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GNR apreendeu 
material furtado

N
o passado dia 12 de julho, o Núcleo de In-
vestigação Criminal de Torres Novas realizou 
três buscas em Alvaiázere e no Entronca-
mento.

Na sequência destas buscas, foram apreendidos 
quatro televisores LCD, uma consola, uns binóculos, 
uma máquina de café, 27 garrafas de whisky, 14 
artigos de decoração e ainda várias notas fora de 
circulação.

Para além desta apreensão, no Entroncamento foi 
detido um homem de 22 anos por suspeita de furto 
a uma residência, que foi presente no dia 13 de julho 
ao primeiro interrogatório judicial. n

Em Alvaiázere

Ocorrência de incêndios florestais

D
urante o mês de julho, o Comando Territorial 
de Leiria da Guarda Nacional Republicana 
(GNR) divulgou o número de casos de suicí-
dio ocorridos em cada um dos Concelhos do 

Distrito nos primeiros seis meses do ano.
Entre os dias 1 de janeiro e 30 de junho, os co-

mandos da GNR e da Polícia de Segurança Pública 
(PSP) registaram um total de 24 ocorrências, numa ta-
bela que é liderada por Alcobaça e Caldas da Rainha, 
com quatro casos cada. Nos Concelhos da Batalha, 

Leiria e Óbidos registaram-se três casos em cada um 
e em Porto de Mós dois.

Quanto ao concelho de Alvaiázere, integra a lista 
dos Concelhos nos quais se verificou apenas um 
suicídio durante estes seis meses, juntamente com 
Figueiró dos Vinhos, Nazaré e Peniche.

Há ainda a registar que nos Concelhos de Bom-
barral, Pombal, Castanheira de Pera, Marinha Grande 
e Pedrógão Grande não foram registadas quaisquer 
ocorrências neste período de tempo. n

A
té à data do fecho desta edição, registaram-
se ao longo do mês de julho três incêndios 
florestais no concelho de Alvaiázere, devido 
às temperaturas acima da média.

A primeira ocorrência foi no dia 9 de julho, no 
lugar de Barreiros, freguesia de Pelmá, à qual se des-
locaram 27 elementos da Corporação de Bombeiros 
e dois meios aéreos, que combateram o incêndio 
durante quase duas horas.

Já no dia 17, em Maçãs de D. Maria, acorreram 
ao incêndio 29 Bombeiros, nove veículos e um meio 
aéreo, que conseguiram extingui-lo ao fim de duas 
horas e trinta minutos.

Por fim, no dia 18 de julho, deflagrou um incêndio 
florestal no lugar do Ramalhal, freguesia de Pussos 
S. Pedro, cerca das 16h38, que mobilizou ao local 29 
operacionais, sete viaturas e um meio aéreo. n

Em Barqueiro

Homem suicidou-se 
com arma de fogo

No passado dia 27 de julho, pelas 9h50, um 
homem com aproximadamente 80 anos, residente 
no lugar do Barqueiro, em Alvaiázere, suicidou-se 
dentro da sua própria casa, tendo recorrido a uma 
arma de fogo.

A informação foi adiantada pelo Comando Dis-
trital de Leiria da Guarda Nacional Republicana, que 
adiantou ainda que no local estiveram os militares 
da GNR e os Bombeiros Voluntários de Alvaiázere, 
que transportaram o corpo da vítima para os servi-
ços de Medicina Legal do Hospital Nossa Senhora 
da Graça, em Tomar. n

Em Alvaiázere

Homem morreu 
afogado na piscina 
da sua residência

No passado dia 23 de junho, um homem de 
65 anos de nacionalidade inglesa ter-se-á sentido 
indisposto enquanto nadava na piscina da sua 
própria casa. 

A esposa retirou-o da piscina e com a ajuda de 
um vizinho tentaram fazer manobras de reanima-
ção, mas sem sucesso, tendo o óbito sido declarado 
no local pelo médico legista.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de 
Alvaiázere, o INEM e os Militares da Guarda Nacional 
Republicana, que estão a investigar o caso, não 
havendo para já suspeita de crime. 

O casal morava há vários anos em Portugal, mas 
residiam em Alvaiázere há apenas um mês. n

Taxa de suicídio é das mais baixas 
do distrito de Leiria
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Em Julho de 1996, na pág. 19, com o título PEREGRI-
NAÇÕES… DAS PLANTAS ALIMENTÍCIAS, podia-se ler: os 
povos primitivos da Europa faziam pão de centeio e cevada. 
O trigo originário da Àsia Menor veio cedo para a Europa, 
mas o seu uso só tardiamente se 
generalizou. Para as outras partes 
do mundo foram portugueses e 
espanhóis que o levaram pelos sé-
culos XV e XVI. O milho veio do Perú 
no séc. XVI e só desde esse tempo 
começou a ser cultivado e conhecido 
no resto do mundo. O arroz, na Chi-
na e Indonésia é planta selvagem dos 
pântanos e de cultura muito antiga. 
À Europa chegou no tempo dos des-
cobrimentos. A batata trouxeram-na 
da América do Sul, os espanhóis 
pelos fins do séc. XVI. Levou tempo 
a generalizar-se o seu consumo pela 
Europa. É conhecido o estratagema 
de que se serviu Parmentier para os 
franceses a comerem. A mandioca, 
de cujas as raízes se faz a tapioca, 
fomos nós dar com ela no Brasil e 
de lá a espalhámos pelo mundo. Das 
hortaliças poucas são originárias do 
nosso cantinho europeu: pouco mais 
do que a cenoura, a alcachofra, os 
agriões e o aipo, o espargo e a chicória que desde o século 
XVIII, demos de misturar ao café. Rabanetes, nabos, alhos, 
cebolas, couves, alfaces, trouxeram-nas do Oriente os aria-
nos quando se vieram acantonar em nossas terras. Na Ásia 
desde a China às portas do Egipto há mais de 5.000 anos 

que são cultivadas. Todavia algumas espécies são recentes 
entre nós: por exemplo, a couve-flor só no séc. XVI chegou 
à Europa por intermédio de Itália. Os legumes também nos 
vieram dos quatro cantos do mundo e em tempos vários. 

A fava, a ervilha e a lentilha vieram 
do oriente com os arianos; mas o 
grão de bico é planta americana, 
só conhecida dos europeus no séc. 
XVI. Tomates, beringelas, pimen-
tos, das Américas vieram; melões 
e pepinos da África e da Ásia. As 
especiarias: pimenta, noz moscada, 
canela, gengibre, baunilha, cravinho, 
traziam-nas em conta gotas e por 
preços fabulosos para as boticas da 
Europa, àrabes e turcos; foram os 
portugueses que inundaram de tudo 
isso os mercados europeus no séc. 
XVI: na Índia, Ceilão, Molucas e Chi-
na abarrotavam as naus que vinham 
descarregar a Lisboa; depois ia à 
Flandres e pela Europa toda o que 
em Lisboa não se vendia. A cana de 
açucar trouxeram-na os àrabes da 
Ásia para a Sicilia e sul de Espanha, e 
os colonos europeus e foram semeá-
-la pelas Américas, África e Índia. A 
vinha é cultura velha da Europa. Do 

chá, há no Oriente lembranças remontissimas. Ao café, 
cultivado e usado na Abissinia desde remotas eras, acha-
ram gosto os árabes; mas para a europa só entrou no séc. 
XVII. O cacau e o chocolate que dele se faz, veio do México.

Assim se escrevia e ensinava, há vinte anos! n

Há 20 anos
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Carlos Simões

Editorial

Diretor

Inquérito
Acha que a freguesia de Pussos S. Pedro precisa de um lar? Que vantagens irá trazer para a freguesia?

Raul Oliveira
Cavadas
Pussos S. Pedro

José Silva
Vale de Aveleira
Pussos S. Pedro

Fernando Mendes
Ladeira
Pussos S. Pedro

António Francisco
Jordões
Pussos S. Pedro

… em ritmo de Verão…

Apesar de estar a morar no 
estrangeiro, sou natural de Jor-
dões e acho que é uma boa ideia 
avançarem com o projeto. A fre-
guesia está muito envelhecida e 
necessita de mais oportunidades 
para os idosos. 

As vantagens para a fregue-
sia são diversas, principalmente 
para a população em geral. n    

Na minha opinião, acho uma 
boa ideia, devido ao facto de 
que esta freguesia está muito 
envelhecida. Vai ser uma cons-
trução que irá trazer muitas 
vantagens, principalmente para 
os idosos, pois, estes têm mui-
tas dificuldades e precisam de 
apoio e ajuda. Isto porque muito 
deles não têm ninguém que lhes 
possa amparar. n

Do meu ponto de vista, acho 
que seria muito bom andarem 
com o projeto para a frente. 
Digo isto, porque o concelho 
está bastante idoso e cada vez 
há mais idosos. 

O lar irá trazer diversas 
vantagens para o concelho em 
geral, como por exemplo, ajudar 
os idosos a ter momentos ale-
gres nesta fase da sua vida. n

Este projeto irá trazer vanta-
gens para a freguesia de Pus-
sos S. Pedro, pois, enriquece o 
concelho. Desta forma, há mais 
escolha e oferta para a popula-
ção que a maioria dos habitan-
tes são idosos.

As pessoas que necessitam 
de ajuda e acompanhamento 
sempre terão mais oportunida-
des. n

Não há mal que sempre dure, nem bem que 
nunca acabe! Já dizia a minha avó…

E assim estou em ritmo de Verão mas com a 
dúvida da sua veracidade. Porque as notícias que 
nos ecoam todos os dias, em vertentes tão diver-
sificadas quanto complexas, não dão o descanso 
e a segurança esperançada da paz.

Recordo o meu escrito de 2010: “Ser mais um a 
falar da crise? Não! Há dois anos atrás estávamos 
a falar disso. Daqui a dois anos estaremos ainda 
a falar do mesmo. Reflexões e (…) mais opiniões... 
Alguém aprenderá alguma coisa? Sempre!? Servirá 
de emenda? Talvez!? E, depois, resolver à poste-
riori será “fácil”: há sempre alguém que paga... e 
os que se safam! Enquanto o rigor, a exigência, a 
transparência e o sacrifício não for uma postura 
de todos, andaremos sempre num “marasmo” 
de atitudes. É o sistema. E os “ópios do povo” lá 
aparecem na altura certa para desviar atenções, 
para anestesiar...”

Atualizadíssimo! Vejamos: crise, para além 
da económica e financeira que continua para a 
grande maioria dos mortais, trata-se da absoluta 
visibilidade cruel da crise de valores que grassa e 
persiste pelo mundo globalizado. Diria, só a tiro, 
repito, só a tiro… de ética e educação.

Pois, dos outros tem havido muito. Terrorismo, 
e cada vez mais os fenómenos de crimes “loucos” 
cometidos por personalidades “pacíficas” – dizem 
os vizinhos deles. Até o Durão Cherne…

Bom, em Portugal, para anestesiar “politiques” 
internas e externas, lá conseguiu a selecção na-
cional de futebol ganhar o maior título europeu, 
sagrando-se campeão contra a influente França. 
Orgulho e euforia nacional, e isto em acumulação 
de outros títulos de campeão europeu conseguidos 
noutras modalidades e pela mesma altura.

