivados 
como forma de beleza natural 
no setor da construção. 

A Madeiaze é uma empre-
sa especialista na importação 
e comércio de madeiras onde possui 
um elevado conhecimento adquirido ao 
longo de 17 anos de existência. 

Mais recentemente, como forma de 
responder às exigências do mercado, 
para além da sua base logística no 
Parque Empresarial do Camporês em 
Ansião, a empresa abriu também um 
novo espaço comercial na Zona Indus-
trial de Castelo Branco. 

Solcano - Aquecimento Central e Energia Solar
Solcano, é uma empresa de Henrique Lopes Martins Rosa, que está 

localizada na freguesia de Maçãs de D. Maria, concelho de Alvaiázere, 

desde 1987. 

A empresa, com 29 anos de prática, é especializada em diversas 

atividades, tais como:

- Aspiração central;

- Canalizações;

- Recuperadores de Calor;

- Ar Condicionado;

- Energia Solar;

- Aquecimento Central.

A Solcano disponibiliza assistência técnica e uma equipa ativa que 

se preocupa em executar um serviço profissional, para assim conseguir 

atingir os objetivos da empresa, que é satisfazer todas as necessidades 

dos seus clientes.

A empresa tem como base três princípios básicos, que são eles: 

profissionalismo; rigor e qualidade. Desta forma, consegue obter 

confiança e até mesmo conquistar clientes fidelizados. 

A Solcano dispõe de uma vasta série de serviços diferentes, todos 

eles são realizados com a melhor qualidade e com toda a garantia de 

um trabalho extraordinário. n

Tel. 236 641 104 | Tlm. 967 091 165 | CharneCa | 3250-264 Maçãs de D. Maria | alvaiázere | E-mail: henriquesolcano@hotmail.com

AQUECIMENTO CENTRAL - ENERGIA SOLAR 

SOLCANO
de: Henrique Lopes Martins Rosa

Orçamentos 
Grátis

Osteopatia
A Osteopatia é uma terapia 

complementar que data dos 
finais do século XIX e teve a 
sua génese no trabalho de in-
vestigação do médico norte-a-
mericano Andrew Taylor Still 
(1828-1917), que em 1874 
estabeleceu a relação entre a 
alteração estrutural (músculo-
-esquelética) e o resto do corpo 
como elemento chave na saúde. Still 
considerava o corpo humano como um 
sistema capaz de se auto-regenerar, 
sendo o dever do osteopata eliminar 
quaisquer impedimentos para que cada 
pessoa pudesse funcionar de forma 
saudável.

Deste modo, pode-se afirmar que a 
osteopatia é um método de tratamento 
manual que se baseia no perfeito fun-
cionamento da estrutura do corpo, ou 
seja, do aparelho músculo-esquelético, 

Terapias Complementares

que não é apenas um monte de ossos e 
músculos, mas uma estrutura altamen-
te vascularizada e inervada, que serve 
de sustentação e passagem de informa-
ções. Quando esta estrutura não está 
em perfeitas condições, criam-se alte-
rações a nível da circulação dos fluídos 
vitais do corpo, levando a restrições 
de mobilidade, que alteram a harmo-
nia corporal e emocional, aparecendo 
desequilíbrios na mecânica fisiológica 
do corpo. n

Suplemento

Madeiaze - Madeiras | Derivados

Com base numa estratégia de cres-
cimento e competitividade, a abertura 
deste espaço, assim como um conjunto 
de futuros investimentos já previstos, 
a empresa assume-se como parceira 
de todas as empresas que utilizem 
na sua atividade madeiras, seus de-
rivados e ainda todo o tipo de com-
ponentes relacionados com a sua 
aplicação, proteção e decoração. n
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A 
inauguração oficial do certame 
Alvaiázere Capital do Chícha-
ro – 36ª FAFIPA e 14º Festival 
Gastronómico teve lugar no dia 

10 de junho, pelas 15h00, no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho.

A mesa foi constituída por Célia 
Marques, presidente da Câmara Munici-
pal de Alvaiázere, Álvaro Pinto Simões, 
presidente da Assembleia Municipal e 
Pedro Machado, presidente do Turismo 
do Centro de Portugal.

A primeira intervenção coube à presi-
dente do executivo, que deu as boas-vin-
das a todos os presentes “mais do que na 
qualidade de presidente da Câmara, mas 
principalmente como alvaiazerense que 
ama a sua terra” e afirmou: “o Alvaiázere 
Capital do Chícharo é muito mais do que 
uma mera festividade: a promoção de 
um evento destes tem objetivos maiores, 
que fazem com que o dinheiro investido 
possa ser encarado não como um gasto, 
mas como um investimento. O Alvaiázere 
Capital do Chícharo tem a pretensão de 
potenciar oportunidades de negócio para 
os produtores locais, para a economia 
local, de forma transversal aos diferen-
tes setores económicos, presentes nas 
várias mostras: mostra empresarial, que 
potencia o surgimento de oportunidades 
de negócio, a valorização dos produtos 
locais, que tem um impacto positivo na 
promoção agrícola e na promoção do 
património gastronómico”, sublinhou. 

O Município pretende “dar a co-
nhecer o património natural, cultural 

e identitário, aumentar o número de 
turistas, acrescentar valor à economia, 
contribuindo para o aumento de escalas 
das empresas e dos produtores, num 
ciclo gerador de poder”, explicou Célia 
Marques, acrescentando que “este é ainda 
um desígnio, é um fim que ainda não foi 
cabalmente alcançado, mas há diversos 
sinais que comprovam que os objetivos 
estão a ser conseguidos e serão certa-
mente cumpridos”. Para a prossecução 
destes objetivos, a autarca referiu que 
“o Turismo do Centro de Portugal é um 
parceiro de extrema importância para a 
autarquia, que pode e deve ter um papel 
preponderante e ativo na promoção e na 
capitalização de ativos como o chícharo”.

Em jeito de conclusão, a presidente do 
Município sublinhou: “o chícharo é o pro-
duto âncora da estratégia de marketing 
que eu e a minha equipa temos para o 

desenvolvimento do concelho de Alvaiá-
zere”, deixando um apelo: “desfrutem do 
Alvaiázere Capital do Chícharo, provem 
Alvaiázere e o seu património, comprem 
muito e levem um pouco da nossa terra 
para os vossos lares, mas acima de tudo 
levem Alvaiázere nos vossos corações!”.

Pedro Machado, presidente do Turis-
mo do Centro de Portugal, iniciou a sua 
intervenção agradecendo a Célia Marques 
o convite, que aceitou de imediato, ten-
do em conta a sua ligação emocional a 
Alvaiázere. “Neste que é um dia particu-
larmente especial, um dia muito intenso, 
com a inauguração de vários festivais e 
eventos, o que demonstra uma pujança 
enorme na atividade turística da região 
centro, é importante sublinhar que não 
há territórios mais e menos importantes 
para o turismo, não há territórios de 
primeira e de segunda linha”, afirmou 

o presidente do Turismo do Centro 
de Portugal, acrescentando que é 
fundamental “aprender a valorizar aquilo 
que é nosso e a criar oportunidades em 
função daquilo que são os produtos 
endógenos” e que as organizações 
públicas devem ser promotoras desses 
movimentos, envolvendo parceiros, 
empresas e empresários.

Pedro Machado referiu ainda que, ao 
nível do turismo, apesar de ser um dos 
setores com maior capacidade de cresci-
mento, existem ainda “problemas estru-
turais que é preciso resolver, através da 
afirmação do território e dos produtos que 
contam a história das nossas gentes, os 
territórios têm que ter capacidade de ge-
rarem mais-valias a partir de si próprios”. 

Por fim, Pedro Machado reiterou a dis-
ponibilidade do Turismo do Centro de Por-
tugal para, no âmbito do cumprimento das 
suas responsabilidades, apoiar o Município 
de Alvaiázere nos seus desígnios, afirman-
do: “mais do que requalificar o território 
para os turistas, é necessário requalificar o 
território para os seus habitantes”.

Finda a cerimónia de inauguração ofi-
cial, Célia Marques, Álvaro Pinto Simões, 
Pedro Machado, a vice-presidente do 
Município, Sílvia Lopes, e os vereadores 
Agostinho Gomes e Teodora Cardo ru-
maram ao Parque Multiusos para a visita 
oficial ao certame, tendo passado por 
todos os stands e terminado na tenda das 
tasquinhas com o tradicional lanche, que 
este ano foi assegurado pela Confraria do 
Chícharo e pela Confraria dos Sabores da 
Abóbora, num encontro de sabores que 
reuniu tradição e inovação. n

Suplemento
Alvaiázere Capital do Chícharo

Cerimónia de inauguração contou com a presença 
do presidente do Turismo do Centro de Portugal
Cláudia Martins

N
o dia 10 de junho, o dia que marcou o arranque 
do certame Alvaiázere Capital do Chícharo, 
decorreu no Museu Municipal de Alvaiázere a 
inauguração de duas exposições temporárias: 

“O trabalho e o lazer”, uma coleção de Adriana e João 
Seixas, e uma exposição de pintura intitulada “Amor com 
amor se paga”, de Ulrich Hilmer.

Antes da visita a ambas as coleções, Sílvia Lopes, 
vice-presidente da Câmara Municipal, agradeceu a 
presença de todos, referindo que a inauguração destas 
exposições coincidiu com a comemoração do nono ani-
versário do Museu Municipal, que se assinalou no dia 
13 de junho. Em nome do executivo municipal, deixou 
o seu agradecimento a Paula Cassiano, responsável pelo 
Museu, “por todo o trabalho desenvolvido e pela sua 
dedicação”.

A exposição “O trabalho e o lazer” conta com cerca 
de 400 peças em barro, que os colecionadores foram 
reunindo ao longo de vários anos. Estas peças foram 
concebidas por artesãos conceituados da arte popular 
portuguesa, nomeadamente Júlia Ramalho, família Bara-
ça, família Misterio, Júlia “Cota”, Cecília (Barcelos), mestre 
Mariano e Liberdade da Conceição (Estremoz), e ilustram 

cenas da vida quotidiana, tanto ao nível do trabalho, com 
a recriação de ofícios tradicionais: agricultor, ferreiro, 
oleiro, pastor, sapateiro, entre outros, como ao nível 
do lazer, retratando casamentos e festas. Esta coleção 
pode ser visitada no Museu Municipal de Alvaiázere até 
ao final deste ano.

A exposição de pintura “Amor com amor se paga” 
é composta por 18 obras nas quais o artista Ulrich 
Hilmer utilizou vários materiais, entre os quais acrílico, 
óleo, lápis, encáustica e pigmentos sobre tela. Nas suas 
palavras, esta exposição retrata a sua “relação com a 

sociedade, sendo por isso uma pintura que assume con-
trariedades, por vezes é irónica, ácida e crítica”. Inspirada 
em vários movimentos pictóricos, a obra de Ulrich Hilmer 
exprime também o seu afeto pelas formas e intensidades 
de valores cromáticos, que se traduzem na diversidade 
das produções figurativas, e estará patente ao público 
até ao mês de agosto.

No final da visita às duas exposições temporárias, 
guiada por Paula Cassiano, teve lugar um momento 
musical protagonizado pelo Grupo Coral Alva Canto, que 
encantou todos os presentes. n

Museu Municipal de Alvaiázere

Inaugurou duas novas exposições temporárias
Cláudia Martins
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28º Passeio Equestre contou com a participação 
de duas centenas de cavaleiros

T
endo como principal objetivo a promoção e 
divulgação da arte equestre do concelho de 
Alvaiázere, realizou-se no dia 12 de junho o 
28º Passeio Equestre, inserido nas comemo-

rações do certame Alvaiázere Capital do Chícharo.
Este ano, o passeio contou com a participação 

de 202 cavaleiros montados e 11 carros de cavalos, 
que após a receção junto à Igreja Matriz pela Banda 
Filarmónica Alvaiazerense de Santa Cecília, receberam 
a bênção dada pelo Padre André Sequeira. 

O momento solene foi encerrado com uma magní-
fica atuação da fadista Isabel Consolado, acompanha-
da de João Vaz e Diogo Ferreira à guitarra portuguesa, 
que interpretou o cântico da Avé Maria.

Os cavaleiros seguiram posteriormente para 
o passeio, percorrendo em romaria as principais 
ruas da vila, a cavalo ou em carros de cavalos, até 
chegar à Quinta Pedrosa, onde foram recebidos por 
Artur Pedrosa, fundador dos Cavaleiros da Ordem 
do Chícharo e tiveram a oportunidade de desfru-
tar do tradicional almoço de convívio e assistir à 
inauguração da Capela. n

O 
certame Alvaiázere Capital do Chícharo foi 
um evento que congregou a 36ª FAFIPA – 
Feira Agrícola, Florestal, Industrial, Pecuária 
e Artesanato de Alvaiázere e o 14º Festival 

Gastronómico do Chícharo que, entre os dias 10 e 13 
de junho, atraiu centenas de visitantes.