E vai daí, os tecnocratopolíticos da des’União 
Europeia querem aplicar umas sanções a Portugal 
pelo não cumprimento do objectivo do deficit em 
2015. Ora, quando há histórico de dezenas de in-
cumprimentos dos “grandes e pequenos”, estarão 
esses “instalados” em Bruxelas, não eleitos pelo 
povo, a manifestar “vingança” contra Portugal cam-
peão ou é mesmo contra a “Geringonça” política 
(que vai resultando)?

Bom, em ritmo de Verão, em lazer, a praia está 
a fazer parte do meu programa. Sorte? Talvez. 
Enfim, num lugar onde “o mar enrola na areia”, 
com o (in)finito do horizonte ao alcance da nossa 
vista, também se observa ali a (in)finita harmonia 
da diversidade. De facto, pessoas de várias origens 
e características (raça, idade, religião, nacionali-
dade, condições financeiras, educacionais, etc) 
auto-organizam-se num espaço público, livre, 
mas limitado, despidos de “formalidades”, com os 
“respeitos” pela proximidade do outro, e assim, de 
vários modos alcançam um fim comum… Será só 
em contexto de lazer!? Haja praia. n
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Entrevista a Arménio Simões

“É objetivo desta direção iniciar as obras da 
construção do Lar no fim do corrente ano”
__________________________________________________________________________

No mês em que foi anunciado que as obras de construção do Lar de Idosos do Centro Cul-
tural, Recreativo e Social da Freguesia de Pussos, Arménio Simões, presidente da direção da 
Instituição, falou ao Jornal “O Alvaiazerense” sobre a fundação do Centro, no ano de 1984, 
como forma de dar resposta às necessidades da freguesia em várias dimensões, explicando 
também a importância da missão da Instituição numa época de grandes carências sociais e 
económicas.

Presidente da direção da Instituição há cerca de uma década, Arménio Simões fez um ba-
lanço positivo do seu mandato, cuja gestão considerou “rigorosa e equilibrada”, mantendo 
também um bom relacionamento com todos os colegas e funcionários, sendo essa a fórmula 
para alcançar bons resultados.

Concretamente sobre a construção do Lar de Idosos, Arménio Simões sublinhou que é “um 
projeto ambicioso de grande dimensão”, com “instalações modernas e funcionais”, que vai 
desempenhar um papel fundamental para colmatar esta lacuna que existe na freguesia, pois 
as atuais instalações não permitem “prestar um serviço digno, por se encontrarem ajustadas 
à realidade”.

No que diz respeito a projetos futuros, Arménio Simões afirmou que é intenção da direção 
do Centro Cultural, Recreativo e Social da Freguesia de Pussos intervencionar os espaços 
exteriores do Lar de Idosos, para que os utentes possam praticar as suas atividades na área 
envolvente, que terá cerca de um hectare. 

Cláudia Martins_________________________________________________________________________

Arménio Simões, presidente da direção do     

Centro Cultural, Recreativo e Social de Pussos

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.

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

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

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

“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) – Quando e com 
que objetivos foi criado o Centro Cultural, Re-
creativo e Social da Freguesia de Pussos?

Arménio Simões (AS) - Foi criado em Março 
de 1984, com objetivos de criar uma estrutura 
que respondesse às necessidades da freguesia, 
nas áreas da cultura, desporto e apoio à terceira 
idade.

(“O Alv.”) – Numa época em que existem mui-
tas carências a nível económico e social, qual a 
importância da missão do Centro na comunida-
de onde está inserido?

(AS) - A missão deste Centro é fundamental-
mente o apoio à terceira idade, temos uma missão 
importante nesta área e a nossa capacidade vai 
mais longe do que os acordos com a Segurança 
Social que se encontram esgotados, prestamos 
apoio a várias famílias fora dos acordos, só as-
sim se pode dar uma resposta séria à freguesia. 
Também temos as cantinas sociais para uma 
classe mais desfavorecida, nas quais o serviço é 
a custo zero.

(“O Alv.”) – Há quanto tempo assumiu o cargo 

de presidente da direção? Qual o balanço que 
faz do seu mandato?

(AS) - Sou presidente há cerca de dez anos, 
faço um balanço muito positivo do meu mandato, 
tenho colegas de direção que me acompanham nos 
trabalhos, tenho uma excelente relação com todos 
os funcionários, temos uma gestão rigorosa e equi-
librada e só assim se pode obter bons resultados. 

(“O Alv.”) – Foi anunciado este mês que as 
obras de construção do Lar de Idosos, um pro-
jeto equacionado há vários anos, vão arrancar 
até ao final deste ano. Quais as mais-valias que 
a infraestrutura vai trazer para a freguesia e 
para a população em geral?

(AS) - É objetivo desta direção iniciar as obras da 
construção do Lar no fim do corrente ano, trata-se 
de um projeto ambicioso de grande dimensão que 
vai suportar todas as valências, é uma obra funda-
mental para colmatar uma lacuna que é a valência 
de Lar com instalações modernas e funcionais, vai 
dar uma resposta digna para esta freguesia cuja 
população é muito envelhecida, não é possível pres-
tar um serviço digno nas atuais instalações, por se 
encontrarem desajustadas à realidade.

(“O Alv.”) – Para além da construção do Lar, 
que outros projetos a direção ainda pretende 
levar a cabo?

(AS) - Também é objetivo desta direção tratar 
os arranjos exteriores, onde os utentes podem 
no espaço envolvente praticar as suas ativida-
des num terreno com uma área de mais de um 
hectare.

(“O Alv.”) – Que mensagem gostaria de 
transmitir à população alvaiazerense e concre-
tamente aos habitantes da freguesia de Pussos 
S. Pedro?

(AS) - Faço aqui um apelo à população em 
geral, não só da freguesia, mas a todos quantos 
queiram colaborar nesta grande obra. Ao Muni-
cípio, que sempre nos tem apoiado, e à Junta de 
Freguesia.

Com o apoio de todos esta obra será uma rea-
lidade. n

FERNANDO LOPES SIMÕES MIGUEL
CONSTRUÇÃO CIVIL

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

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

Travessa do Poço Novo, 16  -  1º Andar   -   2750-469 CASCAIS
Telef. 21 4845154/5   -   Fax 21 4836562   -   www.marfer.pt
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Dia 10 de julho Almoster foi 
palco de uma grandiosa 
festa. Já programado estava 

o tradicional arraial popular ao 
qual se associou o visionamento 
da final do campeonato europeu 
de futebol. 

No campo de jogos de Almoster 
tudo foi preparado para que a festa 
fosse em grande. Um ecrã gigante 
possibilitou a centenas de pessoas 
assistir ao histórico jogo que opôs 
a França a Portugal e no qual Por-
tugal levou a melhor, sagrando-se 
campeão europeu de futebol. O 
feito desportivo não podia ter sido 
melhor mote para um arraial cheio 
de animação e folia.

Logo de seguida, as marchas 
populares de Almoster fizeram as 
honras da casa e abriram o desfile 
e para culminar em beleza, as 
marchas populares de Maçãs de 
D. Maria tiveram a amabilidade de 
apresentar os seus trajes e canta-
res ao público presente.

E porque o dia era de folia e 
grande festa, para recuperar ener-
gias houve lugar a sardinhada para 
todos.

Para encerrar os festejos o 
Trio musical “D’ Arromba” ani-
mou o baile até de madrugada.

Este evento contou com a orga-
nização da Junta de Freguesia de 

Almoster e com o apoio da Câmara 
Municipal e da MosterCaça - Asso-
ciação de Caçadores de Almoster, 
que este ano foram os responsáveis 
pela exploração do bar no arraial.

Por último, uma nota para a 

dinâmica da marcha popular da 
freguesia de Almoster, claramen-
te intensa este ano com várias 
apresentações em Avelar, Tomar, 
Maçãs de D. Maria, Alvaiázere e 
Almoster. n

Paula Reis

Em Almoster

Celebrou-se o arraial dos campeões

Várias têm sido as caminha-
das e os passeios pedestres 
dinamizados pelo Município 

de Alvaiázere em parceria com as 
diversas instituições do Concelho e 
no passado dia 7 de julho foi a vez 
da freguesia de Almoster acolher 
uma caminha noturna.

Cerca de 70 participantes tri-
lharam os caminhos de Almoster, 
num percurso de aproximadamen-
te seis quilómetros.

No final houve um lanche 
convívio oferecido pela Junta de 
Freguesia de Almoster e que teve 
lugar nas instalações da A.S.C.R.A. 

(Associação Social, Cultural e Re-
creativa de Almoster) que simboli-
camente se associou a esta iniciati-
va, facultando as suas instalações.

Com esta atividade cumpriu-se 

mais um momento de promoção e 
divulgação das terras do Concelho, 
mas também um agradável mo-
mento de convívio e contacto com 
a natureza. n

Passeios Pedestres 2016

Caminhada noturna juntou 70 participantes

Em Almoster

Festa em honra de Nossa 
Senhora do Carmo

Dia 17 de julho a paróquia de Almoster assina-
lou a efemeridade em honra da Nossa Senhora do 
Carmo com a celebração da eucaristia dominical 
em evocação à Santa, à qual se seguiu a procissão 
pelo adro da Igreja organizada pela Irmandade da 
Nossa Senhora do Carmo e com a participação da 
Confraria do Santíssimo Sacramento da Paróquia 
de Almoster. n

Paula Reis

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE
a cargo da conservadora em funções notariais 

irene duLce ventura santa

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de JUSTI-
FICAÇÃO NOTARIAL, hoje exarada, de folhas 94 a folhas 95 verso, do 
livro de notas para escrituras diversas número 78-D, deste Cartório, 
Agostinho Claro da Cruz e mulher Maria Martins Pires da Fonseca 
Cruz, casados sob o regime da comunhão geral, naturais ele da fre-
guesia do Rego da Murta, concelho de Alvaiázere, ela da freguesia de 
Alte, concelho de Loulé, residentes na Rua Circunvalação, Lote 212, 
Bairro Estacal Novo, Santa Iria da Azóia, Loures, declaram:

Que, são donos e legítimos possuidores com exclusão de 
outrem dos seguintes prédios não descritos na Conservatória de 
Registo Predial de Alvaiázere:

Rústico, sito em Corte de Ordem, composto de terra de cul-
tura, vinha, fruteiras e oliveiras, com a área de dois mil cento e 
cinquenta e quatro metros quadrados, a confrontar do norte com 
Joaquim Antunes, sul com António Marques Martins; do nascente 
com António Madureiro; poente com ribeiro e termo da freguesia, 
inscrito na respectiva matriz, em nome do justificante marido, 
sob o artigo 639 da freguesia de Pussos São Pedro, concelho de 
Alvaiázere, o qual proveio do artigo 323 da freguesia de Rego da 
Murta (extinta), com o valor patrimonial de 1595,25€;

Rústico, sito em Corte de Ordem, composto de terra de eucalip-
tos, pinhal e mato e cultura com oliveiras, com a área de cinco mil 
quinhentos e setenta e quatro metros quadrados, a confrontar do 
norte e sul com herdeiros de Carlos Ferreira Carvalho; do nascente 
com António Mendes; poente com estrada, inscrito na respectiva 
matriz, em nome do justificante marido, sob o artigo 559 da fre-
guesia de Pussos São Pedro, concelho de Alvaiázere, o qual proveio 
do artigo 283 da freguesia de Rego da Murta (extinta), com o valor 
patrimonial de 927,86€;

Os prédios atrás identificados, vieram à sua posse, já no estado 
de casados, por compra meramente verbal feita a José Gomes dos 
Reis e mulher Gracinda da Conceição Reis, residentes na Rua Maria 
dos Anjos, nº27, Cv, Lisboa, no ano de mil novecentos e sessenta 
e quatro, pelo que não ficaram a dispor de título formal que lhes 
permita fazer o respectivo registo na Conservatória do Registo 
Predial, mas desde logo entraram na posse e fruição dos referidos 
prédios em nome próprio, posse que assim detém há mais de vinte 
anos, sem interrupção ou ocultação de quem quer seja. 

Que esta posse foi adquirida e mantida sem violência e sem 
oposição, ostensivamente, com o conhecimento de toda a gente, 
em nome próprio e com aproveitamento de todas as utilidades dos 
prédios, todos os actos de posse de que os mesmos eram suscep-
tíveis, nomeadamente, plantando e cortando as árvores, limpando 
e cultivando os referidos terrenos, colhendo os respectivos frutos, 
agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito de 
propriedade, quer usufruindo como tal os imóveis, quer suportando 
os respectivos encargos.

Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública, 
exercida desde o referido ano, conduziu à aquisição dos mencio-
nados prédios por usucapião, que aqui expressamente invocam, 
justificando o seu direito de propriedade para o efeito de registo, 
dado que esta forma de aquisição não pode ser comprovada por 
qualquer outro título formal extrajudicial.

Está conforme, Alvaiázere, 13 de julho 2016.
A Conservadora em funções notariais, 
Irene Dulce Ventura Santa    
Jornal “O Alvaiazerense” Nº 409 de 31/07/2016
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Rita Antunes

Em S. Pedro

Arraial animou 
a população

No passado dia 29 de junho, S. Pedro esteve em 
festa. Realizou-se o arraial de S. Pedro com a atuação 
das marchas da freguesia de Pussos S. Pedro, estan-
do a representar a marcha de S. Pedro e a marcha 
de Pussos, seguindo-se uma esmerada sardinhada, 
acompanhada com broa e boa pinga da região.

Para encerrar a noite, o arraial foi abrilhantado 
por Márcio Cabral até altas horas da madrugada.

Os responsáveis pela organização agradecem 
a todos os presentes que os ajudaram a contribuir 
para este arraial, especialmente a Junta de Freguesia 
e a Associação Cultural de S. Pedro. n

Realizou-se no Domingo, dia 
3 de Julho, mais um conví-
vio dos idosos da freguesia 

de Pelmá. Este teve início às 16 
horas, com a celebração da Euca-
ristia, a segunda deste Domingo, 
especialmente dedicada aos idosos 
e pelas suas intenções, e onde se 
rezou pelas melhoras dos mem-
bros do Grupo Social e Caritativo 
que estão doentes e por alma dos 
que já faleceram.

Terminada a Eucaristia, abriram-
se as portas do Salão Paroquial 
para onde se dirigiram as pessoas 
inscritas para o convívio. Depois de 
alguns momentos de diálogo, cada  
um procurou lugar à mesa e era 
chegada a hora do lanche.

Um lanche-ajantarado, da res-
ponsabilidade do Grupo Social e 
Caritativo da freguesia de Pelmá, 
que todos os anos tem vindo a 
organizar  este convívio e que tem  
sido possível graças à colaboração 
de pessoas amigas do grupo.

Degustadas as entradas, se-
guiu-se a sopa, o arroz de legumes 
acompanhado de carne estufada 
e o frango de churrasco, tudo 

regado com um bom vinho da 
região, sumos e água. Depois as 
sobremesas, havendo arroz doce 
e pudim flan, conforme os gostos 
das pessoas.

Ao longo da tarde  e enquanto 
se saboreava a refeição, o tempo 
não foi demais para conversar, 
matar saudades daqueles que, ha-
bitando na mesma terra, já poucas 
vezes se encontram com os velhos 
amigos.

Para alegrar o ambiente e 
porque a música traz com ela 
boas recordações, a acordeonista 
Idalina Santos animou todos com 
algumas das músicas tradicionais  
portuguesas. Foi uma tarde muito 

agradável e muito bem passada.
Como alguns dos idosos não 

tinham como se deslocar até ao 
local do encontro, o grupo pediu a 
colaboração da Junta de Freguesia 
de Pelmá, que gentilmente assegu-
rou o transporte.

Cumprido que foi o objectivo 
do encontro, proporcionar aos 
doentes e aos idosos a possibili-
dade de, pelo menos uma vez por 
ano, estar juntos, o Grupo Social 
e Caritativo não pode deixar de 
agradecer a todos quantos torna-
ram possível este acontecimento, 
deixando o seu obrigado e votos 
de que não falte a saúde e a moti-
vação para continuar. n 

Atualidade
Na freguesia de Pelmá

Grupo Social e Caritativo organizou 
convívio para idosos

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

Os rebanhos de gado nas 
aldeias do concelho de 
Alvaiázere estão em vias 

de extinção, mas na freguesia de 
Pelmá ainda vai havendo quem 
faça parte dessa raridade.

Manuel Morgado, residente 
no lugar do Lumiar, possui um 
rebanho de 40 cabras e apesar da 
sua bonita idade de 85 anos, ain-
da consegue andar pelas serras e 
vales pastoreando a sua cabrada.

Em tempos passados, os agri-
cultores que tivessem um rebanho 
de gado, normalmente era com-
posto por ovelhas e cabras, era 
uma das suas principais fontes de 
rendimento. Exploravam o leite, 
do qual faziam o queijo, que dava 

para o sustento da família e ain-
da para vender, comercializando 
também os cabritos e os cordeiros.

Manuel Morgado está assim de 

parabéns pela coragem e dedica-
ção com que trata os seus animais, 
que continue por muitos anos a 
desempenhar a função de pastor.n

Em Pelmá

Pastores estão em vias de extinção
Joaquim Carvalho

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 102 a folhas 103 verso do livro de escrituras diversas 

144-A ANTÓNIO LOPES e cônjuge, PALMIRA DA CONCEIÇÃO MATIAS, 

casados sob o regime da comunhão geral, naturais ele da freguesia da 

Pelmá, concelho de Alvaiázere e ela da freguesia e concelho de Alvaiá-

zere, residentes na Estrada do Nabão nº300, no lugar de Sobralchão, 

dita freguesia da Pelmá, declararam:

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

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

cultura com oliveiras e fruteiras com a área de três mil quatrocentos e 

vinte metros quadrados sito em Sobralchão, dita freguesia da Pelmá, 

concelho de Alvaiázere, a confrontar do Norte e do Nascente com An-

tónio Gonçalves Marques e outros do Sul com estrada e do Poente com 

Teresa da Silva, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 11372, com 

o valor patrimonial e atribuído de OITOCENTOS E QUARENTA E SETE 

EUROS E VINTE E NOVE CÊNTIMOS, omisso na Conservatória do Registo 

Predial de Alvaiázere.  

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

centos e sessenta e cinco, já no estado de casados, por com- pra que 

dele fizeram a Teresa da Silva e marido António Matias, residentes que 

foram no mencionado lugar de Sobralchão 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 caracte-

rizam a posse, nomeadamente a defesa e conservação da propriedade, 

semeando-o, amanhando-o, plantando e cortando as oliveiras e as frutei-

ras, colhendo a azeitona e a fruta,  avivando as estremas, dele retirando 

todos os rendimentos inerentes à sua natureza, conservando-o e pagan-

do 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 invocam 

na impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse pelos 

meios extrajudiciais normais.

Conferido. Está conforme.

Ansião, dezanove de Julho de dois mil e dezasseis.

A Notaria, Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 409 de 31/07/2016 
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O projeto SOBE – Saúde Oral, 
Bibliotecas Escolares, desen-
volveu-se pelo terceiro ano 

consecutivo nas Bibliotecas do pri-
meiro ciclo do Agrupamento de Es-
colas de Alvaiázere e mantem como 
objetivos promover a saúde e a 
higiene oral junto dos alunos e res-
petivos encarregados de educação 
e conceber e executar estratégias 
de promoção da leitura e da escrita, 
em articulação com o Projeto de 
Promoção e Educação para a Saúde 
do Agrupamento e os profissionais 
do Centro de Saúde de Alvaiázere, 
tendo por base uma iniciativa do 
Plano Nacional de Leitura (PNL), da 
Rede de Bibliotecas Escolares e da 
Direção Geral de Saúde. 

Foram envolvidas neste projeto 
todas as turmas da Escola Básica 
de Maçãs de D. Maria, incluindo o 
grupo do pré-escolar, e as turmas 
do primeiro e segundo anos da 
Escola Básica de Alvaiázere, num 
total de 112 alunos.

A sensibilização aos pais e 
encarregados de educação esteve 
a cargo da enfermeira Adelaide 
Santos, enquanto os alunos foram 
presenteados com uma sessão 
informativa sobre o tema e poste-
riormente com a leitura da história 
“A lenda da Fada dos Dentes” à 

qual se seguiu uma atividade de 
expressão plástica, a decoração 
de encantadoras “fadinhas”, ambas 
dinamizadas pela professora Ana 
Gomes, da equipa da Biblioteca 
Escolar e coordenadora do Projeto 
de Educação para a Saúde (PES) do 
Agrupamento. No segundo perío-
do, os alunos do segundo ano da 
Escola Básica de Alvaiázere parti-
ciparam ainda no projeto lançado 
pelo PNL, “Livros Falados”, com a 
história “Palmira, a ovelha comi-
lona”, que aliou a saúde oral e a 
alimentação à leitura e à escrita de 
uma forma divertida, proporciona-
do momentos de treino das com-
petências de leitura e de trabalho 
em grupo.

Para uma escovagem correta e 
eficaz, o projeto contou também 

com a colaboração de Susana Fer-
reira, higienista oral, que realizou 
uma apresentação técnica aos alu-
nos da Escola Básica de Maçãs de 
D. Maria e da turma 2º B da Escola 
Básica de Alvaiázere, na qual as 
crianças puderam implementar o 
hábito de escovar os dentes após 
o almoço na escola, uma vez que 
os restantes grupos apenas pode-
rão iniciar esta fase do projeto no 
início do próximo ano.

Como não podia deixar de ha-
ver um toque musical, os alunos 
apresentaram à comunidade, com 
o apoio do professor de Música, a 
canção “História dos quatro ami-
gos”, mostrando orgulhosamente 
saber a importância da saúde oral 
para poderem sorrir felizes. n

A equipa da Biblioteca Escolar

PSD Alvaiázere

Dinamizou sessão de 
esclarecimento sobre 
carta de condução 
por pontos

No passado dia 9 de julho teve lugar no auditório 
da Junta de Freguesia de Maçãs de D. Maria uma ses-
são de esclarecimento aberta à participação de toda a 
comunidade, subordinada ao tema “Carta de Condução 
por Pontos e Outras Alterações ao Código da Estrada”.