O Parque Multiusos foi dividido em vários espaços: 
mostra de produtos regionais, tasquinhas, mostra de 
tecido empresarial, mostra de artesanato e mostra 
pecuária, constituindo uma excelente oportunidade de 
divulgação e promoção dos produtos endógenos e do 
que de melhor se faz na região de Sicó.

O primeiro dia foi marcado pela cerimónia oficial de 
abertura, pela visita oficial ao certame, pela inauguração 
de duas exposições temporárias no Museu Municipal 
de Alvaiázere e ainda pelo desfile de moda do CEARTE, 
tendo a noite terminado com a atuação da banda The 
Black Mamba e o baile com a Banda A-Part.

No sábado, dia 11 de junho, após a abertura ao pú-
blico da mostra de produtos regionais, económica, arte-
sanato e pecuária, disputou-se no Pavilhão Desportivo a 
final do Torneio Inter Empresas/Associações, no qual se 
sagrou campeã a equipa da Associação de Apoio Social, 
Cultural, Desportiva e Recreativa de Maçãs de Caminho, 
que levou a melhor sobre a equipa dos Ultra Índios, de 
Maçãs de D. Maria, após as grandes penalidades. Como 
é tradicional, a animação musical foi uma constante 
durante toda a tarde, protagonizada pelo Grupo de 
Concertinas de Gouveia. 

As atividades equestres também foram, como tem 
vindo a ser habitual, uma constante deste certame: 
durante dois dias, ao longo de todo o dia, os visitantes 
puderam fazer passeios de charrete e de burro, passeios 
organizados pelo grupo de Cavaleiros da Ordem do Chí-
charo, e cujas receitas reverteram a favor dos Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere. No sábado, cerca das 16h00, 
foi aberto o novo picadeiro municipal, que se constituiu 
como um espaço de convívio entre os amantes da moda-

lidade e os cavaleiros, que presentearam o público com 
demonstrações de equitação de trabalho.

No domingo de manhã tiveram lugar os tradicionais 
passeios: carros clássicos, que partiram dos Paços do Mu-
nicípio, tratores, que iniciaram o passeio no arruamento 
a sul do Estádio Municipal, motas, que se reuniram no 
Parque Multiusos e a concentração de cavalos e cavaleiros 
no Armazém Municipal. Todos os passeios passaram pe-
las principais ruas da vila, fazendo as delícias não só dos 
participantes, mas sobretudo dos espectadores.

Depois da bênção dos cavalos e dos cavaleiros junto 
à Igreja Matriz, o ponto alto da tarde foi a presença do 
programa “Somos Portugal”, da TVI, que à semelhança 
do ano anterior juntou centenas de pessoas que se 

deslocaram até Alvaiázere para ver os seus artistas e 
apresentadores favoritos.

No período da tarde houve ainda lugar para ativida-
des gastronómicas, nomeadamente uma apresentação e 
degustação organizada pela Confraria do Chícharo, com 
a participação da Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura e também um showcooking 
dinamizado pelos alunos do curso de restauração da ETP 
Sicó, a funcionar no polo de Alvaiázere.

O último dia do Alvaiázere Capital do Chícharo foi 
marcado pelas comemorações do Dia do Concelho, pela 
homenagem a um ilustre alvaiazerense e pelo concerto 
dado pelo Maestro Victorino de Almeida, na Casa Muni-
cipal da Cultura. n

Cartaz repleto de atividades marcou fim-de-semana
Cláudia Martins

Cláudia Martins
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Marcha da Freguesia de Maçãs de D. MariaMarcha da Freguesia de Alvaiázere

Marcha da Freguesia de AlmosterMarcha da Freguesia de Pelmá

Marcha de S. Pedro - Freguesia de Pussos S. PedroMarcha de Pussos - Freguesia de Pussos S. Pedro

Em Alvaiázere

Marchas populares desfilaram e animaram 
a noite de Santo António 

N
o dia 12 de junho, a tradição 
da noite de Santo António 
cumpriu-se mais um ano em 
Alvaiázere com o desfile das 

seis marchas populares (Alvaiázere, 
Maçãs de D. Maria, Pussos, S. Pedro, 
Pelmá e Almoster), que teve início junto 
à Capela de Santo António e passou 
pelas principais artérias da vila, até ao 
Estádio Municipal.

A primeira marcha a subir ao palco 
foi a marcha de Alvaiázere, que este 
ano teve como tema “Serra de Odo-
res”. Os 80 marchantes (44 adultos e 

36 crianças) dançaram e cantaram ao 
som da música da autoria do maestro 
Jorge Manuel Teixeira Nunes, letra 
de Maria do Rosário Caria Sardinha e 
coreografia de Artur Manuel Caetano 
da Silva.

Seguiu-se a marcha da freguesia de 
Maçãs de D. Maria, composta por 74 
marchantes (58 adultos e 16 crianças) 
que apresentou o tema “Fontes e Lava-
douros”, cuja música foi da autoria da 
Filarmónica do Avelar, letra da Junta 
de Freguesia e coreografia de Eduardo 
Craveiro.

Trajada de vermelho, preto e bran-
co, a marcha de Pussos apresentou o 

tema “Tradições Portuguesas” e foi a 
marcha com o maior número de par-
ticipantes, num total de 82. A música 
foi da autoria do acordeonista Bruno 
Gomes, letra de Agostinho Maria Go-
mes e coreografia de Elsa Lopes.

“As nossas aldeias” foi o tema 
apresentado este ano pela marcha 
de S. Pedro, composta por 70 mar-
chantes, cujo autor da música, letra e 
coreografia foi Márcio Cabral.

Composta por um total de 44 mar-
chantes (32 adultos e 12 crianças), 
a marcha da freguesia de Pelmá foi 
subordinada ao tema “A Pastorícia e 
o Queijo” e, à semelhança da marcha 

de S. Pedro, o autor da música, letra e 
coreografia foi Márcio Cabral.

“Arraiais do Povo/Santos Populares” 
deu o mote à marcha da freguesia de 
Almoster que, com os seus 50 mar-
chantes, ao som da música de Casimiro 
Marques, letra de Paula Reis e coreo-
grafia de Maria Nunes Rosa, encerrou 
os desfiles da noite de Santo António.

Após a atuação das seis marchas no 
Estádio Municipal, a festa prolongou-
se noite dentro no Parque Multiusos, 
na qual não faltou a sardinha assada, 
a broa e o vinho típico da região e a 
animação musical, com a atuação de 
André Cardoso. n

Cláudia Martins
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A
s comemorações do Dia do 
Concelho tiveram lugar no 
passado dia 13 de junho, 
tendo início pelas 15 horas e, 

como é habitual, na Casa Municipal da 
Cultura de Alvaiázere.

A mesa de honra foi constituída pela 
presidente da Câmara Municipal, Célia 
Marques, pelo presidente da Assem-
bleia Municipal, Álvaro Pinto Simões, 
pela vice-presidente, Sílvia Lopes e pe-
los vereadores Agostinho Lopes, Nelson 
Silva e Teodora Cardo.

A comemoração do Dia do Concelho 
principiou com o discurso de Álvaro 
Pinto Simões, que começou por lembrar 
que há um ano atrás tinha desejado as 
maiores felicidades a Célia Marques e 
acabou por afirmar que a edição deste 
ano do “Alvaiázere Capital do Chícharo” 
alcançou os objetivos que eram funda-
mentais.  

Álvaro Pinto Simões afirmou que, 
com este evento, conseguiu-se dina-
mizar, criar riqueza e desenvolver o 
Concelho e que para se conseguir este 
resultado foi preciso muito esforço e 
união e uma equipa trabalhadora.

Célia Marques, com o objetivo de lu-
tar por Alvaiázere, durante a cerimónia 
solene do Dia do Concelho, anunciou 
três medidas de grande interesse para 
o concelho. 

A primeira a ser apresentada foi 
uma aplicação móvel para smartpho-
nes, que visa a publicitação de notícias 
e eventos, divulgação de diversas in-
formações e ainda promoção turística 
e cultural do Município de Alvaiázere. 
O conjunto das várias funcionalidades 
permitirá à autarquia comunicar e rece-
ber feedback da população. 

A presidente da Câmara Municipal 
ainda declarou outra novidade, que se 
trata do programa “Alvaiázere+”, um 
ecossistema empresarial e empreen-

dedor que promete trazer mais ideias, 
mais investimentos e mais emprego 
para o Concelho.

Ainda no âmbito deste programa, 
vai ser realizado um modelo de in-
cubação de empresas, que pretende 
estimular o empreendedorismo e o 
financiamento dos negócios. 

A última novidade apresentada 
foi o alargamento e requalificação da 
Zona Industrial de Tróia, pois é o que 
apresenta melhores condições para 
que o alargamento seja feito num 

menor tempo possível.     
Ainda relativamente ao último dia, 

por volta das 21h, a população teve a 
oportunidade de assistir ao concerto do 
Maestro Victorino de Almeida, que pre-
senteou o público com o tema “Música 
para cinema”.

Chegando ao final das festividades, 
os visitantes puderam bailar ao som 
do concerto com o artista Lorenzo e 
por fim ao som do grupo Só Ritmo, 
que animaram e encerraram a noite 
em grande. n

Suplemento
Comemorações do Dia do Concelho

Presidente da Câmara Municipal afirmou: “Hoje, em 
Alvaiázere, temos mais razões para estar otimistas”

F
rancisco Caetano da Silva foi este 
ano o “alvaiazerense ilustre”, 
homenageado e condecorado 
com uma Medalha de Mérito, 

atribuída pela Câmara Municipal de 
Alvaiázere, durante as Cerimónias do 
Dia do Concelho, que decorreu na tarde 
do passado dia 13, na Casa Municipal 
da Cultura de Alvaiázere. 

A Câmara Municipal de Alvaiázere 
pretende homenagear alvaiazerenses 
que marcaram de forma notável a his-
tória no Concelho.

Na parte final das comemorações, 
Francisco Caetano da Silva subiu ao pal-
co para receber das mãos da presidente 
da Câmara Municipal, Célia Marques, a 
medalha de Mérito Municipal. 

O homenageado nasceu a 13 de 
junho de 1924, no lugar de Galegas, 
freguesia de Pousaflores, concelho 
de Ansião, tornando-se residente em 
Alvaiázere há muitos anos, sendo filho 

de Maria de Jesus e de Alfredo Caetano 
da Silva, ambos falecidos.

Francisco Caetano da Silva, possui 
um trajeto de vida ilustre, destacando-
se o facto de ter sido provedor da Santa 
Casa da Misericórdia de Alvaiázere 
durante cerca de um quarto de século. 

No final da década de 70, estando 
ainda na direção, criou um lar para a 
3ª idade, dando assim início ao Apoio 
Domiciliário e de Centro de Dia. Desta 
forma mostrou a sua sensibilidade 
na área social, visto que criou uma 
solução à interminável lista de espera.

Na década de 90, ampliou e inau-
gurou as novas instalações do Lar 
de Idosos e da Creche Santa Cecília 
(tendo também a parte de Jardim-de-
-Infância). 

No entanto, não se ficou por aqui: 
no dia 20 de dezembro de 1974 foi 
eleito presidente da Junta de Fregue-
sia de Alvaiázere, cargo no qual se 
manteve até 1976, e entre os anos de 
1977 e 1980, desempenhou funções no 
executivo da Câmara Municipal como 
vereador.

Francisco Caetano da Silva festejou 
92 anos neste mesmo dia, motivo que 
levou a presidente da Câmara a prepa-
rar uma simbólica lembrança, onde se 
cantaram os parabéns e se apagaram 
as velas de um magnífico bolo de ani-
versário

O homenageado assumiu no pas-
sado um papel importante, tendo 
contribuindo de forma memorável 
para o progresso o Concelho de Al-
vaiázere. n

Mónica Teixeira

Medalha de Mérito do Município

Francisco Caetano da Silva foi o “alvaiazerense ilustre” 
homenageado e condecorado
Mónica Teixeira
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Flores Vip - Comér-
cio de Plantas e Flores 
é uma microempresa de 
Sandra Lopes, que está 
sediada na Rua Colégio 
Vera Cruz, nº 73 - R/C 
D.to, em Alvaiázere.

A empresa é compos-
ta por dois funcionários, 
divididos pelos dois ra-
mos de atividades, que 
são: distribuição e venda 
de plantas a retalho e 
comércio de flores.

No que diz respeito à 
distribuição e venda de 
plantas a retalho, esta é efetuada prin-
cipalmente nos concelhos fronteiriços 
de Alvaiázere.

Por outro lado, o comércio de plan-
tas é realizado no espaço comercial 
localizado em Alvaiázere e no concelho 
de Proença-a-Nova.

Flores vip, dispõe de diversos servi-
ços, entre os quais estão: 

A Albisegurança – 
Instalação de Sistemas 
de Segurança Lda. é uma 
empresa sediada em Cas-
telo Branco, desde 2003, 
especializada na comer-
cialização e instalação de 
equipamentos na área de 
segurança, tais como: 

Deteção de Incêndio; 
Deteção de Intrusão; Vi-
deovigilância; Anti-Sho-
plifting; Sinalética; Extin-
tores; Projetos de Segu-
rança e Central Recetora 
de Alarmes 24 horas. 