Esta iniciativa, organizada pela secção de Alvaiázere 
do Partido Social Democrata (PSD), teve como oradora 
a deputada à Assembleia da República na última le-
gislatura Carina João Oliveira, que foi a coordenadora 
do grupo de trabalho parlamentar que preparou as 
alterações ao Código da Estrada, que entraram recen-
temente em vigor.

Depois de uma parte de caráter mais expositivo, na 
qual se afloraram as consequências, em termos práti-
cos, de determinadas infrações, seguiu-se um período 
de perguntas e de debate.

Esta iniciativa do PSD Alvaiázere permitiu, assim, 
não só esclarecer a população, como evidenciar que 
a atividade política e parlamentar influencia de forma 
determinante a vida quotidiana das pessoas. n

O Gabinete de comunicação e imagem da Secção 
de Alvaiázere do PSD

Atualidade

Logo no início do mês de julho, 
concretamente no dia 1, reali-
zou-se no Restaurante “O Brás” 

o jantar da tomada de posse dos 
novos órgãos da secção de Alvaiá-
zere do Partido Social-Democrata 
(PSD), eleitos no passado dia 30 
de abril.

Neste jantar marcaram pre-
sença cerca de 150 convidados, 
militantes e simpatizantes, entre 
os quais Célia Marques, pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Alvaiázere, Ricardo Rosa, 
presidente da Juventude Social 
Democrata (JSD) de Alvaiázere, 
Renato Guardado, presidente da 
JSD Distrital de Leiria, Rui Rocha, 
presidente da Comissão Política 
Distrital, Pedro Pimpão, deputado 
eleito pelo círculo de Leiria para 
a Assembleia da República, José 
Matos Rosa, secretário-geral do 
PSD e Teresa Morais, deputada 
e vice-presidente da estrutura 
nacional do partido.

Agostinho Gomes assumiu 
assim o cargo de presidente da 
Comissão Política do PSD de 
Alvaiázere e Sílvia Lopes tomou 
posse como presidente da mesa 
da Assembleia, sendo que todos 
os membros dos gabinetes de 
apoio e os militantes eleitos para 
a mesa da Assembleia foram 
conduzidos nos seus respetivos 
cargos.

No período dedicado às in-

tervenções, Agostinho Gomes 
reiterou a vontade de unir os 
militantes da secção em torno 
do projeto que motivou a sua 
candidatura, intitulada “Juntos 
pela Diferença”, manifestando 
publicamente o seu apoio à can-
didatura de Célia Marques nas 
eleições autárquicas de 2017, 
apelo ao qual a atual presidente 
do Município respondeu de forma 
positiva. n

PSD Alvaiázere

Agostinho Gomes tomou posse como 
presidente da Comissão Política
Cláudia Martins

Biblioteca Escolar

SOBE – um projeto para um sorriso feliz 

EXTRATO
Certifico, para fins de publicação e em conformidade com o seu 

original, que por escritura de Justificação lavrada neste Cartório, 

no dia vinte e seis de julho de dois mil e dezasseis, de folhas de-

zasseis a folhas dezassete verso do respectivo Livro de Notas para 

Escrituras Diversas número duzentos e cinquenta e sete, António 

Pereira Serafim, NIF 187.262.829, divorciado, natural da freguesia 

de Freixianda, concelho de Ourém, residente na Rua do Poço, nº15, 

Banhosa, Pelmá, Alvaiázere, declarou:

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

seguintes prédios:

1 - Rústico, composto de terra de cultura com oliveiras, videi-

ras e árvores de fruto, com a área de seiscentos e oitenta metros 

quadrados, sito em Banhosa, freguesia de Pelmá, concelho de Al-

vaiázere, a confrontar do norte com José Nunes Bouça, do sul com 

caminho, do nascente com Aníbal Lourenço e do poente com José 

Lopes, inscrito na matriz sob o artigo 9315, com o valor patrimonial 

de €5,03 e a que atribui valor igual ao patrimonial.

2 - Urbano, composto de casa térrea destinada a habitação, com 

a superfície coberta de sessenta e cinco virgula setenta metros qua-

drados e logradouro com a área de noventa e oito virgula cinquenta e 

cinco metros quadrados, sito na Rua do Poço, Banhosa, freguesia de 

Pelmá, concelho de Alvaiázere, a confrontar do norte e do nascente 

com Manuel Reis Simões, do sul com Vitorino Bouça e do poente com 

caminho, inscrito na matriz sob o artigo 437, com o valor patrimonial 

de €10.538,02 e a que atribui valor igual ao patrimonial.

Que os indicados prédios não se acham descritos na Conser-

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

estado de solteiro, maior, posteriormente casado sob o regime 

da comunhão de adquiridos com Belmira Marques Fonseca e dela 

actualmente divorciado, por doação verbal feita por Manuel Reis Si-

mões e mulher Rosaria de Jesus, residentes no dito lugar de Banho-

sa, em mil novecentos e sessenta, sem que dela ficasse a dispor de 

título suficiente e formal que lhe permita fazer o respectivo registo.

Que possui os indicados prédios em nome próprio, há mais de 

vinte anos, sem a menor oposição de quem quer que seja, desde 

o seu início, posse que sempre exerceu, sem interrupção e osten-

sivamente, com o conhecimento de toda a gente da freguesia de 

Pelmá, lugares e freguesias vizinhas, traduzida em actos materiais 

de fruição, conservação e defesa, nomeadamente usufruindo dos 

seus rendimentos, suportando os encargos e obras de sua conser-

vação quanto ao urbano, cultivando e recolhendo os respectivos 

frutos e limpando-o de mato, quanto ao rústico, pagando de todos 

os respectivos impostos e contribuições, agindo sempre pela forma 

correspondente ao exercício do direito de propriedade, sendo, por 

isso, uma posse pública, pacífica, contínua e de boa fé, pelo que 

adquiriu os ditos prédios por Usucapião.

Cartório Notarial de Ourém, a cargo da Notária Alexandra Hele-

no Ferreira, vinte e seis de julho de dois mil e dezasseis.

A Notária, Alexandra Heleno Ferreira
Jornal “O Alvaiazerense” Nº 409 de 31/07/2016

CARTÓRIO NOTARIAL
ALEXANDRA HELENO FERREIRA
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O aluno João Antó-
nio Barros Simões 
Marques, do 9ºA, da 

Escola Básica e Secundária 
Dr. Manuel Ribeiro Ferreira 
venceu, ex-aequo com dois 
outros premiados, o concur-
so “Bd Família Depositrão: 
chegou uma nova persona-
gem”, no âmbito do Projeto 
Eco- escolas 2016. 

A banda desenhada, 
criada pelo aluno, sob a 
orientação da docente de 
Educação Visual, Cristina 
Leal, foi desenvolvida com 

base no super-herói fictício 
“Superman”, adequando as 
personagens e parte do 
enredo da história à correta 
colocação dos resíduos nos 
locais próprios, como forma 
de proteger o planeta.

Este prémio é fruto de 
uma vocação que, por ser 
assumida com muita deter-
minação e empenho, tem 
proporcionado ao aluno vá-
rios galardões ao longo do 
seu percurso escolar neste 
Agrupamento, designada-
mente:

 5º ano - Uma Aventu-
ra... Literária 2012 - Prémio 
Clube Caminho Fantástico 
(desenho).

 6º ano - Uma Aventura... 
Literária 2013 - 2º prémio, 
Modalidade Desenho, 2º 
ciclo; Menção Honrosa, Mo-
dalidade texto original, 2º ci-
clo. (publicação do trabalho).

 7º ano - Uma Aventura... 
Literária 2014 - 1º prémio, 
Modalidade Desenho, 3º ci-
clo. (publicação do trabalho).

 8º ano - Uma Aventura... 
Literária 2015 - Prémio Es-

pecial do Júri, Modalidade 
Desenho. (publicação do 
trabalho)

 9º ano - Uma Aventura... 
Literária 2016 - Menção Hon-
rosa, Modalidade Desenho.

Parabéns! n
O Prof. Henrique Lopes

No âmbito do programa 
comemorativo dos 25 
anos da ETP Sicó, no 

passado dia 3 de julho a Ca-
pela de Nossa Senhora dos 
Covões, em Alvaiázere, re-
cebeu uma Missa Campal de 
celebração da assinatura do 
contrato estabelecido entre 
o Ministério da Educação e 
os Municípios de Alvaiázere, 
Ansião e Penela, que deu ori-
gem a este estabelecimento 
de ensino, fundado a 3 de 
julho de 1991. 

Celebrada pelo Padre 
André Sequeira e soleniza-
da pelo Coral Alva Canto, a 
cerimónia teve vários mo-
mentos emotivos, dos quais 
se destacam a oração dos 
fiéis, o ofertório e a ação de 
graças, durante a qual foi en-
tregue o símbolo de madeira 
alusivo aos 25 anos da ETP 
Sicó à presidente da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, Célia 
Marques.

No final da cerimónia so-
lene teve lugar um momen-

to musical protagonizado 
pela Sociedade Filarmónica 
Avelarense, pela Sociedade 
Filarmónica Penelense e 

pela Sociedade Filarmónica 
Alvaiazerense de Santa Ce-
cília, encerrando-se assim as 
comemorações. n

Atualidade

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

Quadro de Mérito 
2015-2016

O Agrupamento de Escolas de Al-
vaiázere congratula-se por publicar a 
lista final do Quadro de Mérito, num 
total de 50 alunos, com resultados de 
excelência, em 2015-2016. Parabéns 
pelo trabalho desenvolvido e pelos ob-
jetivos alcançados. Para os que ainda 
continuam a trabalhar e a desenvolver 
esforços para os atingir, uma palavra 
de motivação e a certeza de o Agru-
pamento tudo fazer para os apoiar.

Boas férias!

Escola Básica de Alvaiázere:
1º ano: Tiago Serpa Oliveira Batista
2º ano: Anita das Neves Martins
Denisa Sousa Mendes
Francisco Barros Simões Marques
Summer Charlotte Keohane
José Miguel Antunes Gomes
Tiago Alexandre Miguel Nunes
3º ano - Madalena Mendes de Serpa e Oliveira
4º ano - Beatriz Silva Pinheiro
Pedro Medeiros Simões
Tomás Simões Carvalho

Escola Dr. Manuel Ribeiro Ferreira:
5ºA: Hannah Francesca Keohane
5ºB: Francisca Ribeiro da Silva
Laura Afonso Guerreiro
Mara José Arnaut Aires
Margarida Simões Lopes
Maria Pachon Monteiro Ferreira
6ºA: Beatriz Dias Godinho
Mariana Rita Rodrigues Almeida
Roy Assam Lowe
6ºB: Joana Antunes Alves
José Manuel Barros Simões Marques
7ºA: Liliana Maria Simões Martins
7ºB: Ana Sofia Medeiros Simões
David Cameijo Pinheiro
Rodrigo Costa Marques Ferreira
Tânia da Maia Narciso
7ºC: António Fernandes Lopes
Beatriz Maria Lopes Soares
Laura Mendes Gaspar
Tomás Mendes de Serpa e Oliveira
8ºB: Cremilde Mendes Fernandes
Inês Simões Rodrigues
9ºA: João António Simões Marques
9ºB: Ana Margarida da Silva Santos
Catarina Alexandra Gameiro Carvalho
Catarina Lourenço Marques
10ºA: Bruno Miguel Marques Esteves
Gabriel Mendes Fernandes
11ºA: Ana Cátia Pereira Matias
Noemi Alexandra Rodrigues dos Santos
Rebeca Francisca Santos Faria
Ricardo de Carvalho Joaquim
Rodrigo de Carvalho Joaquim 
12ºA: Ana Lúcia Ferreira Simões
Daniela Margarida Mendes Santos
Diogo José Gameiro Carvalho
Fábio Manuel Pachon David
Maria João da Graça Silva Neves Dias
Pedro Filipe Gonçalves Barros

Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Aluno venceu concurso “Bd Família Depositrão: 
chegou uma nova personagem” 

ETP Sicó

25º Aniversário celebrado com Missa Campal 

Três alunos do 12º ano 
do Agrupamento de 
Escolas de Alvaiázere 

tiraram a nota máxima na 
prova do exame de Matemá-
tica 2016. 

Ainda que estes resulta-
dos sejam sempre surpreen-
dentes, já havia alguma 
expetativa, tendo em conta 
a classificação interna final 
dos alunos: a aluna Ana 
Lúcia Ferreira Simões tinha 
19 valores e os alunos Dio-
go José Gameiro Carvalho 
e Pedro Filipe Gonçalves de 

Barros tinham 20 valores. 
A classificação máxima, 
ou perto da máxima, nas 
disciplinas sujeitas a exame 
nacional não é inédita no 
Agrupamento de Escolas de 

Alvaiázere e, ainda assim a 
apresentação em pauta de 
exame final nacional de três 
classificações de 20 valores 
é um acontecimento menos 
comum.  

A Direção do Agrupa-
mento de Escolas de Alvaiá-
zere congratula-se e felicita 
os alunos, professores e 
família. n
A Direção do Agrupamento

Três alunos obtiveram nota 20 na prova do 
exame de Matemática da primeira fase  
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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.

Salpico
Pico-Pico

Filipe Antunes dos Santos

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

N
o dia 25 de junho, a Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens 
(CPCJ) de Alvaiázere convidou 

representantes da comunidade a fazer 
uma reflexão sobre o projeto “Tecer a 
Prevenção”, numa sessão descontraída, 
em formato de “Summer Caffé”.

A atividade foi dinamizada no espaço 
exterior do Museu Municipal e contou 
com a participação de meia centena de 
pessoas, que foram conduzidas num pro-
cesso de partilha e procura de respostas 
sob a orientação dos elementos da Co-
missão Alargada da CPCJ de Alvaiázere.

Antes do início dos trabalhos, decorre-
ram as intervenções da presidente da CPCJ 
e vice-presidente da Câmara Municipal 

de Alvaiázere, Sílvia Lopes e de Noémia 
Bandeira, responsável pelo projeto “Tecer 
a Prevenção” na Comissão Nacional.

Desta forma, os elementos da socieda-
de civil tiveram a oportunidade de apre-

sentar propostas e de debater situações e 
contextos determinantes para assegurar a 
proteção das crianças e jovens de Alvaiá-
zere, garantindo assim uma melhoria das 
suas condições de vida. n

Em Alvaiázere

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
dinamizou atividade de reflexão

BICHOS AMOROSOS 
À MINHA VOLTA

Farto de escarafunchar, pareceu-me 
ficar salpicado pelo tema “umas férias 
desportivas”, ia já a pôr-lhe a mão, ia já 
mesmo a agarrá-lo pela fralda da camisa, 
o meu netinho Bernardo desequilibrou-me 
com uma notícia malandra: «Avô, o Spor-
ting perdeu!» Tentei reequilibrar-me, … 
«Avô, já sabes que o Patrício, o João Mário 
e o Adrien vão todos sair do Sporting?»

Abandonei a “corrida”, pus o coração 
ao largo e vim saborear a sombra do meu 
carvalho centenário naquela tarde tórrida 
de Julho. Sentado no banco de pedra, 
imaginei-me a jogar um bem simulado 
Sporting-Benfica dos milhões, apenas 
um Bernardo-Filipe a feijões. Vencemos 
ambos, mas o jogo ficou empatado, que 
não se falou mais nesse triste espetáculo 
da “feira dos milhões, quem dá mais”. 
Salpico sobre milhões? Teria de falar em 
“Feira dos 23” ou “feira do gado”, e eu 
gosto mais de uma boa feijoada!

Os bichos de que gosto não se 
vendem nem se deixam vender. Cada 

um vai à procura 
do pão de cada 
dia, vive a vida 
sem ofender o 
ambiente que a 
natureza a todos 

proporciona, uns cantando e rindo, outros 
gemendo e chorando.

À sombra do meu carvalho centenar, 
as tardes são suficientemente silenciosas 
para deixarem ouvir e ver o que se passa 

nas trepas da natureza azeitoneira até 
lá adiante. Assim, sentado no banco de 
pedra, senti-me chamado no ombro por 
uma música de que já me não lembrava. 
Encostei o ouvido e… “crra-crra-crra”, … 
eram as cantoras cigarras. Fiquei-me a 
ouvir e emocionei-me.

Aquela cigarra do crra-crra-crra deve-
ria ser o tema para salpico deste mês de 
férias, mas, a ter de me meter nas fábulas 
da literatura grega e romana. … pousei o 
meu aparo.

Afinal, eu estava no paraíso! Ainda 
sem salpico bem ao meu jeito, eis que 
uma visão me assustou: o melro meu 
vizinho, desaparecido desde há tempos, 
naquele seu ar brincalhão, pareceu querer 
assustar-me poisando inesperadamente 
perto de mim, dando três corridas à 
minha frente, cada uma sublinhada com 
sonoras chilreadas. Chamei-o. Olhou-me 
de soslaio e pareceu interessado em sa-
ber o que eu lhe queria. A lembrar-me os 
meus alunos de antigamente, declamei 
um poema escrito sobre ele como amigo:

NO MEU QUINTAL

Não ando armadilhado,
melro amigo meu vizinho!
ando, sim, desconfiado
de quem espreita o teu ninho.

Meus portões estão em par,
quero ver-te no meu chão,
quero ouvir o teu cantar
um chilreio em canção.

Sei que gostas de cerejas, 
mas, Amigo, atenção!
Esse fruto que desejas,
preparou-te uma traição!

Não creias na igualdade
em quintais de certa gente; 
homens há que na verdade
são coração que não sente.

Tem cuidado, amigo meu,
quando andares lá por fora.
Põe sentido no que digo:
quem não cuida, sempre chora.

A noite já espreitava os lençóis 
frescos e eu comecei a pensar no cal-

do verde, que 
a Valentina, 
vindo refres-
car-se ao pé 
de mim, tra-
zia um cesto 
com as cou-
ves.

«Milagre, 
T in i ta !»  De 
verga em ver-
ga um vistoso 

caracol tranquilamente ia regressando 
ao couval de que viera agarrado a uma 
folha.  O meu quintal tem boas condi-
ções para criar caracóis, mas, desde 
os tempos da crise, nem a baba por ali 
se via!

Se tiverdes tempo para umas férias, 
levai convosco “Bichos” de Miguel Torga. 
Via Internet, li e transcrevo: «São cator-
ze contos, onde o mistério da vida nos 
aparece no seu esplendor, perfilando 
bichos, homem e natureza numa comu-
nhão fraternal em que todas as peças 
são necessárias ao puzzle da vida.» n

SCMA

Alunos da Escola 
Dr. Manuel Ribeiro 
Ferreira realizaram 
estágio

Durante quatro semanas, a Santa 
Casa da Misericórdia de Alvaiázere 
(SCMA) recebeu sete estagiários 
do curso vocacional de Animação, 
Proteção e Informática da Escola Dr. 
Manuel Ribeiro Ferreira.

Os alunos puderam tomar con-
tacto com a realidade laboral e com 
o trabalho de animador nas diversas 
valências, tendo também planificado 
e realizado diversas atividades. n

Utentes fizeram 
passeio à Praia da 
Vieira e Pedrogão

No dia 19 de julho, os utentes das 
respostas sociais de ERPI, Centro de 
Dia, SAD e UCCI realizaram um pas-
seio às Praias da Vieira e Pedrogão. 

A manhã foi preenchida com o 
passeio na marginal do Pedrogão. 
Depois rumaram para o Parque de 
Merendas da Praia da Vieira, onde 
almoçaram e de seguida foram repou-
sar na areia, onde puderam sentir a 
temperatura da água. 

No regresso, estavam todos 
contentes com o dia agradável que 
viveram, no qual os momentos de 
convívio e alegria estiveram sempre 
presentes. n

Inscrições abertas 
para Colónia de 
Férias Sénior

A Santa Casa da Misericórdia de 
Alvaiázere vai organizar uma Colónia 
de Férias Sénior aberta a toda a co-
munidade do concelho de Alvaiázere.

Será em Apúlia, Esposende, de 3 
a 7 de outubro e realizar-se-ão noi-
tes temáticas, passeios, ginástica, 
dinâmicas de grupo, praia, cinema, 
entre outras. 

Todos os interessados em parti-
cipar ou que necessitem de alguma 
informação adicional devem dirigir-
se ao Lar Francisco Caetano da Silva 
ou contactar através dos telefones 
236650230 ou 962043756.  n
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No passado dia 14 de julho, o Museu Munici-
pal de Alvaiázere abriu as suas portas para 
receber os alunos que neste momento estão 

a frequentar o prolongamento do jardim-de-infância 
do Agrupamento de Escolas.

Esta visita realizou-se no âmbito de uma parceria 
estabelecida entre o Município de Alvaiázere e o Agru-
pamento, que visa sobretudo proporcionar a estas 
crianças várias atividades de cariz lúdico e pedagógico. 

Assim, o dia 14 foi dedicado à leguminosa âncora 
do Concelho, o chícharo, tendo as crianças tido a 
oportunidade de colher, malhar e limpar o chícharo 
que haviam semeado ao longo do ano letivo na horta 
pedagógica do Museu, tarefa que executaram com 
alegria e entusiasmo.

Ao dinamizar este tipo de iniciativas, os Serviços 
Educativos do Museu têm como objetivo sensibilizar 

os mais pequenos para as diferentes etapas do cultivo 
do chícharo, desde as sementeiras até ao momento em 
que é confecionado e saboreado. n

Atualidade

ANABELA
Cabeleireira

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

    3250 - 103 Alvaiázere

Delfina Gonçalves
Solicitadora

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

Museu Municipal de Alvaiázere

Crianças dos jardins de infância 
participaram na colheita do chícharo

No decorrer do mês de ju-
lho, a Associação da Casa 
do Povo de Alvaiázere, 

no âmbito do projeto Contratos 
Locais de Desenvolvimento Social 
3G (CLDS 3G), dinamizou dois 
workshops: um no dia 5, subordi-
nado à temática dos produtos en-
dógenos, concretamente o queijo, 
e um outro no dia 21, no âmbito 
do empreendedorismo, acerca de 
“Licenciamento de Produtos”.