Num mundo cada vez mais insegu-
ro, a Albisegurança pretende ser capaz 
de responder a todas as necessidades 
dos clientes, apresentando as melhores 
soluções de segurança, aproveitando a 
experiência que tem vindo a adquirir no 
setor ao longo dos anos. 

O sucesso da Albisegurança passa 
pela formação contínua dos seus mem-

Clean-it - Serviços de Limpeza Unipessoal, Lda.
A Clean-it, Unipessoal Lda. é uma 

empresa cuja principal atividade é o 

fornecimento de serviços de limpeza, 

estando localizada em Casal de Baixo, 

na freguesia de Chão de Couce, conce-

lho de Ansião. 

Inicialmente a empresa possuía o 

nome de “Tecnolimpa”, mas a 20 de 

junho de 2001 passou a ser uma socie-

dade de quotas e adquiriu o nome que 

tem atualmente, criando então mais 

quatro postos de trabalho. 

Os serviços de que a Clean-it dispõe, 

são três: 

- Limpeza; 

- Tratamento de superfícies;

- Venda de Equipamentos e Produtos 

de Limpeza Industriais. 

A empresa ultimamente tem apos-

tado nos produtos certificados para a 

limpeza e desinfeção de diversas áreas: 

restaurantes; lares da terceira idade, 

lavandarias, entre outros.  

Os clientes têm a possibilidade de 

usufruir dos equipamentos gratuita-

mente na compra dos produtos. 

Outra prioridade da Clean-it é a 

assistência técnica, ou seja, todas as 

despesas relacionadas com qualquer 

avaria ou mau funcionamento são por 

conta da empresa.

A quantidade de negócios da empre-

sa aumentou em cerca de 20% ao ano. 

Por outro lado, o comércio de produtos 

e equipamentos tem vindo a aumentar 

cerca de 25% todos os anos. 

A Clean-it tem vindo a apostar na 

qualidade e profissionalismo, tanto nos 

seus serviços, como nos produtos e 

equipamentos comercializados. 

Flores Vip - Comércio de Plantas e FloresAlbisegurança - Instalação de Alarmes

Suplemento

bros e colaboradores, assim como pela 
implementação de um sistema de qua-
lidade, pelo alargamento da oferta de 
produtos e pela realização de parcerias 
estratégicas, garantindo assim a satisfa-
ção dos seus clientes.

A empresa diferencia-se não por ser 
um simples instalador, mas também um 
aliado a longo prazo. 

Arranjos para Congressos; Distri-
buição e Venda de Plantas a Retalho 
(plantas para o exterior e para o inte-
rior);Comércio de Flores (arranjos flo-
rais, arranjos para várias festividades); 
entre outras opções disponíveis.

Flores vip com o seu profissionalis-
mo e dedicação tenta satisfazer, da me-
lhor forma possível, os seus clientes. 



20 O ALVAIAZERENSE     30 de Junho de 2016Suplemento

RITTA - make a different day perten-
ce à Gráfica Abreu e Simões, Lda. e tem 
como objetivo tornar as datas importan-
tes da sua vida em momentos únicos e 
especiais, oferecendo-lhe soluções per-
sonalizadas e exclusivas.

Elaboramos convites com glamour e 
delicadeza espelhando o perfil dos nossos 
clientes.

Na continuação, criamos todos os ou-
tros materiais gráficos como ementas, li-
vrinhos de igreja, seating plan, marcadores 
de mesas, lembranças, ... pensados sem-
pre como um todo para que o ambiente 
criado seja o idealizado e sonhado por si.

Partilhe o seu sonho connosco!
Através da criatividade e do design 

vamos conseguir concretizá-lo. n

Ritta - make a different day
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Alvaiázere Capital do Chícharo

“O evento trouxe mais gente ao Concelho 
do que no ano passado”

Atualidade

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)

“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) – 
Quais são os principais objetivos e 
propósitos do certame?

Célia Marques (CM) - O concelho de 
Alvaiázere tem um vastíssimo patrimó-
nio que tem um enorme potencial para 
gerar riqueza para a comunidade local. 
A nossa riqueza natural e paisagística é 
indiscutível, ou não estivesse o conce-
lho com cerca de 3/4 do seu território 
em rede natura. Depois, temos um ca-
baz de produtos de grande qualidade, 
provenientes da atividade agrícola, que 
estão na base da nossa gastronomia 
local. Acresce ainda a vertente iden-
titária, relacionada com o património 
histórico, cultural e etnográfico, que 
nos diferencia enquanto povo.

Ora, num mundo cada vez mais glo-
balizado, em que os produtos turísticos 
são massificados, existe, no nosso Con-
celho, potencial para apresentarmos 
uma oferta diferenciada.

O que temos procurado fazer na 
Câmara Municipal é delinear uma estra-
tégia na qual seja possível agregar, de 
forma coerente, os ativos patrimoniais 
do Concelho e os nossos recursos en-
dógenos, de forma a valorizá-los e com 
isto transferir esse valor acrescentado 
para a comunidade.

É com este propósito que é realizado 
o “Alvaiázere Capital do Chícharo”, que 
engloba a FAFIPA e o Festival Gastro-

nómico. Mais do que uma celebração 
local, procuramos, com este evento, dar 
a conhecer ao país o que de melhor o 
Concelho tem para oferecer, de forma 
a potenciar, durante todo o ano, um au-
mento da procura dos nossos recursos.

(“O Alv.”) – Qual o balanço que 
faz da edição deste ano, no que diz 
respeito à dicotomia entre as expeta-
tivas e a realidade?

(CM) - Felizmente que não houve 
nenhuma dicotomia, mas sim uma 
confluência entre as metas traçadas e 
a realidade factual!

Como sabem, no Alvaiázere Capital 
do Chícharo não se vendem bilhetes, as 
entradas no recinto e nos espetáculos 
são livres, pelo que não nos é possível 
fazer uma contabilização do número 
de visitantes. Mas há alguns indica-
dores que nos permitem aferir sobre 
a afluência de pessoas ao evento e ao 
Concelho.

Embora tenha havido mais um dia 
do que no ano passado, no cômputo 
geral venderam-se muito mais refeições 
do que no ano passado e em cafés 
vendidos, por exemplo, quase que se 
dobrou as vendas da última edição. As 
reações que obtive por parte dos res-
ponsáveis pelos estabelecimentos de 
restauração e por parte dos produtores 
também foram positivas.

Por isso diria que o evento trouxe 
mais gente ao Concelho do que no ano 
passado, o que é ótimo. O que espe-
ramos é que esta dinâmica extravase 
o período do certame e que o número 
de visitantes, de dormidas, de gente a 
procurar os nossos restaurantes e os 
recursos de Alvaiázere aumente duran-
te todo o ano.

(“O Alv.”) – Quais as principais 
diferenças entre a edição do ano 
passado e a deste ano?

(CM) - Costuma-se dizer que em 
equipa que ganha, não se mexe. E o 
modelo do certame tem funcionado, 
pelo que se optou por não fazer alte-
rações significativas relativamente ao 
modelo adotado no ano anterior, até 
porque a conjuntura financeira atual do 
Município não permitia que houvesse 
margem para um aumento do esforço 
orçamental. O que procurámos fazer 
foi diversificar as atividades um pouco 
mais, acrescentando novas dinâmicas, 
como são exemplo o picadeiro munici-
pal e a promoção de mesas redondas.

(“O Alv.”) – Que projetos tem para 
o futuro do Alvaiázere Capital do 
Chícharo?

(CM) - Mais do que reinventar o 
modelo, o Alvaiázere Capital do Chí-
charo precisa de crescer. O recinto do 

certame está a revelar-se curto para 
acolher os visitantes nos picos de maior 
afluência. E se queremos que o evento 
cresça, que tenha maior projeção, há 
que reequacionar a organização espa-
cial do certame e planear a forma de 
potenciar o seu crescimento de forma 
sustentável. Ainda pretendo alavancar 
esta marca, já instituída, além do pe-
ríodo do festival! Acredito existirem 
condições para que esta marca se 
promova ao longo de todo o ano. Mais 
do que um projeto, diria que esse é o 
desafio que temos agora pela frente e 
que vamos abraçar com empenho.

Antes de terminar, gostaria apenas 
de transmitir alguns agradecimentos. 
Em primeiro lugar, a toda a comuni-
dade Alvaiazerense pela forma hospi-
taleira como receberam os visitantes 
e em particular aos funcionários do 
Município de Alvaiázere que foram 
incansáveis em assegurar o sucesso 
do certame. Finalmente, ao Jornal 
Alvaiazerense, pela disponibilidade 
que demonstra em ser parte ativa na 
divulgação não só do certame, como do 
nosso Concelho. Bem hajam! n

____________________________________________________________________________________
Célia Marques, presidente da Câmara Municipal de Alvaiázere, explicou ao Jornal “O Alvaiazerense” 

quais os propósitos do “Alvaiázere Capital do Chícharo”, que passam essencialmente por “dar a conhecer 
a todo o país o que de melhor o Concelho tem para oferecer, potenciando um aumento da procura dos 
produtos endógenos da região”.

Fazendo um balanço da edição deste ano, a autarca afirmou que, embora tenha havido mais um dia de 
certame, este ano houve uma maior afluência de pessoas, o que gerou um feedback bastante positivo por 
parte dos produtores.

Como “em equipa que ganha não se mexe”, Célia Marques sublinhou que, uma vez que o modelo tem 
funcionado, não foram feitas alterações significativas, mas apenas uma diversificação as atividades, pro-
movendo novas dinâmicas.

Em termos de projetos de futuro, a presidente do executivo revelou que o “Alvaiázere Capital do Chí-
charo” necessita de crescer pois o recinto está a tornar-se pequeno para tantos visitantes. Por isso, a 
estratégia vai passar pelo crescimento sustentável e pela promoção da marca ao longo de todo o ano.

Cláudia Martins_____________________________________________________________________________________
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N
o âmbito do evento “Alvaiá-
zere Capital do chícharo”, a 
ADECA - Associação de Desen-

volvimento do Concelho de Alvaiáze-
re promoveu um conjunto de debates 
em tipologia de Mesa Redonda com 
empresários e produtores rurais do 
concelho de Alvaiázere que, segundo 
o presidente da Direção, Bruno Sousa, 
pretendeu ser um contributo para a 
definição da estratégia de desenvol-
vimento do concelho de Alvaiázere.

Tendo lugar na Tenda da Mostra 
Económica, pelas 19:00h, no dia 10 
foram convidados os empresários, 
Fernando Simões, em diversos ramos, 
António Pinheiro, em ecommerce e 
marketing digital, Amaral Carvalho, 
em TIC´s e André Sousa, na indústria 
de produtos metálicos, sendo mode-
rada por Sandra Henriques, alvaiaze-
rense e jornalista da Antena 1.

Experiências pessoais e profissio-
nais foram transmitidas por cada um 
na interligação com a contextualiza-
ção do território alvaiazerense, nas 
suas forças e fraquezas e oportuni-
dades e ameaças. A área do turismo 
foi relevada e em convergência das 
potencialidades, sendo os meios para 
a sustentabilidade derivado em opi-
niões diversas perante a inexistência 
de ação associativa e estratégia con-
junta. Todavia, o caminho das novas 
tecnologias de comunicação ficou 
como obrigatório para o sucesso. 
Como atrair investimento e trazer e 
fixar pessoas, enquanto eterno tema 
local, trouxe animação ao debate, 
com alguma divergência de opiniões.

Já no dia 11, a mesa redonda foi 
moderada pelo diretor comercial de 
“O Alvaiazerense”, Carlos Ribeiro, 
sendo convidados Filipe Carvalho, 
na qualidade de produtor de azeite, 
Bruno Luís, produtor de fisálias, Rui 
Silva, produtor de flores e Suzete, 
produtora de caracóis.

De acordo com a temática propos-
ta, setor agrícola, foi reconhecida a 
importância da localização do conce-
lho e as caraterísticas dos seus terre-
nos como fatores determinantes na 
escolha do produto a cultivar, asso-
ciado ao clima, e ainda um criterioso 
estudo do mercado e uma aposta na 
diversidade. Não sendo na sua maio-
ria produtos predominantemente 
endógenos do concelho, salientaram 
a facilidade de desenvolver o seu 
próprio negócio, sem necessidade 
de recorrer a uma eventual bolsa de 
terras, inexistente neste concelho, 
apesar de reconhecerem o excesso de 
burocracia durante o desenvolvimen-
to do projeto. De salientar o facto de, 
por exemplo, no caso da produção 
de flores, o produtor se ver obrigado 
a diversificar geograficamente a sua 
produção, essencialmente por uma 
questão de custos de produção. Re-
corde-se ainda o empenho destes em-

preendedores nos seus projetos, bem 
como na diversificação dos mesmos, 
dando como exemplo o caso das fi-
sálias, a desenvolver em laboratório 
produtos geneticamente modificados 
desta espécie, e segundo o produtor 
com grande sucesso.

Foi igualmente reconhecido a 
não existência de uma associação 
de produtores que, em parte dificul-
ta a criação de uma nova marca de 
produtos, com origem no concelho, 
com forte implantação no mercado, 
por se tratarem apenas de micro-
-explorações, dificuldade associada 
também ao forte abandono das 
terras no concelho de Alvaiázere 
que, pela forte divisão dos terrenos, 
parcelamento, e a uma matriz cultu-
ral fortemente enraizada na nossa 
sociedade, dificulta a criação de uma 
bolsa de terras concelhia, bem como 
o aparecimento de novos projetos no 
concelho. n

A SCMA participou na I Feira de Economia Social do 
Fundão, que se realizou nos dias 4 e 5 de junho, inseri-
da no programa comemorativo dos 500 Anos da Santa 
Casa de Misericórdia do Fundão e do XII Congresso 
Nacional das Misericórdias Portuguesas. 

A instituição pôde apresentar alguns dos produtos 
artesanais elaborados pelos utentes, mas também pro-
dutos típicos do concelho, como os pastéis, o licor, o 
pão em que o chícharo é rei na sua “tasquinha”. 

No primeiro dia de certame, tiveram a honra de receber 
a visita do professor Marcelo Rebelo de Sousa. O Presi-
dente da República provou algumas das iguarias típicas 
do “Alvaiázere Capital do Chícharo”, que muito apreciou.

A SCMA agradece o apoio da Câmara Municipal de 
Alvaiázere, da ETP Sicó, das empresas Conservas Nero, 
Licor de chícharo, Doce Tradição, Vale da Brenha, Lagar 
Velho e a preciosa ajuda dos colaboradores da institui-
ção, que, com o seu trabalho e empenho prestigiaram 
a organização e o Concelho de Alvaiázere. n

A 
Santa Casa da Misericórdia de 
Alvaiázere (SCMA) celebrou o 
S. João, com um arraial, no 

passado dia 24 de junho, no Parque 
Multiusos da Vila de Alvaiázere que 
teve início pelas 18h00.

Tratou-se de uma iniciativa 
promovida pelos colaboradores da 
instituição e também pelo grupo de 
voluntariado que teve como objetivo 
principal reunir, num momento de 
festa e de partilha, todos os utentes, 
familiares e restante população. 

A festa teve início com o desfile 
da Marcha de S. João da SCMA, que 
era composta por utentes, colabo-
radores e voluntários. De seguida, 
iniciou-se a tradicional sardinhada 
acompanhada com baile. No recinto 
existia também uma quermesse, 

serviço de bar e jogos tradicionais, 
onde a população pode divertir-se e 
recordar outros tempos. Esta ativida-
de possibilitou aos utentes viverem 
momentos agradáveis de confrater-
nização e de descontração. 

Um agradecimento muito espe-

cial à Câmara Municipal de Alvaiáze-
re, Sicóbom, Frijobél, Dona Carne, 
António Castelão, Minipreço de 
Alvaiázere, a todos os presentes e a 
todos os colaboradores e voluntários 
que se disponibilizaram a ajudar e 
garantiram uma noite de festa. n

Atualidade

“Alvaiázere Capital 
do Chícharo” 

Na tarde de sábado, 11 de junho, os utentes do 
ERPI, HSC e UCCI visitaram o certame “Alvaiázere Capi-
tal do Chícharo”. Esta foi uma oportunidade de convívio 
e de conhecer o maior evento do Município que honra o 
chícharo. No final, o balanço foi positivo e com vontade 
de regressar para o ano.

A SCMA agradece aos colaboradores e voluntários 
que se disponibilizaram a proporcionar uma tarde 
diferente aos utentes. n

Peregrinação Nacional 
das Misericórdias

Em pleno Ano Jubilar da Misericórdia, a União das 
Misericórdias Portuguesas organizou a peregrinação 
das Santas Casas ao Santuário Mariano da Cova de 
Iria, em Fátima.

A SCMA esteve presente na celebração da Euca-
ristia, pois, não podia deixar de se fazer representar 
neste momento tão especial para as Misericórdias do 
nosso país. n

Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere

Organizou arraial de S. João

ADECA

Alvaiázere em debate 

I Feira de Economia 
Social do Fundão

Santa Casa da Misericórdia

“Grande Revista à 
Portuguesa”

No passado dia 31 de maio, o Cineteatro José 
Mendes de Carvalho, acolheu os utentes de todas as 
repostas sociais para pessoas idosas da Santa Casa da 
Misericórdia de Alvaiázere (SCMA) numa tarde cultu-
ral. Tiveram a oportunidade de assistir ao espetáculo 
“Grande Revista à Portuguesa” de Filipe La Féria. 

Depois da revista, a boa-disposição continuou num 
animado lanche de partilha e convívio. n
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O Dia Mundial da Criança 
celebrou-se no dia 1 de ju-
nho, e em Alvaiázere o Mu-

nicípio promoveu várias atividades 
para assinalar a data, em conjunto 
com o Agrupamento de Escolas de 
Alvaiázere e também com os Con-
tratos Locais de Desenvolvimento 
Social (CLDS) 3G, da Associação da 
Casa do Povo de Alvaiázere.

No que diz respeito ao Agrupa-
mento de Escolas, foi preparado 
um cartaz dinâmico em parceria 
com a entidade responsável pela 
implementação das Atividades de 
Enriquecimento Curricular no Con-
celho e com o Clube Columbófilo 
de Alvaiázere. 

Desta forma, ao longo do dia, 
os alunos do Pré-Escolar e do 
primeiro ciclo do Ensino Básico 
participaram em oficinas de ex-
pressão plástica, de aeróbica e 
step, línguas e expressões e di-
versas modalidades desportivas, 
atividades que potenciaram a sua 
criatividade, o convívio com os 
seus pares e a adoção de hábitos 
de vida saudáveis. 

Para além disso, os alunos 
deslocaram-se à Casa Municipal da 
Cultura para assistir à encenação 
da peça “O Príncipe Nabo”, levada a 
cabo pelo Clube de Teatro do Agru-
pamento de Escolas - Sai da Toca.

No final, toda a comunidade 
escolar presenciou uma largada 
de pombos assegurada pelo Clube 
Columbófilo de Alvaiázere, uma 
iniciativa que pretendeu estreitar 
a ligação entre a comunidade 
escolar e o tecido associativo do 
concelho de Alvaiázere, bem como 
potenciar a interação dos jovens 
com uma realidade à qual nem 
sempre têm acesso.

O Gabinete de Desporto do Muni-
cípio de Alvaiázere, em parceria com 
o CLDS 3G, organizou uma atividade 
no Pavilhão Municipal que contou 
com a presença de um total de 60 
pessoas, entre adultos e crianças. 

Ao longo de uma hora e meia, 
pais e filhos partilharam brinca-
deiras e jogos: futsal, badminton, 
corridas de sacos, saltar à corda, 
percursos de equilíbrio e saltos 
no trampolim, naquele que foi 
um final de tarde diferente do 
habitual.

De forma descontraída e 
divertida, assinalou-se uma 
efeméride da maior relevância, 
através da dinamização de um 
conjunto de iniciativas que con-
templaram as vertentes pedagó-
gica e lúdica, contribuindo para 
a formação integral das crianças 
do Concelho. n

No âmbito da iniciativa Eco-
-escolas, o Município de 
Alvaiázere associou-se à 

Escola Básica e Secundária Dr. 
Manuel Ribeiro para participar no 
projeto “Rota dos 20”, que assinala 
a comemoração dos 20 anos da 
iniciativa em Portugal.

Depois de, no passado dia 9 
de maio, o Município ter recebido 
o testemunho da Câmara Munici-
pal de Leiria, foram dinamizadas 
diversas atividades de sensibiliza-
ção para a questão da mobilidade 
sustentável e no passado dia 25 
de junho os testemunhos e a 
bandeira regressaram a Alvaiá-
zere, acompanhados de um per-
gaminho de intenções, propostas 
e compromissos escritos pelos 
alunos.

Após a receção, a vice-presi-
dente da Câmara Municipal de 
Alvaiázere, Sílvia Lopes e o técnico 
municipal do projeto, Miguel Carva-
lho, foram recebidos na Biblioteca 
Municipal da Nazaré pelo vice-

-presidente da autarquia, Manuel 
Sequeira, pelo técnico responsável 
pelo projeto e pela diretora do esta-
belecimento de ensino participante 
no projeto Eco-escolas, e dando 
continuidade ao projeto, passaram 
a bandeira e o testemunho. 

Sendo a temática do projeto 
a mobilidade sustentável, a des-
locação entre os dois Municípios 
foi feita numa viatura 100% 
elétrica, numa parceria estabe-
lecida com um concessionário 
automóvel. n

Atualidade
Em Alvaiázere

Comemoração do Dia Mundial da Criança
Associação da Casa do Povo

CLDS 3G promoveu 
sessão de informática

O CLDS 3G de Alvaiázere realizou a primeira ação 
da atividade: “Informática? Também Quero…”.Esta 
ação teve início no dia 20 de maio e terminou a 17 de 
junho, com uma duração total de 25 horas, realizou-se 
no Espaço Internet do Museu Municipal de Alvaiázere 
e contou com a participação de oito formandos. Esta 
atividade destina-se a pessoas com mais de 65 anos e tem 
como principal objetivo promover a aquisição de conhe-
cimentos básicos ao nível da informática nos seniores.

Ao longo das 25 horas, os participantes promo-
veram o contacto inicial com os computadores, ad-
quiriram conhecimentos sobre o programa Word, no 
qual aprenderam a redigir alguns textos, navegaram 
na Internet, aprendendo a pesquisar por tema e as 
imagens pretendidas. Os formandos tiveram ainda a 
oportunidade de criar um e-mail, para deste modo fa-
cilitar a sua comunicação com as gerações mais novas, 
possibilitando a interação com os outros. n

Município de Alvaiázere

Entregou bandeira Eco-escolas 
ao Município da Nazaré

Dinamizou workshop 
sobre “Chícharo” 

A Associação da Casa do Povo de Alvaiázere, no âm-
bito do projeto Contratos Locais de Desenvolvimento 
Social 3G (CLDS 3G), realizou nos dias 23 e 30 de maio 
o workshop de produtos endógenos ligado à temática 
“Chícharo”.

O objetivo da sessão, que contou com a presença de 
produtores e vários interessados no tema dos produtos 
endógenos, incidiu sobre a identificação das potencia-
lidades da leguminosa e das respetivas versatilidades. 

Na primeira sessão, os participantes visitaram uma 
plantação de chícharo existente em Alvaiázere, onde 
puderam conhecer os diferentes tipos de chícharo, 
as diferentes formas de cultivo e o correto armaze-
namento e embalamento. A segunda sessão decorreu 
na cozinha do Polo de Alvaiázere da ETP Sicó, onde os 
participantes foram convidados a ajudar a confecionar 
diversos pratos, tendo a leguminosa como elemento 
chave.

O CLDS 3G tem planeado a realização de outros 
workshops, entre os quais sobre ervas aromáticas, mel, 
azeitonas, licores e artesanato. n

CLDS 3G

Promoveu workshops 
sobre empreendedorismo

Nos meses de maio e junho, o CLDS 3G levou a cabo 
dois worskhops subordinados à temática do empreen-
dedorismo e da criação de novas linhas de produtos.

O primeiro, no dia 24 de maio, foi dedicado ao 
tema “Motivação, Criatividade e Inovação” e nesta 
sessão os participantes ficaram a compreender os três 
conceitos, definindo cada um deles, tendo realizado 
diversas dinâmicas de forma a compreender melhor 
os diferentes temas e levando-os a fazer uma reflexão 
sobre si mesmos.

Já no dia 20 de junho, a sessão debruçou-se sobre 
“Comunicação e Marketing” e nela foram abordadas 
várias temáticas, nomeadamente missão e visão de 
uma empresa, como implementar uma estratégia de 
marketing, análise SWOT, marketing mix, o ciclo de 
vida do produto e a marca. Também no decorrer deste 
workshop foram realizados exercícios para permitir 
uma melhor assimilação dos conceitos.

Estas sessões destinam-se ao público em geral, 
particularmente a potenciais empreendedores que 
pretendam criar o seu próprio emprego. n



24 O ALVAIAZERENSE     30 de Junho de 2016Atualidade
PDM Alvaiázere

Uso dos solos - espaços agroflorestais

Nesta edição do Jornal “O Alvaia-
zerense”, o artigo sobre o Plano 
Diretor Municipal de Alvaiázere 

(PDM) debruça-se sobre os espaços 
agroflorestais, abordados no Capítulo 
VI da lei que o regulamenta.

Desta forma, o artigo 25º começa 
por definir que a área agro-florestal é a 
que consta na planta de ordenamento 
e que nessa área se aplica a legislação 
em vigor para o setor.