O primeiro workshop, sobre o 
queijo, contou com a presença de 
produtores e interessados nesta 
temática, e incidiu sobre conceitos 
de segurança agroalimentar, a fase 
de processo de coagulação do leite 

durante a produção, a fase do pro-
cesso de cura do queijo de ovelha 
e cabra, a importância do uso de 
denominação de origem protegida 
(DOP) e a rotulagem, bem como a 
visualização de um vídeo que aju-
dou a compreender melhor todo 
o processo de fabrico do queijo. 
Ainda no âmbito dos workshops 
setoriais sobre produtos endóge-
nos, o CLDS 3G tem planeado para 
o mês de setembro uma sessão 
sobre mel, para outubro sobre 
azeitonas e os seus derivados e, 
por fim, para novembro sobre er-
vas aromáticas e medicinais. 

Já no dia 21 de julho, a sessão 
destinou-se a potenciais empreen-

dedores que pretendam criar o 
seu próprio emprego e abordou a 
definição de licenciamento, enqua-
dramento, requisitos, fiscalização 
e procedimentos, tendo também 
havido um período dedicado à 
realização de exercícios para faci-
litar a compreensão das questões 
abordadas. Esta atividade insere-se 
num conjunto de workshops reali-
zados mensalmente, relacionados 
com diferentes temáticas no âmbito 
do empreendedorismo e da cria-
ção de novas linhas de produtos, 
sendo que, neste âmbito, no mês 
de setembro irão realizar-se duas 
sessões: “Registo de Produtos” e “Hi-
giene e Segurança no Trabalho”. n

Associação da Casa do Povo de Alvaiázere

CLDS 3G promoveu workshops sobre 
produtos endógenos e empreendedorismo

Museu Municipal de Alvaiázere

Inscrições para a 
Universidade Sénior 
já estão abertas

Já se encontram abertas as inscrições para 
o próximo ano letivo da Universidade Sénior de 
Alvaiázere, que podem ser feitas de segunda a 
sexta-feira, entre as 11h00 e as 18h00, no Museu 
Municipal. Os documentos necessários são o cartão 
do cidadão, ou o bilhete de identidade e o número 
de contribuinte, e ainda uma fotografia.

Destinada à população com mais de 50 anos, 
do concelho de Alvaiázere mas também de outros 
Concelhos, a Universidade Sénior dispões de diver-
sas disciplinas, nomeadamente: Português, Inglês, 
Francês, História local, Artes Plásticas, Música, 
Dança, Informática, Saúde, entre outras.

O principal objetivo da Universidade Sénior é 
promover a partilha de saberes, potenciar o convívio 
e a interação entre os alunos e responder às suas 
necessidades. n

O CLDS 3G, da Associação da 
Casa do Povo de Alvaiáze-
re, realizou no decorrer do 

ano letivo 2015/2016, a atividade 
“Saber Estudar”, iniciativa que 
começou em outubro de 2015 e 
terminou na primeira semana do 
mês de junho. Ao longo deste 
ano, o “Saber Estudar” contou com 
a participação de 43 crianças e 
jovens, desde o 1º ao 12º ano de 
escolaridade, que foram distribuí-
dos por quatro grupos, de acordo 
com o nível de escolaridade.

Estes grupos realizaram-se nos 
Centros Escolares de Alvaiázere de 
Maçãs de D. Maria, para alunos do 
primeiro ciclo, e os alunos a partir 
do 5º ano deslocavam-se todas as 
quartas-feiras às instalações da 
Associação da Casa do Povo de Al-
vaiázere para realizar as atividades.

O objetivo fundamental do pro-
jeto “Saber estudar” consiste em 
promover grupos de trabalho nos 
quais possam ser transmitidos mé-
todos de estudo, motivar e acom-
panhar na realização dos trabalhos 

de casa, promovendo a autonomia 
na realização destes, fomentando a 
educação e o respeito pelos outros.

A iniciativa “Saber Estudar” re-
tomará o funcionamento no mês 
de setembro, com o início do novo 
ano letivo, estando a sua realização 
nos Centros Escolares do Concelho 
assegurada. Desta forma, os pais 
necessitam apenas de efetuar a ins-
crição junto do CLDS 3G de Alvaiá-
zere, inscrição que é feita de forma 
gratuita, à semelhança de todas as 
ações dinamizadas pelo CLDS 3G. n

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

ção Notarial, hoje exarada, de folhas 99 a folhas 100 verso, do livro e 

notas para escrituras diversas número 78-D, deste Cartório, Fernando 

de Jesus Abreu, e mulher Isaura Santos, casados sob o regime da 

comunhão geral, naturais ele da freguesia de Arega, concelho de Fi-

gueiró dos Vinhos, ela da freguesia de Pussos, concelho de Alvaiázere, 

residentes na Rua Lomba do Vileiro, nº 6, no lugar de Bispos, Pussos, 

Alvaiázere, declaram:

Que, são donos e legítimos possuidores com exclusão de outrem 

do seguinte prédio não descrito na Conservatória de Registo Predial 

de Alvaiázere:

Misto sito em Bispos, composto por casa de rés de chão com a 

área de coberta de trinta e um metros quadrados e terra de cultura com 

oliveiras, com a área de quatrocentos e sessenta metros quadrados, a 

confrontar do norte e poente, Evaristo Marques, sul António Marques 

e caminho, nascente, Urbano do mesmo, inscrito na respetiva matriz 

em nome da antepossuidora Maria Marques dos Santos, sob os artigos 

números 759 urbano e 7786 rústico, que provieram, respetivamente 

dos artigos, 553 e 4621 da freguesia de Pussos (extinta), com o valor 

patrimonial total para efeitos de IMT de 5.324,76€.

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

sados, por compra meramente verbal feita a Maria Marques dos Santos 

e marido Albino Silva dos Santos, residentes na Rua Alves Redol, nº 7, 

1º Esqº, Póvoa de Santo Adrião, Odivelas, no ano de mil novecentos e 

noventa e cinco, pelo que não ficaram a dispôr de título formal que lhes 

permita fazer o respetivo registo na Conservatória do Registo Predial, 

mas desde logo entraram na posse e fruição do referido prédio em nome 

próprio, posse que assim detém há mais de vinte anos, sem interrupção 

ou ocultação de quem quer que seja.

Que esta posse foi adquirida e mantida sem violência e sem 

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

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

todos os atos de posse de que o mesmo era suscetível, nomeadamen-

te, plantando e cortando as árvores, limpando e cultivando o referido 

terreno, colhendo os respetivos frutos, habitando-o e conservando-o, 

agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito de 

propriedade, quer usufruindo como tal o imóvel, quer suportando os 

respetivos encargos. 

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

exercida desde o referido ano, conduziu à aquisição do mencionado 

prédio por usucapião, que aqui expressamente invocam, justificando 

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

forma de aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro título 

forma extrajudicial.

Está conforme, Alvaiázere, 19 de julho de 2016.

A Conservadora em funções notariais, Irene Dulce Ventura Santa 

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 409 de 31/07/2016      

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE
A CARgO dA COnSERVAdORA Em funçõES nOTARiAiS 

iREnE duLCE VEnTuRA SAnTA

CLDS 3G

Projeto “Saber Estudar” regressa em setembro
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Natural da freguesia de Pelmá

Joaquim Carvalho conquistou o primeiro lugar dos
stands de artesanato do Alvaiázere Capital do Chícharo

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

emacnunes@hotmail.com

O 
stand de artesanato em madeira de Joaquim 
Carvalho, de 70 anos, natural e residente 
na freguesia de Pelmá, no concelho de 
Alvaiázere, foi distinguido como o melhor 

stand da mostra artesanal na última edição do Alvaiá-
zere Capital do Chícharo, que se realizou no passado 
mês de junho.

Em entrevista ao Jornal “O Alvaiazerense”, Joaquim 
Carvalho recordou como nasceu o seu interesse pelo 
artesanato em madeira: “apesar de já fazer vários 
bonecos ao serão, com uma navalha, inspirei-me ver-
dadeiramente depois de ter feito um carro alegórico 
para os Bombeiros Voluntários de Alvaiázere por oca-
sião do seu último cortejo de oferendas, em outubro 
de 2014. Fi-lo todo a preceito, bem como capacetes, 
batedores, agulhetas e tubos a embelezarem o carro. 
Os Bombeiros gostaram tanto que, no fim do cortejo, 
eu ofereci o carro para eles colocarem no Quartel”, 
afirmou, visivelmente orgulhoso do seu trabalho, 
acrescentando que trabalhar para os Bombeiros tem 
um significado especial, uma vez que já pertenceu à 
corporação.

Joaquim Carvalho já foi comerciante, pintor e 
vendedor de materiais de construção. Atualmente 
aposentado, os trabalhos que faz em madeira são a 
sua ocupação de tempos livres, aproveitando todos os 
momentos que tem para criar novas peças num arma-
zém de materiais junto à sua casa. As ferramentas do 
artesão são a rebarbadora, o motosserra e a navalha 
e a madeira utilizada é proveniente da carpintaria de 
um amigo, que lhe dispensa as sobras que já não 
podem ser utilizadas. Em relação à madeira, Joaquim 
Carvalho prefere a de choupo, por ser “mais bonita 
e mais fácil de trabalhar” e classificou a de nogueira 
como a mais difícil, tendo também já feito algumas 
peças em oliveira. 

As peças que mais gosta de fazer são as 
ferramentas tradicionais, que as pessoas não saibam 
para que servem: “no Alvaiázere Capital do Chícharo 
lancei o desafio de oferecer um prémio a quem con-
seguisse adivinhar a que ofício pertencia um martelo. 
Ao longo dos quatro dias da feira, não houve ninguém 
que soubesse dizer que era um martelo utilizado pelo 
amolador de facas, um ofício que está quase em vias 
de extinção”, explicou.

Entre os vários trabalhos já feitos, contam-se 
candeias de petróleo, almotolias antigas para colocar 
o azeite, um macaco e o símbolo do amor, que são 
duas faces voltadas uma para a outra. Para fazer 
todas estas peças, o artesão confidenciou que faz 
tudo do conhecimento visual que tem das coisas, o 
que nem sempre é fácil: “por vezes começo a fazer 
uma peça e chego a um ponto que já não sei como a 
acabar, então opto por parar e só recomeço quando 
me sinto novamente inspirado”. Todo este processo 

é bastante trabalhoso: o artesão imagina a peça, leva 
dias a criá-la e no fim enverniza-a e pinta-a. Talvez 
por isso acabe por se afeiçoar aos seus trabalhos 
e, tal como o próprio afirmou, lhe seja muito difícil 
desfazer-se delas: “todas as peças que vendi durante 
o certame Alvaiázere Capital do Chícharo voltei a 
fazê-las, pois são peças únicas, especiais e muito 
valiosas”.