Dentro da área agroflorestal, em 
zonas que não pertençam à REN – Rede 
Elétrica Nacional, é permitida a cons-
trução de uma moradia em destaque 
efetuado em artigo cadastral, com dois 
pisos ou seis metros e meio de altura e 
uma superfície máxima de pavimento 
de 400 m2. 

Quando a parcela de terreno não 
incluída na REN confrontar com vias 
infraestruturadas com pavimentação, 
abastecimento de água e energia elé-
trica, é possível edificar uma habita-
ção unifamiliar, bem como anexos de 
apoio à atividade agroflorestal, desde 
que a parcela tenha, no mínimo, 2000 
m2, a superfície máxima de pavimento 
seja de 400 m2 e tenha no máximo dois 
pisos. No entanto, caso a parcela esteja 
situada a menos de 50 metros de um 
edifício, é autorizada a construção em 
parcelas com menos de 2000 m2, ao 
abrigo do disposto no número quatro 
do referido artigo (25º).

Os indivíduos que façam da agri-
cultura a sua atividade profissional 
podem também construir habitações 
nos espaços agroflorestais, quando 
se justifique uma melhoria das suas 
condições de trabalho e desde que a 
exploração agrícola tenha uma área 
total superior a três hectares, a parcela 
a construir no mínimo 1500 m2, 300 m2 

de superfície máxima de pavimento 

(incluindo os anexos) e dois pisos/seis 
metros e meio de altura máxima.

No que diz respeito à construção 
de instalações pecuárias ou quaisquer 
outras de apoio à silvicultura, está de-
finido na lei que a área mínima de par-
cela já construída deve ser de 5000 m2, 

o índice máximo de construção bruta 
de 0,1, a altura máxima do edifício 
seis metros e meio e as infraestrutu-
ras autónomas devem ser construídas 
pelos interessados, de acordo com a 
legislação em vigor.

Desde que não seja nos terrenos 
pertencentes à REN nem em servi-
dões nem restrições de utilidade 

pública, podem ser construídas 
unidades hoteleiras nos espaços 
agroflorestais, numa área mínima 
de dois hectares, índice máximo de 
construção bruta de 0,3 e em relação 
às infraestruturas, os sistemas autó-
nomos de tratamento dos efluentes 
(resíduos líquidos lançados para o 
meio ambiente) devem ser construí-
dos pelos interessados, de acordo 
com a legislação em vigor.

Segundo o disposto no número 
sete do Capítulo VI “é admitida a 
reconstrução, alteração e ampliação 
de edifícios existentes destinados à 
habitação, armazenagem, transfor-
mação de produtos locais, turismo 
rural, agroturismo ou turismo de 
habitação, desde que respeitem o 
regime da REN”. Para além disso, 
devem ainda cumprir os seguintes 
requisitos: número máximo de pisos 
dois (ou seis metros e meio de altu-
ra); a superfície de pavimento pode 
ser acrescida, desde que o total da 
construção não ultrapasse os 300 
m2 (quando inicialmente o edifício já 
tenha mais do que a área permitida, 
não poderá ser feito qualquer aumen-
to);a alteração só pode ser feita uma 
vez e não pode exceder os 200 m2 

de pavimento; a superfície de imper-
meabilização não pode exceder 50% 
da parcela e, por fim, os sistemas 
autónomos ou de ligação à rede serão 
à custa dos interessados.

Nestes espaços podem ainda ser 
construídos estabelecimentos in-
dustriais pertencentes às classes C 
e D, desde que estes não produzam 
efluentes líquidos poluentes e não 
tenham lugar nas áreas industriais do 
Concelho, cumpram a legislação em 
vigor e obedeçam a vários parâmetros, 
nomeadamente: índice volumétrico da 
parcela – 3 m3/ m2, índice de implanta-
ção máximo – 0,3, altura máxima das 
construções – sete metros (salvo em 
situações justificadas pela natureza 
da atividade), afastamento mínimo 
do prédio contíguo – 15 metros e o 
empreendimento suportará o custo da 
sua construção.

Por fim, de acordo com o dis-
posto no número 12, as indústrias 
já existentes à data da entrada em 
vigor do regulamento, instaladas 
nos espaços agroflorestais, podem 
ser objeto de obras de alteração ou 
ampliação, desde que o índice vo-
lumétrico não exceda os 3 m3/ m2 e 
a altura máxima do edifício seja de 
seis metros e meio. n

Cláudia Martins

 No passado dia 21 de maio, Rui 
David Furtado Ribeiro Gomes, resi-
dente em Alvaiázere, Alferes-Aluno da 
Academia Militar, celebrou a cerimónia 
da Bênção das Pastas, em Lisboa. 

Concluiu com distinção o Mestrado 
Integrado em Engenharia Eletrotécnica 
Militar, na especialidade de Trans-
missões - Exército, tendo realizado a 
Licenciatura na Academia Militar e o 
Mestrado em Telecomunicações no 
Instituto Superior Técnico, em Lisboa.

No próximo ano letivo realizará a 
prova final para ingressar nos quadros 
permanentes do Exército, o Tirocínio 
para Oficial de Transmissões.

Os seus familiares e amigos dese-
jam presenteá-lo com grande abraço 
de parabéns, votos de muitas felicida-
des e muitos sucessos profissionais e 
pessoais. n

Mestrado

Cantaram-se os parabéns aos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário e 
Centro de Dia da ASCRA (Associação Social, Cultural e Recreativa de Almoster): 
José Rodrigues que completou no dia 19 de junho, 98 primaveras e a Maria dos 
Anjos que completou no dia 19 de junho, 70 primaveras. Muitos parabéns. n

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.

Aniversários

Ana Filipa Figueiredo Ribeiro 
Gomes Santos, residente em Alvaiá-
zere, concluiu no passado dia 21 de 
junho, a Licenciatura em Psicologia, 
no Instituto Superior Miguel Torga, 
em Coimbra.

Seus familiares desejam muitos 
parabéns e futuros sucessos pessoais 
e profissionais. n

No passado dia 20 de junho, o 
menino Rafael Alexandre Mouzinho 
Antunes, filho de José Antonio Antu-
nes Martins e de Cláudia Sofia Alegria 
Mouzinho Martins, residentes no lugar 
de Carvalhal de Pussos, da freguesia de 
Pussos S. Pedro,  completou 4 lindas 
primaveras, na companhia dos seus 
pais, família e alguns amigos.

Seus pais, avós e restante familia 
desejam-lhe muito parabéns e as maio-
res felicidades ao longo da vida. n

Licenciatura

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.
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DESASSOSSEGO

Degradação da antiga Escola Primária 
de Vendas de Maria

fórum ...um espaço aberto à 
participação dos leitores

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

Estamos perante um espelho da 
nossa sociedade actual, como 
se pode deixar ao abandono um 

património do Estado sem haver no 
mínimo uma explicação plausível para 
este desfecho? 

A senhora presidente da Câmara 
Municipal de Alvaiázere com certeza 
terá conhecimento desta e outras des-
graças neste Concelho, pergunto o que 
estarão a fazer no sentido de rectificar 
esta precaridade? 

Sendo eu também uma ex-aluna 
desta Instituição, comove-me o desleixo 
a que foi sujeita ao logo destes últimos 
anos. Temos que fazer algo para reabi-
litar este espaço e tornar de novo a dar-
lhe vida e um rumo certo, porque este 
património é de todos nós. Os nossos 
líderes têm de ser responsáveis e dar 
manutenção a este e outros imóveis 
desta Freguesia e deste Concelho. 

O dinheiro dos nossos impostos 
deveria ser para que tivéssemos direito 
a ter usufruto digno de imóveis degra-

dados mas restaurados, que pertencem 
ao povo por direito próprio. 

Queremos saber por que motivo 
esta escola, como exemplar, foi tão 
vandalizada que não tem algumas por-
tas nem janelas e o telhado está tão 
degradado que corre o risco de cair a 
qualquer momento. 

As ervas daninhas e todo o tipo de 
lixo invadem passagens e ameaçam 
entrar desenfreadamente pela escola 
dentro. Tudo isto traz a terrível amea-
ça de fogo, mais vandalismo e até a 
prática de actos menos dignos, como a 
toxicodependência e outras a que este 
tipo de nichos atrai! 

Apelo a que se restaure estes es-
paços e se lhes dê a dignidade que 
merecem! 

Somos maçanenses/alvaiazerenses 
com orgulho e lutamos pelo que é 
nosso, espero que este espírito seja 
unânime e traga os frutos desejados. n 

Maria de Fátima Carvalho Ribeiro
Sintra

O Futuro? É por aqui, faz favor.
Mário Bruno Gomes

Não está certo
Alberto Jesus Ferreira

F
iquei há dias admirado ao ouvir o 
Sr. António Costa dizer na televisão 
para os professores emigrarem. Não 

esperava esta frase de tal pessoa. E por-
que razão? Ele criticava por ouvir dizer 
ao antigo governante Sr. Passos Coelho, 
para os enfermeiros emigrarem para o 
estrageiro. E, pergunto eu ao ouvir estas 
frases. Só se lembram de Santa Barbara, 
quando troveja. Só vêem os agreiros nos 
olhos dos outros.

No dia 14 deste corrente mês de Ju-
nho no Jornal Correio da Manhã, logo na 
primeira página, em letras gordas, vem a 
seguinte frase “CRÉDITO A AMIGOS AFUN-
DA CAIXA” – 2,3 mil milhões de euros 
em risco. Gestão de Vara/Santos Ferreira 
arrasada. Salgado. Mosquito e Amorim 
beneficiados.

E, assim vai o nosso dinheiro… (co-
mentário meu).

Não sei se os senhores leitores sabem 
a Caixa Geral de Depósitos foi fundada 
pela Carta de Lei de 1876 no reinado de 
D. Luis. Era então Ministro da Fazenda 
o Sr. Serpa Pimentel. Em 2001 a Caixa 
Geral de Depósitos absorve o BNU, com 
excepção de Macau, onde o BNU era o 
Banco Emissor. 

Em 2014 a CGD vende o seu negócio 
segurador concentrado na Companhia 
Fidelidade aos chineses da Fosun.

E assim por aí anda o nosso dinheiro…
Quando se fala em liberdade tem que 

se incluir a Liberdade Económica.
Pessoalmente, defino-me politicamen-

te como dizia o nosso escritor Fernando 

Pessoa “sou um conservador à inglesa - 
liberal dentro da área conservadora.”

Esta coisa de fazer favores com o 
dinheiro que pertence ao povo dá o resul-
tado que tem dado, como se alcança do 
aludido jornal. O dinheiro não lhes custou 
a ganhar…

Em 1932 numa entrevista feita pelo 
jornalista António Ferro a um político 
deste País, este dizia o seguinte “Há que 
regular a máquina do Estado com tal pre-
cisão, que os ministros estejam impossi-
bilitados, pela própria natureza das leis, 
de fazerem favores aos seus conhecidos 
e amigos”.

Como se acaba de chegar à conclusão 
de que os favores dos administradores 
da Caixa Geral de Depósitos aos amigos 
está a dar o resultado que consta no alu-
dido jornal “CRÉDITO A AMIGOS AFUNDA 
CAIXA”.

Caros leitores, reparem que quase 
todos os políticos, a maior parte deles, 
que estão lá pelos lados de Lisboa, em 
todas as entrevistas e até a palrarem na 
televisão, estão sempre bem-dispostos 
e a rirem-se a torto e a direito, como se 
governar fosse uma pera doce. Mas vejam 
que não. É uma coisa séria.

Isto para quem tem olhos na cara não 
é brincadeira. Só se eles pensam que “a 
quem eu dever que espere e quem me 
dever que me pague” ou “tristezas não 
pagam dívidas”. Mas no meu entender não 
deve ser assim. 

A andar por este caminho parece-me 
bem que NÃO ESTÁ CERTO. n

F
oram anunciados na celebração do 
dia do Concelho pela presidente 
da Câmara Municipal, uma série de 

projetos que visam essencialmente a pro-
jecção de Alvaiázere no futuro.

Destes, destaco o projeto “Alvaiázere 
+” e a aplicação informática do Município.

A primeira por ser uma ferramenta 
fundamental para a incubação, criação, 
desenvolvimento, consultoria e aconse-
lhamento de empresas e empresários que 
pretendam iniciar ou desenvolver projetos 
empresariais no nosso Concelho. Tendo 
a ADECA como parceira base é a enzima 
que pode catapultar o nosso território nos 
mais variados sectores produtivos.

É essencial (a meu ver) que este pro-
jeto não se limite à indústria e serviços, 
mas sim que alargue o seu espectro ao 
sector primário de produção. Continuo 
a defender que Alvaiázere poderia ter 
na agricultura uma base considerável do 
seu tecido empresarial e de criação de 
empregos. 

Falando do segundo projeto, creio que 
a criação de uma aplicação (app), coloca 
Alvaiázere “on-line” com o mundo. Lem-
brar que esta ferramenta foi desenvolvida 
por um Alvaiazerense (um grande abraço 

Amaral Carvalho) o que torna o projeto 
ainda mais valioso.

Com as características que tem, facilita 
a comunicação/divulgação de Alvaiázere a 
uma escala global, tendo também várias 
potencialidades para todos os Alvaiazeren-
ses residentes como o comunicar de uma 
avaria num espaço público, de uma rotura, 
de uma queda de árvore, etc. Ao nível da 
protecção civil a comunicação do estado 
de alerta de incêndios florestais está agora 
muito mais facilitado para todos os muní-
cipes e para todos aqueles que instalem a 
aplicação nos seus terminais.

As potencialidades gastronómicas e 
turísticas estão lá desenvolvidas sendo 
agora muito mais fácil saber o que de 
melhor temos. Basta fazer uma pesquisa 
numa loja virtual por “Alvaiázere” e des-
carregar a aplicação. Nada mais fácil.

Quanto ao resto e para finalizar, mais 
uma FAFIPA (esta abençoada por S. Pedro) 
onde milhares de pessoas puderam visitar 
a nossa terra e provar o nosso patrimó-
nio… Gostei.

Agora é hora de por o meio campo do 
Sporting a jogar e ir o mais longe possível. 
Força Portugal!!!

Um abraço! n

“Super-Herói”

Quando alguém o criticar responda:
“Obrigado pela tua opinião “
Não entre em discussões e repita esta frase sempre que necessário.
Se está habituado a ouvir criticas a que tem medo de responder adopte uma 

atitude defensiva.
Sempre que estiver com alguém que o critica sistematicamente, imagine que 

é um super-herói e que todos os comentários negativos fazem ricochete nas 
suas poderosas defesas.

Será que seremos capazes de ser
Super-heróis?!!!
Tenho dito. n        J.S.
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ALEXANDRA HELENO FERREIRA

EXTRATO

Certifico, para fins de publicação e em conformidade 

com o seu original, que por escritura de Justificação lavrada 

neste Cartório, no dia sete de junho de dois mil e dezasseis, 

de folhas cinquenta e quatro a folhas cinquenta e cinco 

verso, do respectivo Livro de Notas para Escrituras Diversas 

número Duzentos e Cinquenta e Três, Manuel das Neves 

Pais, NIF 129.658.235, que outorga por si e na qualidade 

de procurador de sua mulher Alzira Simões Lopes Neves 

Pais, NIF 129.658.251, casados sob o regime da comunhão 

geral, naturais ela da freguesia de Pelmá, concelho de Al-

vaiázere e ele da freguesia de Nossa Senhora da Conceição, 

concelho da Covilhã, residentes na Rua dos Lusíadas, nº 61, 

2º dtº., Lisboa, declarou:

Que ele e a sua representada são com exclusão de 

outrem, donos e legítimos possuidores do seguinte prédio:

Rústico, composto de terra de semeadura com duas oli-

veiras, vinha e duas árvores de fruto, com a área de quatro 

mil quatrocentos e cinquenta metros quadrados, sito no 

lugar de Metoldos, freguesia de Pelmá, concelho de Alvaiá-

zere, a confrontar do norte e do poente com José Marques, 

do sul com Josué Lopes e do nascente com estrada, inscrito 

na matriz sob o artigo 9797, com o valor patrimonial de 

€89,50 e a que atribuem valor igual ao patrimonial. 

- Que o indicado prédio não se encontra descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere e veio à 

posse de ambos por doação verbal feita por José Lopes 

Júnior, viúvo de Maria José, residente que foi em Metol-

dos, Pelmá, Alvaiázere, em vinte e dois de junho de mil 

novecentos e setenta e um, sem que dela ficassem a dis-

por de título suficiente e formal que lhes permita fazer o 

respectivo registo. 

Que, possuem o indicado prédio em nome próprio, há 

mais de vinte anos, sem a menor oposição de quem quer 

que seja, desde o seu início, posse que sempre exerceram, 

sem interrupção e ostensivamente, com o conhecimento de 

toda a gente da freguesia de Pelmá, lugares e freguesias 

vizinhas, traduzida em actos materiais de fruição, conser-

vação e defesa, nomeadamente usufruindo dos seus ren-

dimentos, 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 

adquiriram o dito prédio por USUCAPIÃO.

Cartório Notarial de Ourém, a cargo da Notária Alexan-

dra Heleno Ferreira, sete de junho de dois mil e dezasseis.

A Notária, 

Alexandra Heleno Ferreira 

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 408 de 30/06/2016

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 46 a folhas 47 verso do livro 

de notas para escrituras diversas número 144-A, EUGÉNIA 

DA CONCEIÇÃO RODRIGUES BRANCO MARQUES e cônju-

ge SERAFIM FURTADO MARQUES, casados sob o regime 

da comunhão geral, naturais ela da freguesia de Maçãs de 

Dona Maria, concelho de Alvaiázere e ele da freguesia de 

Pousaflores deste concelho de Ansião, residentes na Rua 

Auta da Palma Carlos nº15, 4º esquerdo, em Sacavém, 

União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, concelho 

de Loures, declaram,

Que são donos e legítimos possuidores há mais de vinte 

anos, com exclusão de outrem, de um prédio urbano com-

posto por casa térrea destinada a habitação e comércio com 

a área coberta de cento e setenta e três metros quadrados e 

sessenta decímetros e descoberta de setenta e seis metros 

quadrados e quarenta decímetros sito no referido lugar de 

Ferrarias, dita freguesia de Maçãs de Dona Maria, concelho 

de Alvaiázere, a confrontar do Norte com Mário Marques 

Silva Ferreira, do Sul com Eugénia da Conceição Rodrigues, 

do Nascente com estrada e do Poente com Nazaré Marques, 

inscrito na matriz respectiva sob o artigo 1196 com o valor 

patrimonial e atribuído de DEZASSETE MIL NOVECENTOS 

E QUARENTA EUROS, omisso na Conservatória do Registo 

Predial de Alvaiázere.

Que o mencionado imóvel veio à sua posse no ano de 

mil novecentos e noventa, já no estado de casados, por 

lhes ter sido doado por Nazaré Marques, viúva, residente 

no dito lugar de Ferrarias, acto este que nunca chegou a 

ser formalizado.

Que desde então, porém, têm possuído o referido imóvel 

em nome próprio e sobre ele têm exercido todos os actos 

materiais que caracterizam a posse, nomeadamente a defesa 

e a conservação da propriedade, habitando-o sempre que se 

deslocam ao referido lugar de Ferrarias nos fins de semana e 

durante as férias, nele dormindo e nele cozinhando as suas 

refeições, ali tendo em tempos funcionado um estabeleci-

mento de taberna, nele efectuando obras de beneficiação 

e manutenção, limpando as caleiras, substituindo as telhas 

e os vidros partidos, dele  retirando todos os rendimentos 

inerentes à sua natureza e pagando pontualmente as con-

tribuições e impostos por ele devidos, sempre à vista e com 

o conhecimento de toda a gente, de uma forma contínua, 

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

que seja.

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO que 

invocam na impossibilidade de comprovar o referido domí-

nio e posse pelos meios extrajudiciais normais.

CONFERIDA. Está conforme.

Ansião, 27 de Junho de 2016.

A Notária,

(Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares)

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 408 de 30/06/2016

VENDE-SE
Terreno urbano nivel 2 

com 700 m2

Situado em Alvaiázere

Contactar: 
Telemóvel: 919 959 977

Carlos Manuel Rosa Graça, Presidente da Assembleia 
Geral da Associação Casa do Povo de Maçãs de Dª Maria, 
nos termos do disposto do nº 2, do art.º 27º dos Estatutos, 
convoca todos os associados para uma reunião extraordi-
nária para o próximo dia 18 de julho, pelas 17,30 horas 
na sede da instituição com o único ponto da ordem de 
trabalhos:

- Autorização de venda da Casa da Várzea e terre-
nos em anexo.

Se à hora indicada não estiverem presentes mais de 
metade dos associados com direito a voto, a Assembleia 
reunirá trinta minutos depois, com qualquer número de 
sócios presentes - n.º 1º do artigo 24º.

Maçãs de Dª Maria, 28 de Junho de 2016
            

O Presidente da Assembleia Geral
                              Eng. Carlos Manuel Rosa Graça

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

Apartamento T2 mobilado
no Centro da vila de Alvaiázere

(em frente ao café/restaurante 
do mercado)

Contactar: 
Tel. 236 655 580 Tlm. 91 358 949

ARRENDA-SE

ARRENDA-SE
Restaurante Kanimambo

nas Vendas de Maria 
(ao lado do novo Centro de 

Inspecções - junto à EN 110) 

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

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta 

data, lavrada de folhas 48 a folhas 49 verso do livro de notas para 

escrituras diversas número 144-A, ARMINDO LOPES HENRIQUES 

e cônjuge NATÁLIA MARIA DA SILVA HENRIQUES, casados sob 

o regime da comunhão de adquiridos, naturais ele da freguesia de 

Pussos, concelho de Alvaiázere e ela da freguesia e concelho de Al-

vaiázere, residentes na Rua José Dias Batista nº56, no lugar de Eiras, 

freguesia de Pussos São Pedro, concelho de Alvaiázere, declararam,

Que são donos e legítimos possuidores há mais de vinte anos, 

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

com a área de mil quatrocentos e quarenta metros quadrados sito 

na Cruz do Bispo, dita freguesia de Pussos São Pedro, concelho de 

Alvaiázere, a confrontar do Norte com Estrada, do Sul com ribeiro, 

do Nascente com “ARJ, Comércio de Madeiras, Ldª” e do Poente com 

Maria Fernanda Mendes Santos, inscrito na matriz respectiva sob o 

artigo 8719 (que proveio do artigo rústico 14827 da extinta fregue-

sia de Pussos) com o valor patrimonial e atribuído de TREZENTOS E 

DEZASSEIS EUROS E OITENTA CÊNTIMOS, omisso na Conservatória 

do Registo Predial de Alvaiázere.

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

novecentos e noventa e dois, já no estado de casados, por lhes  

ter sido doado por seus Pais e Sogros Manuel Henriques e mulher 

Maria Isabel Zenoglio Lopes, residentes que foram no referido lugar 

da Cruz do Bispo, acto este que nunca chegou a ser formalizado.

Que desde então, porém, têm possuído o mencionado imóvel 

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

que caracterizam a posse, nomeadamente a defesa e a conservação 

da propriedade, plantando e cortando os pinheiros, roçando o 

mato, avivando as estremas, dele retirando todos os rendimentos 

inerentes à sua natureza, conservando-o e pagando pontualmente 

as contribuições e impostos por ele devidos, sempre à vista e com 

o conhecimento de toda a gente, de uma forma contínua, pacífica, 

pública e de boa fé, sem oposição de quem quer que seja.

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

cam na impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse 

pelos meios extrajudiciais normais.

CONFERIDA. Está conforme.

Ansião, 27 de Junho de 2016.

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

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 408 de 30/06/2016

CARTÓRIO NOTARIAL DE ANSIÃO
DA notáriA LiC. MAriA DA GrAÇA DAMASCEno PASSoS CoELHo tAVArES
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Sua esposa, filho, 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.

& AF Cinco Vilas

Necrologia

Sua esposa e restante família agradecem o apoio 

incondicional de todas as pessoas que consigo 

partilharam ou manifestaram o seu pesar neste 

momento de dor marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

José miguel braz
(83 anos)

N. 09/03/1933 - F. 01/06/2016

cabaços
pussos s. pedro - alvaiázere

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

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

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

Zélia Silva 
Casimiro Antunes
*  Campas
*  Artigos Religiosos
*  Flores

agraDecimeNTo
aNTóNio coNceição 

silveiro (79 anos)
N. 01/07/1936
F. 04/06/2016

cabeças
maçãs De D. maria

Os familiares agradecem o apoio incondicional 
prestado por todos os familiares e amigos neste 
momento marcado pela saudade e em especial 
também ao Solar D. Maria pelos seus serviços 
prestados.

Que a sua alma descanse em paz.

José ferreira
(90 anos)

N. 01/12/1925 - F. 23/06/2016

pussos
pussos s. pedro - alvaiázere Sua esposa, filhos, nora, genro, netos e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

agraDecimeNTo
miguel roDrigues 

ribeiro (82 anos)
N. 30/01/1934
F. 07/06/2016

cabeças
maçãs De D. maria

friDoliNo gomes 
DuarTe

N. 26/03/1943
F. 05/06/2014

NaTural De rego Da murTa
residente em parceiros - leiria

Há pessoas que nos aquecem a alma e nos enchem 

a vida.

A lembrança permanece e a saudade escolheu ficar 

porque de alguma forma estarás sempre presente.

Em memória do meu Fridolino. 