Joaquim Carvalho ficou bastante sensibilizado 
com a distinção do seu stand com o primeiro prémio 
dos stands de artesanato, uma vez que havia vários 
artesãos, com várias especialidades. Ainda no que diz 
respeito ao certame Alvaiázere Capital do Chícharo, 
a empresa Cobermat venceu na categoria da mostra 
empresarial e a Panificadora Paulo Sá Oliveira no 
stand dos produtores. n

Cláudia Martins
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A
s obras de construção do 
Lar de Idosos do Centro 
Cultural, Recreativo e So-
cial da Freguesia de Pus-

sos vão ter início ainda este ano, 
um projeto que, segundo Arménio 
Simões, presidente da direção da 
Instituição, está na calha há cerca 
de sete anos, tendo sido na altura 
submetido à aprovação do progra-
ma de fundos comunitários POPH 
– Programa Operacional Potencial 
Humano. 

No entanto, “apesar de ter sido fei-
to um contrato de comodato do terre-
no, houve uma má interpretação, pois 
o terreno devia ter sido registado na 
Conservatória, o que não aconteceu, 

pelo que o POPH acabou por encerrar 
sem que o projeto avançasse”, expli-
cou Arménio Simões.

Após o impasse, continuou Ar-
ménio Simões, a direção do Centro 
Cultural, Recreativo e Social da 
Freguesia de Pussos entendeu que 
a obra tinha de ser feita, e por isso 
teve de usar capital próprio, bem 
como fundos obtidos através da rea-
lização de um peditório à população 
da freguesia, para este investimento 
cujo valor total está avaliado nos 
dois milhões de euros.

O presidente da direção afirmou 
que esta será uma infraestrutura 
extremamente importante para a 
freguesia, uma das maiores do con-
celho de Alvaiázere, um Concelho 
bastante envelhecido, e que o lar 

da terceira idade é a única resposta 
social da qual o Centro ainda não 
dispõe. “Temos de ter um apoio 
diferenciado, porque há uma gran-
de procura dos lares, existe uma 
longa fila de espera e muita gente 
vê-se obrigada a recorrer a lares 
particulares e a outros lares fora do 
Concelho”, salientou.

Para além disso, a obra vai per-
mitir a criação de 20 novos postos 
de trabalho, tendo como mais-valias 
a centralização de todos os serviços 
do Centro, designadamente do Lar 
de Idosos, o apoio domiciliário e o 
centro de convívio.

Localizado num terreno com uma 
área total de 11.280 m2 e 2664 m2 
de área coberta, o Lar de Idosos da 
freguesia de Pussos S. Pedro vai ter 

26 quartos, com capacidade para 
50 utentes, o que permite aumentar 
a sua capacidade de 77 para 127 
utentes, sala de estar, sala de enfer-
magem, sala de convívio, gabinete 
da direção, sala de reuniões e sala de 
atividades no rés-do chão, sendo que 
o primeiro andar terá quatro suites 
individuais.

Visivelmente satisfeito, Arménio 
Simões sublinhou: “já era tempo de 
arrancar, era algo que havíamos pro-
metido à população há muito tempo, 
felizmente conseguimos ultrapassar 
as contrariedades com as quais nos 
deparámos ao longo destes anos”, 
afirmando ainda que a data previs-
ta para a conclusão das obras de 
construção do Lar de Idosos será em 
2018. n

Atualidade
Centro Cultural, Recreativo e Social da Freguesia de Pussos

Obras de construção do Lar de Idosos vão 
arrancar até ao final deste ano
Cláudia Martins

Alçado Norte

Alçado Sul
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Em Alvaiázere

Município pretende requalificar as escolas 
primárias que ainda estão abandonadas

Escola Básica do 1º Ciclo de Venda dos Olivais

Escola Básica do 1º Ciclo de Cabaços Escola Básica do 1º Ciclo de Pussos

Escola Básica do 1º Ciclo de 
Maçãs de D. Maria

Escola Básica do 1º Ciclo de 
Vendas de Maria

Escola Básica do 1º Ciclo de Maçãs de Caminho

A
o longo dos anos, houve em 
Alvaiázere, à semelhança de 
outros Concelhos do país, 
uma descida significativa do 

número de alunos nas escolas, o que 
teve como resultado o abandono de vá-
rias escolas primárias. Para reaproveitar 
esses espaços, a Câmara Municipal de 
Alvaiázere deu início ao projeto “Alvaiá-
zere, Património Gerador de Riqueza”, 
com o objetivo de dar utilidade às di-
versas escolas abandonadas nas várias 
freguesias do Concelho. 

Inicialmente, estava prevista a trans-
formação de 11 escolas em centros de 
interpretação ambiental e em pequenas 
unidades de alojamento, mas, até ao 
momento, o projeto só levou à renovação 
de quatro escolas primárias: a Escola 
do Barqueiro (freguesia de Maçãs de D. 
Maria) foi transformada num Centro de 
Interpretação Ambiental de Recursos 
Hídricos, a Escola de Ariques (freguesia 
de Almoster) foi renovada e é agora um 
Centro de Interpretação Ambiental da 

Flora, a Escola do Bofinho (freguesia 
de Pelmá) é atualmente um Centro de 
Interpretação Arquitetónica e, por fim, a 
Escola de Venda do Preto (freguesia de 
Almoster) foi renovada e transformada 
em Centro de Interpretação Arqueológi-
ca, estando ainda previsto o alargamento 
de mais sete escolas primárias.

Sobre este assunto, a presidente da 
Câmara Municipal de Alvaiázere, Célia 
Marques, adiantou ao Jornal “O Alvaia-
zerense”: “o executivo Municipal pre-
tende aferir o sucesso do atual projeto, 
estando a acompanhar os resultados da 
empresa que está a explorar as quatro 
escolas colocadas no mercado turístico 
de arrendamento e que, caso se jus-
tifique, pretendemos alargar a oferta, 
tendo, inclusive, sinalizado mais escolas 
na Estratégia de Eficiência Coletiva das 
Aldeias de Xisto (Portugal 2020), para 
conseguir financiamento para a realiza-
ção de obras de requalificação. Para além 
desta tomada de posição, temos também 
consciência que algumas escolas, dado 
o seu enquadramento e dimensão, po-
derão ser utilizadas para fins distintos”.

A requalificação das escolas pri-
márias é do total interesse para as 
freguesias, pelo que o Jornal “O Alvaia-
zerense” questionou os presidentes 
das Juntas de Freguesia do Concelho o 
que gostariam que o Município fizesse 
às escolas que atualmente ainda se en-
contram abandonadas na sua freguesia. 

A freguesia de Maçãs de D. Maria 
possui duas escolas que se encontram 
degradadas: em Vendas de Maria, que 
é a que se encontra mais vandalizada 
e em Maçãs de D. Maria, junto ao polo 
escolar e à ACREDEM. 

Arlindo Sousa, presidente da Junta 
desta mesma freguesia, afirmou que 
houve uma solicitação para que a Es-
cola de Vendas de Maria fosse cedida 
ao grupo Columbófilo para a realização 
da sua sede nesse mesmo local. Já a 
escola no centro de Maçãs D. Maria, 
devido à sua localização, poderia ser 
transformada num pequeno centro 
de incubação de empresas destinado 
a jovens que queiram instalar os seus 
escritórios, dando assim início à sua 
vida empresarial. 

Na freguesia de Pussos S. Pedro 
existem ainda três escolas sem qual-
quer uso: Arménio Simões, presidente 
da Junta de Freguesia, afirmou que, 
relativamente à Escola Básica do 1º 
Ciclo de Cabaços, o ideal seria doar 
o espaço ao Rancho Folclórico da fre-
guesia, para assim ser a sua sede e 
um local apropriado para os ensaios. 
Na sua opinião, a Escola de Venda dos 
Olivais deveria ser doada a uma insti-
tuição de S. Pedro, onde poderiam ser 
feitas algumas atividades. A escola de 
Pussos, por seu turno, tem um projeto 
quase pronto de recuperação e seria 
doada à freguesia, para assim existir 
uma garagem de veículos e armazém 
de diversos equipamentos, concluiu 
Arménio Simões.

É de referir que para esta reporta-
gem foi também contactado o presi-
dente da Junta de Freguesia de Alvaiá-
zere, Vítor Joaquim, para responder à 
questão sobre as escolas de Alvaiázere 
e Maçãs de Caminho, que até à hora 
do fecho da edição não deu qualquer 
resposta. n

Mónica Teixeira



14 O ALVAIAZERENSE     31 de Julho de 2016Atualidade

No dia 4 de julho, o Município de 
Alvaiázere organizou uma visita 
ao campo experimental de chí-

charo localizado no centro da vila, com 
uma área de dois mil metros quadrados 
e que foi criado há cerca de um ano, no 
âmbito de uma parceria entre o Municí-
pio e o Instituto de Tecnologia Química 
e Biológica (ITQB) da Universidade Nova 
de Lisboa no desenvolvimento do pro-
jeto científico “QUALATY - Decifrando 
o enigma da qualidade do Chícharo 
(Lathyrus sativus). Como podem as 
tecnologias ómicas contribuir para o 
melhoramento participativo da quali-
dade nas leguminosas?”.

Através da observação das 150 va-
riedades da leguminosa, provenientes 
de vários pontos do Mundo, desig-
nadamente do Afeganistão, Canadá, 
Espanha, Índia, Irão, Paquistão, Polónia, 
Síria e de outras regiões de Portugal, o 
estudo pretende identificar e reunir as 
características mais atrativas para pro-
dutores e consumidores de cada uma 
numa só planta.

Financiado pela Fundação para a 
Ciência e Tecnologia e conduzido no 
terreno por Letice Gonçalves sob a 

orientação científica de Carlota Vaz 
Patto (do ITQB), o projeto da Universi-
dade Nova de Lisboa conta ainda com 
a participação da empresa alvaiaze-
rense Simões & Ramos Lda, a maior 

produtora de chícharo em Portugal, 
e de vários parceiros a nível nacional 
e internacional: Cooklab, Instituto de 
Agricultura Sostenible (Córdoba, Espa-
nha), Instituto Superior de Agronomia 

(Universidade de Lisboa) e Sense Test 
(Sociedade de Estudos de Análise Sen-
sorial a Produtos Alimentares).

Nesta visita, os produtores tiveram 
a oportunidade de analisar todas as 
variedades existentes, observando as 
características mais determinantes, 
como o porte, a produtividade, a cor 
e tamanho do grão. O primeiro ano de 
ensaio no campo encontra-se na fase 
final, estando garantida a sua continui-
dade por mais dois anos, durante os 
quais está prevista a realização de mais 
visitas de campo, de forma a partilhar 
conhecimentos e experiência entre 
agricultores, consultores, investigado-
res, empresas e consumidores.

Potenciar o desenvolvimento da 
cultura do chícharo, que se assume 
como o produto âncora da estratégia 
de marketing do Concelho, explorar 
métodos de processamento inovado-
res e aplicá-los de forma mais atraente 
e saborosa, que permita valorizar a 
leguminosa e as dinâmicas criadas 
no âmbito da economia local são os 
objetivos do Município de Alvaiázere 
com a sua participação neste estudo 
científico. n

Município de Alvaiázere

Colaboração com a Universidade Nova 
de Lisboa pretende reinventar o chícharo

Marcações:  Telef. 236 650 050
FISIOTERAPIA ENFERMAGEMINTERNAMENTO

CLÍNICA GERAL
CARDIOLOGIA
FISIATRIA
REUMATOLOGIA
OFTALMOLOGIA
OTORRINO
TERAPIA DA FALA
NUTRIÇÃO
PODOLOGIA
ACUPUNCTURA

CONSULTAS

E. C. G. 
ECOCARDIOGRAMA
HOLTER 24H
PROVA DE ESFORÇO
MAPA
ECOGRAFIA 
RAIO-X 
ANáLISES CLÍNICAS

EXAMES

Análises Clínicas: 
Segundas, quartas e quintas- feiras, das 08h00 às 10h30
Laboratório Fernanda Galo, Lda. 