A esposa

Dois aNos De sauDaDe

Sua esposa, sobrinhos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como 

era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

agraDecimeNTo
alberTiNo Da coNceição 

dias (80 anos)
N. 21/12/1935
F. 07/06/2016

casTaNheira
arega - figueiró dos vinhos

parTicipação De falecimeNTo

Sua esposa, filha, cunhada, sobrinhos e primos 

vêm, com profunda mágoa, participar o falecimento 

do seu ente querido.

Que a sua alma descanse em paz.

josÉ gonÇalves ramos 
(82 anos)

N. 31/12/1933
F. 16/05/2016

saNTiago
almoster - alvaiázere

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

maria rosa gomes
(96 anos)

N. 30/01/1920 - F. 23/06/2016

casal Das horTas
pelmá - alvaiázere 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.

& AF Cinco Vilas

agraDecimeNTo
paDre maNuel fraNcisco 

da silva (87 anos)
N. 16/05/1929
F. 16/06/2016

pomares
alvaiázere

Seus filhos, 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.

& AF Cinco Vilas

agraDecimeNTo
maria Noémia Dias sousa 

borges (75 anos)
N. 26/11/1940
F. 25/06/2016

vendas de maria
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.

malcolm richarD JohN 
spillarD (67 anos)

N. 30/12/1948 - F. 23/06/2016

natural de: londres - reino unido
residente em: gamanhos - alvaiázere



28 O ALVAIAZERENSE     30 de Junho de 2016

S
abe como proteger a sua casa e 

as suas propriedades de forma a 

torná-las mais seguras em caso 

de incêndio florestal?

O Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 

de junho, na redação que lhe foi dada 

pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de 

janeiro estabelece as medidas e ações 

estruturais e operacionais relativas 

à prevenção e proteção das florestas 

contra incêndios.

Compete aos proprietários, arren-

datários, usufrutuários ou entidades 

que a qualquer título detenham ter-

renos, proceder à limpeza de forma a 

reduzir o material vegetal e lenhoso 

de modo a dificultar a propagação do 

fogo na horizontal e na vertical nesses 

terrenos.

Para proteger a sua habitação:

- É obrigatório a limpeza de uma 

faixa não inferior a 50 metros à volta 

de habitações, estaleiros, armazéns, 

oficinas, fábricas ou outras edifica-

ções;

- Desramar as árvores em redor das 

casas até 4m de altura;

- Verificar se a distância entre copas 

das árvores é no mínimo de 4m;

- Nos acessos à casa manter uma 

faixa de 10m limpa para cada um dos 

lados;

- Manter substâncias combustíveis 

(lenha, palha, etc.), inflamáveis ou 

explosivas afastadas 50m da sua casa;

- É aconselhável que mantenha uma 

faixa de 1 a 2 m com pavimento em 

redor da edificação;

- É importante que no acesso à sua 

casa, faça uma faixa de proteção de 10 

m para cada um dos lados, bem como 

a criação de uma zona que permita a 

inversão de marcha dos veículos;

- Limpe a cobertura e outras es-

truturas da sua casa, deve remover 

as ervas secas, folhas mortas, caruma 

dos pinheiros, ramos e musgo que se 

encontrem na cobertura dos edifícios, 

caldeiras, algerozes e passadiços de 

madeira;

- Deve colocar uma rede de re-

tenção de fagulhas nas chaminés da 

habitação. Em caso de incêndio não 

deixe frestas abertas por onde possam 

entrar faúlhas para o interior da casa;

- Deve estar preparado para um 

incêndio, guarde as pás, ancinhos e 

mangueiras num local facilmente aces-

sível, assim como, ter alguma água em 

pequenos reservatórios para reserva, 

no caso de falha da eletricidade.

Durante o período crítico não é 

permitida a realização de queima de 

sobrantes agrícolas ou queimadas.

O não cumprimento destas re-

gras é punido por Lei, com coimas 

que poderão ir dos 140€ até 60 000€ 

(DL nº 124/2006, de 28 de Junho, na 

sua atual redação). n

Importação de Veículos

SAÚDE
João Mendes

Atividade física, os benefícios

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

Informativo

Campanha de Prevenção de Fogos Florestais
“Alvaiázere sem fogos também depende de si”

A atividade física e os desportos 
saudáveis são essenciais para 
a nossa saúde e bem-estar. A 

evidência científica e a experiência dis-
ponível mostram que a prática regular 
de atividade física regular e o desporto 
beneficiam, quer fisicamente, quer 
socialmente, quer mentalmente, toda 
a população, homens ou mulheres, de 
todas as idades, incluindo pessoas com 
incapacidades.

A atividade física reduz o risco de 
doenças cardiovasculares, de alguns 
cancros e de diabetes tipo 2. 

Estes benefícios são mediados 
através de muitos mecanismos: em 
geral, consegue-se através da melhoria 
do metabolismo da glicose, da redução 
das gorduras e da diminuição da tensão 
arterial. 

A participação em atividades fí-
sicas pode melhorar o sistema mús-
culo-esquelético, o controle do peso 
corporal e reduzir os sintomas de 
depressão:

 - Reduz o risco de morte prematura; 
- Reduz o risco de morte por doen-

ças cardíacas ou AVC, que são respon-

sáveis por 1/3 de todas as causas de 
morte; 

- Reduz o risco de vir a desenvolver 
doenças cardíacas, cancro do cólon e 
diabetes; 

- Ajuda a prevenir/reduzir a hiper-
tensão, que afeta 1/5 da população 
adulta mundial; 

- Ajuda a controlar o peso e diminui 
o risco de se tornar obeso; 

- Ajuda a prevenir/reduzir a os-
teoporose, reduzindo o risco de frac-
tura do colo do fémur nas mulheres; 

- Reduz o risco de desenvolver dores 
lombares, pode ajudar o tratamento de 
situações dolorosas, nomeadamente 
dores lombares e dores nos joelhos; 

- Ajuda o crescimento e manuten-
ção de ossos, músculos e articulações 
saudáveis; 

- Promove o bem-estar psicológico, 
reduz o stress, ansiedade e depressão; 

- Ajuda a prevenir e controlar com-
portamentos de risco (tabagismo, al-
coolismo, toxicofilias, alimentação não 
saudável e violência), especialmente em 
crianças e adolescentes. n

DGS

Em caso de incêndio ligue 112 ou avise os bombeiros.
Para mais informação dirija-se aos serviços do 

Município de Alvaiázere.

O 
Tribunal de Justiça da União 
Europeia proferiu um acórdão 
no qual considera ilegais as 

regras de cálculo do Imposto sobre Veí-
culos (ISV) em Portugal incidente sobre 
veículos usados importados de outro 
Estado-Membro da União Europeia, por 
violação das regras da livre circulação de 
mercadorias dentro da União Europeia.

A ação proposta foi pela Comissão 
Europeia, tendo esta alegado que o 
artigo 11.º do Código do ISV discrimina 
negativamente os veículos automóveis 
usados provenientes de outros Estados-
Membros face aos usados similares já 
matriculados em Portugal. Entende a 
Comissão que o montante do ISV cal-
culado nos termos deste artigo não re-
flete a desvalorização real sofrida pelos 
veículos automóveis usados similares já 
matriculados em Portugal, em particular, 
porque nenhuma desvalorização dos 
veículos automóveis usados importados 
com menos de um ano é tida em conta e 
a desvalorização dos veículos com mais 
de cinco anos é limitada a 52%.

O artigo 110.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE) proíbe que um Estado-Membro 
faça incidir sobre produtos de outros 
Estados-Membros imposições (por 
exemplo impostos ou taxas) superiores 
às que incidam sobre produtos nacio-
nais idênticos.

Em suma, entendeu o tribunal euro-
peu que o sistema português não tem 
em conta a desvalorização do veículo 
importado antes deste atingir 1 ano, 
nem a desvalorização superior a 52% no 
caso de veículos com mais de 5 anos. 
Como tal, o Tribunal de Justiça da UE 
concluiu que Portugal, no caso concreto, 
não cumpriu o mencionado artigo 110.º 
do TFUE, na medida em que este sistema 
pode resultar numa tributação maior 
para um veículo importado de um Esta-
do-Membro face a um veículo nacional 
com as mesmas características.

Perante este Acórdão, o Estado 
Português deverá proceder à alteração 
do Código do ISV, de modo a que o ISV 
incidente sobre veículos importados de 
outro Estado-Membro esteja em con-
formidade com o artigo 110.º do TFUE.

Mantenha-se informado, consulte um 
advogado! n
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     de terça a sexta: 11h00 - 18h00
sábado e domingo: 10h00 - 13h00 / 14h00 - 18h00
 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)

   “Amor com amor se paga” - Pintura de Ulrich Hilmer
	   “O trabalho e o lazer” - O barro na cultura portuguesa
 - Colecionismo de João e Adriana Seixas

BIBLIOTECA MUNICIPAL - HORÁRIO (julho e agosto)
 Segunda a sexta - 10h00 - 18h00

dia 2: 15h00
III FESTIVAL DE NATAÇÃO

 Inscrições/Informações: 963 829 352
 Local: Piscinas Municipais de Alvaiázere
 (Org. Município de Alvaiázere; Divulgar Alvaiázere e GDA)

dia 7: 20h00
CAMINHADA NOTURNA - ALMOSTER | 5 Km
Inscrições até dia 7 às 15h00 através do site do Município em  

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

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

dia 13: 19h00
DIA DO AGRICULTOR
- Apresentação da Estratégia Integrada para o setor primário
Programa de desenvolvimento rural 2020

 Local: Mueu Municipal de Alvaiázere
 (Org.: Município de Alvaiázere)

dia 14: 21h00
VISIONAMENTO DE UM FILME - O Leão da Estrela
Local: Casa Municipal da Cultura de Alvaiázere

 (Org.: Município de Alvaiázere)

AGENDA CULTURAL - JULHO
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 3, 17 e 31

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 10 e 24

JULHO

dia 17: 09h30
 OFICINA DE CRESCIMENTO PESSOAL “GESTÃO DE MUDANÇA”
 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) 

dias 23 e 24: 10h00
TORNEIO DE TÉNIS
Inscrições: Desporto 915 698 733
Local: Campo de Ténis

 (Org.: Município de Alvaiázere)

dia 19: 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)

dia 19: 18h30
 WORKSHOP “LICENCIAMENTO DE PRODUTOS”
 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 28: 20h00
CAMINHADA NOTURNA - ALVAIÁZERE | 5 Km
Inscrições até dia 28 às 15h00 através do site do Município   

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

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

dia 31: 09h00
PASSEIO DE KAYAK

 Inscrições/Informações: 963 829 352
 Preço: 20€ (abastecimento, almoço e transporte)
 Local: Estádio Municipal de Alvaiázere
 (Org. Grupo Desportivo de Alvaiázere)

CUPÃO DE ASSINATURA
Nome:__________________________________________________________

Morada______________________________________________________________

Código Postal______-______  ___________________________________

Contribuinte n.º __________________                 País________________________

Tel.____________Tlm._____________Profissão______________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informativo
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N
os dias 13, 14 e 15 de maio, realizou-se na Alame-
da D. Afonso Henriques, junto à Fonte Luminosa, 
a II edição da Festa das Coletividades e Casas 

Regionais, em Lisboa.
Organização conjunta da A.C.R.L. (Associação das 

Casas Regionais sediadas em Lisboa), A.C.C.L. (Associa-
ção das Coletividades do Concelho de Lisboa) e a F.C.D.L. 
(Federação das Coletividades do Distrito de Lisboa), houve 
petiscos, produtos regionais e animação cultural para to-
dos os gostos. Representando as diversas regiões do País, 
atuaram Ranchos Folclóricos, Grupos de Cavaquinhos, 
Grupos de Cantares, Concertinas, Acordeonistas e outros 
géneros artísticos. Houve uma grande noite do Fado e 
uma grande noite com as Tunas Académicas que pinta-
ram de preto todo o relvado da Alameda. Paralelamente 
realizaram-se jogos tradicionais, desporto e atuações de 
ginástica a cargo das coletividades e federações de Lisboa. 

Para além da participação na animação cultural, as 
Casas Regionais presentes, tiveram também a seu cargo, 
a dinamização das tasquinhas coma boa disposição, os 
petiscos e os produtos típicos e regionais dos concelhos 
e regiões.

A Casa do Concelho de Alvaiázere associou-se a este 
grande evento e trouxe do Concelho os produtos típicos 
que considerou mais relevante dar a conhecer, nomea-
damente o azeite, o vinho, os enchidos, o pão e claro 
está, diversos produtos confecionados com o Chícharo. 

Esta leguminosa, cada vez mais famosa, é sem dú-
vida um grande trunfo do Concelho. “Alvaiázere Capital 
do Chícharo” é uma marca em expansão e que muito 
agrada divulgar. 

Da gastronomia regional, os visitantes puderam sabo-
rear rissóis de Chícharo, salada de atum com Chícharo, o 

chouriço assado e doçaria diversa, nomeadamente, tarte 
de Chícharo, torta de Chícharo, azevias de Chícharo, o 
Bolo de Noiva de Maçãs de D. Maria, a própria legumi-
nosa, o Chícharo, e claro, também o licor de Chícharo.

A acrescer ao trabalho desenvolvido pela direção 
da Casa do Concelho de Alvaiázere que promoveu e 
divulgou os costumes e produtos da região de forma 
superior, também tiveram o privilégio de contar com a 
presença de alguns elementos da Confraria do Chícharo, 
que devidamente trajados engrandeceram a participação 
e divulgação do Concelho de Alvaiázere neste evento.

A Direção agradece à Confraria do Chícharo pela dis-
ponibilidade e participação, e também a todos os sócios 
e amigos que visitaram este evento. Muito Obrigada.

É de salientar que os bons petiscos e os doces regio-
nais deliciaram todos os que visitaram este evento. A boa 
disposição e camaradagem estiveram sempre presentes, 
motivos que levam a voltar na próxima oportunidade. 
Bem hajam. n

Sandra Nunes, 
A Direção

N
o dia 26 de maio, decorreu na sede da Casa do 
Concelho de Alvaiázere (CCA), o almoço da Fre-
guesia de Pussos S. Pedro. Estiveram presentes 

70 adultos e algumas crianças que deliciaram com a sua 
traquinice. O dia amanheceu ameno e o grupo que se 
deslocou da freguesia começou por visitar o Jardim Zoo-
lógico, mas esta visita requeria tempo e ao aproximar-se 
a hora de almoço dirigiram-se à CCA Sendo assim, às 
13h a Casa do Concelho de Alvaiázere apresentava uma 
moldura humana que alegrava de uma forma sobrema-
neira. Sandra Nunes, Presidente da Casa do Concelho, 
deu as boas vindas e iniciou-se o almoço que satisfez 
os gostos de todos os participantes que não pouparam 
elogios à confecção. 

Após o almoço, como é habitual, ouviram-se as pala-
vras sempre bem-vindas de Sandra Nunes, do Presidente 
da Junta e do Vereador da Cultura da Câmara Municipal 
de Alvaiázere.

A Presidente da Casa do Concelho agradeceu a pre-
sença de todos, congratulou a forte participação dos 
sócios que mais uma vez encheram o salão da CCA de 
franca confraternização. Esta ainda divulgou os eventos 
que se irão realizar até final do ano, especial ênfase para 
o aniversário da Casa do Concelho, que será no dia 22 
de julho; o jantar do Chícharo; a comemoração do S. 
Martinho e o jantar de Fados. 

O Presidente da junta, Arménio Simões, visivelmente 
satisfeito com a adesão da gente da sua terra, também 
agradeceu a presença, frisando que estava ali todo o 

executivo da junta. Por último o Vereador da Cultura, 
Agostinho Gomes, muito feliz pela colaboração neste 
almoço, evidenciou a obra importante deixada pelo 
conterrâneo, José Mendes de Carvalho. Ilustre homem 
da terra, que infelizmente já nos deixou há décadas, mas 
cujo património legado à Santa Casa da Misericórdia e 
ao Concelho continua bem presente. 

Houve uma grande salva de palmas como reconhe-
cimento dos filhos da terra que não o esquecem. Mas o 
grupo queria finalizar a sua visita ao Jardim Zoológico e 
por isso era necessário partir. Despedindo-se satisfeito 
com o convívio que fechou o núcleo de almoços de fre-
guesias de 2016 e que fechou com a Chave de Ouro. n

Benilde Silva, 
A Direção

Atualidade

NUTRI 
       SAÚDE

Ulrich Cassiano

Casa do Concelho de Alvaiázere

Almoço convívio da freguesia de 
Pussos S. Pedro reuniu 70 pessoas

Benefícios 
do Betacaroteno

C
hegou o verão, estação que nos lembra 
praia, piscina, diversão e claro, sol e um 
belo bronzeado.

A exposição solar é importante e essencial 
para a saúde, uma vez que é através dela que 
produzimos adequadamente a vitamina D. 

No entanto, se esta exposição for intensa e 
prolongada, pode haver formação de manchas, 
envelhecimento cutâneo precoce e desenvolvi-
mento de cancro de pele.

O betacaroteno é o composto responsável 
pelo pigmento alaranjado de frutas e legumes. 
É um poderoso antioxidante, prevenindo contra 
o cancro e envelhecimento da pele, beneficia a 
visão nocturna, dá elasticidade à pele, aumenta a 
imunidade e, quando transformado em vitamina 
A no nosso organismo, auxilia na formação de 
melanina, pigmento responsável na proteção de 
raios ultravioleta, conferindo um tom bronzeado 
dourado e duradouro na pele.

É adquirido através da alimentação, em legu-
mes e frutas como a cenoura, abóbora, beterraba, 
alperce, pêssego, manga, papaia, repolho, espi-
nafres, batata-doce, brócolos e agrião. 

O seu consumo em excesso é seguro, sendo 
que isso pode levar a um tom mais alaranjado na 
pele. Devem ser consumidos, no mínimo, 20 dias 
antes da exposição solar, para conseguir alcançar 
a epiderme da pele, o que efetiva a sua função 
e maior permanência do bronzeado produzido 
pela melanina.

Como nem todos conseguem consumir altos 
níveis de betacaroteno através da alimentação, 
muitas pessoas recorrem ao consumo de cápsu-
las, que se podem encontrar em qualquer farmá-
cia ou ervanária. Mas estas não devem substituir 
o consumo destes alimentos.

Boas férias. n

II Edição da Festa das Coletividades e Casas Regionais em Lisboa

A Casa do Concelho de Alvaiázere 
esteve lá!

Venha comemorar o 
34º aniVersário da cca
A Casa do Concelho de Alvaiázere convida 
todos os Sócios e Amigos para o seu Jantar de 

Aniversário dia 22 de julho pelas 20h00

Aguardamos pela confirmação da v/ presença! 
Gratos desde já.
Atentamente,

A Presidente da Direção,
Sandra Nunes

Agradecemos marcação até ao dia 17 de julho.
Tlms: 919 905 971 / 936 232 795 / 917 385 537

casaconcelhoalvaiazere@gmail.com

CASA DO CONCELHO 
DE ALVAIÁZERE
Um cantinho da nossa terra em Lisboa
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No passado dia 18 de ju-
nho, no Campeonato Distrital 
de Juvenis realizado no Estádio 
Municipal de Pombal, a atleta 
Joana Pontes, do Grupo de 
Amigos dos Casais do Vento 
(GACV) sagrou-se campeã 
distrital nos 1500 metros e 
nos 3000 metros de corrida 
em pista, que completou 
nos tempos de 5’17’’36 e 
13’04’’84,respetivamente.

Nesta mesma prova, Catari-
na Costa, atleta dos iniciados 
femininos do GACV, classifi-
cou-se em terceiro lugar nos 
5000 metros marcha, com a 
marca de 32’31’’20.

Nos dias 11 e 12 de junho 
decorreu no Estádio Municipal 
de Abrantes o 34º Olímpico 

Jovem Nacional, prova na qual 
ambas as atletas integraram 
pela primeira vez a seleção 
de Leiria, tendo Joana Pontes 
alcançado o sexto lugar na 
prova dos 3000 metros juvenis 
femininos, com um tempo de 
11’09’’15, superando o seu 
record pessoal. n

desporto
GDA

Despromovido 
da Divisão de 
Honra de Leiria

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

emacnunes@hotmail.com

Rua Cons. Furtado dos Santos, 25 Lt 5 r/c Dto
3250-182 Alvaiázere  |  Tlm. 916 799 010

Já 

abriu

Café
 

Snack-Bar
O mês de junho assinalou o final do 

campeonato da Divisão de Honra de 
Leiria, e não terminou da melhor forma 
para o Grupo Desportivo de Alvaiázere 
(GDA). Após ter sido derrotada pelos 
Nazarenos pela margem mínima de uma 
bola a zero, num jogo disputado fora 
de portas no dia 5 de junho, a equipa 
de Alvaiázere terminou a época em 14º 
lugar da tabela classificativa, posição 
que lhe valeu a descida de divisão.

Fazendo um balanço desta época, a 
equipa do GDA totalizou 24 pontos, de-
correntes de seis vitórias, seis empates 
e 18 derrotas, marcou 27 golos sofreu 
44. O campeonato foi ganho pela equipa 
do Ginásio de Alcobaça, com 69 pontos, 
seguido do Marinhense e do Guiense, 
com 68 e 66 pontos, respetivamente. n 

GACV

Joana Pontes sagrou-se 
campeã distrital em Pombal
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A 
primeira noite do certame Alvaiázere Capital do Chí-
charo ficou marcada pela realização de um desfile de 
moda apresentado pelo CEARTE (Centro de Formação 
Profissional de Artesanato), inserido nas atividades de 

comemoração dos 30 anos desta Instituição de Ensino.
Com este desfile, o CEARTE pretendeu demonstrar que a 

moda têxtil artesanal constitui uma oportunidade de negó-
cio e de rendimento de alguns profissionais que moram nas 
regiões do interior do país.

Na passerelle desfilaram um total de 40 coordenados 
concebidos e executados pelos formandos do CEARTE, alguns 
deles já vencedores de galardões nacionais e internacionais, 
provando assim que, utilizando matérias-primas e saberes 
tradicionais aliados à criatividade e inovação, se podem obter 
roupas e acessórios de elevada qualidade técnica e estética, 
compondo visuais sofisticados e únicos.

Os coordenados dividiram-se em três temáticas: “vestidos 
daqui e além”, “capuchas” e “lenços dos namorados”. No 
que diz respeito aos “vestidos daqui e além”, desfilaram dez 
coordenados que, através de materiais como seda, linho e 
pedrarias, demonstraram a riqueza de Portugal e do Mundo. 
As capuchas, apresentadas em dez coordenados, são feitas 
em burel, um tecido em lã artesanal que era tradicionalmente 
utilizado para fazer frente aos rigorosos invernos serranos. 

Por fim, no desfile dos 20 coordenados alusivos aos lenços 
dos namorados, que remontam ao século XVII, o público pre-
sente teve a oportunidade de assistir à união perfeita entre a 
riqueza dos saberes tradicionais e a modernidade.

No final do desfile, subiram ao palco as modelos que pro-
tagonizaram o desfile, bem como Célia Marques, presidente 
da Câmara Municipal de Alvaiázere, e Luís Rocha, diretor do 
CEARTE, que afirmou que o desfile foi executado por “pessoas 
que acreditam em si e no seu talento”. n

Cláudia Martins

Rua 15 de Maio, 76 - Lote 1 - “Fracção A”  -  3250-185 Alvaiázere 
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Rui Oliveira

Nós por cá...

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

Alvaiázere Capital do Chícharo

CEARTE apresentou desfile de moda 
que aliou tradição e modernidade

Olho Vivo Festival Gastronómico do Chícharo

O Jornal “O Alvaiazerense” voltou a marcar presença no “Alvaiázere Capital do Chícharo”..

… sentimos que o dia 23 Junho pode 
ser uma data histórica, comparável à que-
da do muro de Berlim, já que a segunda 
maior economia da zona euro decidiu-se 
por uma saída da União Europeia. Esta-
mos a falar do Reino Unido, que como se 
sabe é constituído pela Inglaterra, País 
de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, mas 
que mais parece um reino desunido, já 
que alguns países que o constituem vo-
taram em sentido contrário. Segundo os 
especialistas, “as consequências, muito 
embora imprevisíveis, são potencialmen-
te devastadoras”. A ver vamos!

No País andamos entusiasmados com 
a nossa selecção que nos faz esquecer a 
economia, que continua arrefecida, para 
não dizer gélida e como tal, estranhamos 
algumas das medidas de reversão, pois 
a redução para as 35 horas semanais, 
na função pública, é prematura e preci-
pitada, pois só quem for ingénuo é que 
acredita que a mesma não leva a maior 
despesa, designadamente no trabalho 
por turnos. Cremos que a medida seria 
possível, mas em tempo adequado. Sur-
preende pois, que o governo ceda a esta 
exigência dos partidos que viabilizam 
o acordo parlamentar e custa que estes 
não tenham a consciência dos efeitos da 
sua pressão. Ocorre-nos a contradição 
imatura daquele pensamento anarca, 
“sejamos realistas, exijamos o impossí-
vel”. Aceitamos que a recuperação dos 
cortes em pensões e vencimentos mais 
baixos incrementam a procura interna, 
pois é fácil perceber que todo esse di-
nheiro inunda o mercado, mas juntar a 
isso outros encargos é deveras arriscado 
e preocupante.

Por cá, mais uma FAFIPA e um Festi-
val Gastronómico se passaram e graças 
à TV, o nome de Alvaiázere voltou a 
ser largamente badalado. Realce para a 
mobilização e empenho das freguesias 
na organização das suas Marchas, com 
resultados de nível elevado, tanto em 
termos de coreografia, como noutros, e 
a ampla envolvência conseguida junto da 
comunidade, faz dos festejos ao Santo 
António, sem dúvida, o ponto mais alto 
da vida concelhia. É caso para dizer, nós 

por cá… todos bem! n
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