Acordos: 
SNS; ADSE; CGD; PT/CTT; GNR; IASFA 

(ADM); SAD-PSP; SAMS; TRANQUILIDADE; 

AXA; MEDIS; OCIDENTAL; FIDELIDADE; 

HOSPITAL SANTA CECÍLIA
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Demonstrando a importân-
cia dada pela autarquia ao 
setor agrícola, no passado 

dia 13 de julho a Câmara Munici-
pal de Alvaiázere assinalou pela 
primeira vez o Dia do Agricultor, 
com a realização de duas apre-
sentações no Museu Municipal de 
Alvaiázere.

A primeira sessão, cerca das 
19h00, consistiu na apresentação 
do projeto “QUALATY”, o projeto 
de investigação sobre o chícharo 
que está a ser desenvolvido pela 
Universidade Nova de Lisboa, com 
a colaboração do Município de 
Alvaiázere. 

A intervenção foi feita pela 
investigadora Letice Gonçalves, 
que, após a caracterização da 
leguminosa típica do concelho 
de Alvaiázere, explicou em que 
consiste este estudo e qual o seu 
propósito final, que passar por 
obter uma variedade de chícharo 
com uma série de características 
atrativas para os produtores e para 
os consumidores.

Na segunda sessão do dia, 
foram apresentadas as principais 
conclusões das reuniões com os 
agricultores que têm vindo a reali-

zar-se ao longo dos últimos meses, 
no âmbito da implementação da 
estratégia integrada para o setor 
primário do Concelho. 

Engenheiro e especialista em 
consultoria agrícola, António 
Bonito tem colaborado com o Mu-
nicípio de Alvaiázere nesta área, e 
apresentou um plano de ação que 
foi desenvolvido tendo em conta 
as necessidades e dificuldades já 
analisadas. 

No que diz respeito ao docu-
mento que irá orientar a ação do 
Município no setor agrícola, o mes-
mo será apresentado e discutido 

em reunião de Câmara Municipal 
dentro em breve.

Célia Marques, presidente da 
Câmara Municipal, assumiu o 
compromisso de investir no de-
senvolvimento da agricultura do 
Concelho, em colaboração com 
outros parceiros, como a Adeca 
– Associação de Desenvolvimento 
Integrado do Concelho de Alvaiá-
zere, adiantando ainda que neste 
momento está a ser equacionada a 
abertura de um gabinete de apoio 
e fomento ao desenvolvimento 
agrícola e rural do concelho de 
Alvaiázere. n

No âmbito do III Fórum da 
União de Exportadores da 
Comunidade de Países de 

Língua Portuguesa (UE CPLP), que 
se realizou nos dias 8 e 9 de julho 
no NERBE – Núcleo Empresarial 
da Região de Beja, o Município de 
Alvaiázere e a Adeca – Associação 
de Desenvolvimento Integrado do 
Concelho de Alvaiázere, assinaram 
um protocolo de colaboração com 
a UE CPLP. 

Sob o lema “Uma porta aberta 
para a lusofonia”, o protocolo 
assume-se como uma parceria 
de colaboração entra ambas as 
partes nas áreas de desenvol-
vimento de oportunidades de 
negócio, formação e consultoria, 
tendo em vista a prossecução 
de vários objetivos, designada-
mente: acesso à Plataforma B2B 
com apresentação de produtos/
serviços/regiões com o intuito 
da exportação e na qual os in-
teressados poderão encontrar 

parceiros para a concretização 
de negócios, análise de merca-
dos e oportunidade, business 
intelligence, consultoria e apoio 
na elaboração e apresentação de 
projetos, consultoria em Comu-
nicação e Marketing, consultoria 
empresarial direcionada para a 
exportação, formação em hard 
skills para exportação, organi-
zação de ações de networking 
one2one e, por fim, organização 
de feiras, salões, missões empre-
sariais em todos os países mem-

bros e observadores da CPLP.
A União de Exportadores 

da CPLP tem como missão a 
cooperação entre entidades 
empresariais, governamentais e 
económicas, assente em valores 
de competência, confiança, for-
mação, organização, qualidade e 
rigor. Desta União fazem parte, 
para além de Portugal, Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Guiné Equatorial, Moçambique, 
São Tomé e Príncipe, Timor-Leste 
e Espanha. n

Município de Alvaiázere e Adeca

Assinaram protocolo de colaboração com 
a União de Exportadores da Comunidade 
de Países de Língua Portuguesa

Município de Alvaiázere

Celebrou Dia do Agricultor com apresentação 
de estratégia para o setor primário

CIMRL

Aprovou Plano de Ação 
de Mobilidade Urbana 
Sustentável

No passado dia 28 de junho, a Comunidade 
Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL), que in-
tegra os Municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, 
Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, 
Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto 
de Mós aprovou um Plano de Ação de Mobilidade 
Urbana Sustentável.

Este Plano, elaborado na sequência de um diag-
nóstico regional realizado nos dez Municípios da 
CIMRL, consiste num conjunto de ações que passam 
pela redução de emissões de carbono, pela melhoria 
da qualidade do ar e diminuição de consumos ener-
géticos e do ruído, bem como pela promoção da 
mobilidade urbana multimodal sustentável, através 
do aumento da quota do transporte público e dos 
modos suaves nas deslocações urbanas associadas 
à mobilidade quotidiana.

Após a aprovação do plano pelo Conselho Inter-
municipal da CIMRL, estão reunidas as condições 
para que o mesmo seja submetido à análise da 
Autoridade de Gestão, a Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Centro. Depois 
de aprovado por esta entidade, os Municípios e a 
CIMRL poderão submeter candidaturas de projetos 
municipais e intermunicipais para obter financia-
mento dos fundos europeus. n

Em Alvaiázere

Município celebrou 
o Dia dos Avós

O Dia dos Avós celebrou-se no dia 26 de julho, 
e o concelho de Alvaiázere não ficou de fora das 
comemorações: a Câmara Municipal, através dos 
serviços da Biblioteca, preparou uma atividade inte-
grada no plano anual da Santa Casa da Misericórdia 
de Alvaiázere, da Associação Casa do Povo de Maçãs 
de D. Maria, do Solar D. Maria, da Associação Social 
Cultural e Recreativa de Almoster e do Centro Cul-
tural, Recreativo e Social da Freguesia de Pussos.

Ao longo do ano, estas Instituições têm vindo 
a participar num programa multidisciplinar que 
potencia o envelhecimento saudável e ativo, preten-
dendo também estimular a coordenação psico-mo-
tora, recordar vivências passadas, usos e costumes 
populares e promover o convívio e a interação entre 
os idosos.

Assim, a atividade decorreu na Mata do Carrascal 
e contou com a presença de cerca de uma centena 
de idosos, que se divertiram numa tarde na qual não 
faltou música, jogos de outrora e um lanche parti-
lhado e serviu também para celebrar a experiência 
de vida e reconhecer o valor da sabedoria adquirida 
ao longo dos anos por todos os avós. n
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Nasceu no passado dia 28 de junho, 
na Maternidade Amato Lusitano, em 
Castelo Branco, à 1h44m, a menina 
Salomé de Oliveira Almeida, com 
2,450Kg e com 45cm.

A pequena Salomé é filha de André 
Filipe dos Santos Almeida e de Rute 
Isabel Silva Oliveira, residentes em Cas-
telo Branco e é neta do assinante José 
Oliveira e de Silvina Conceição José, 
residentes em Carvalhal de Pussos.

Nascimentos

Cantaram-se os parabéns aos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário e 
Centro de Dia da ASCRA (Associação Social, Cultural e Recreativa de Almoster): 
Guilhermina Marques que completou no dia 2 de julho, 90 primaveras; Rosá-
ria Simões Gomes que completou no dia 18 de julho, 93 primaveras; Manuel 
Marques que completou no dia 23 de julho, 85 primaveras e a Angelina Nunes 
Ferreira que completou no dia 26 de julho, 83 primaveras. Muitos parabéns. 

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

Aniversários

Licenciatura
Cláudia Alexandra Freitas, filha do 

assinante Artur Agostinho Santos Frei-
tas e de Olga Maria Freitas, residentes 
em Santa Iria da Azoia, concluiu no 
passado dia 18 de junho, a Licencia-
tura em Serviços Sociais, no Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas 
de Lisboa.

Seus pais, irmão, avós, tios e restan-
te família deseja-lhe muitas felicidades 
pela vida fora. 

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

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.

Nasceu no passado dia 24 de julho 
no Hospital de Abrantes, às 18h52m, o 
menino Gonçalo Filipe Mouzinho An-
tunes,  com 3,155 Kg, filho de Cláudia 
Sofia Alegria Mouzinho Martins e de 
José António Antunes Martins, residen-
tes em Carvalhal de Pussos.

O pequeno Gonçalo é neto de José 
Antunes dos Santos e Emília Martins 
Ferreira, avós paternos, e de Fernando 
Manuel Neves Mouzinho e Ana Maria Ba-
tista Alegria Mouzinho, avós maternos.

Seus pais, mano Rafael Alexandre, 
avós e restante família desejam-lhe 
muita saúde e amor. 

N
a Associação Casa do Povo de Ma-
çãs de D. Maria, o mês de julho foi 
marcado, mais uma vez, por várias 

atividades. Os idosos iniciaram os prepa-
rativos que antecedem a festa da Paróquia 
de Maçãs de D. Maria com a execução das 
tradicionais flores de papel uma vez que, 
este ano, a Associação vai também fazer-
se representar nesta festa grandiosa com 
um arco feito pelos utentes.

No dia 24 de julho realizou-se o 
XVII Festival de Folclore no âmbito do 
XL aniversário do Rancho Folclórico e 
Etnográfico da Casa do Povo de Maçãs 
de D. Maria, no qual os idosos estiveram 
presentes. Foi uma tarde cheia de música 
e animação, onde puderam assistir às 

atuações dos ranchos participantes mas 
principalmente recordar os seus usos e 
costumes com muita saudade.

Dando continuidade à articulação com 
o Município de Alvaiázere, os utentes 
participaram nas atividades promovidas 
pelo Museu Municipal e pela Biblioteca 
Municipal, destacando-se a comemoração 
do Dia dos Avós, no dia 26, que decorreu 
na Mata do Carrascal com um passeio 
pedestre, jogos tradicionais e um lanche 
partilhado entre várias Instituições.

Para terminar o mês de julho, sinóni-
mo de bom tempo, nada melhor que pas-
sar um dia numa praia fluvial e, assim foi, 
os idosos a deslocar-se no dia 27 à praia 
fluvial de Poço Corga, onde passaram um 
dia diferente e puderam molhar os pés e 
refrescar-se nesta época de calor. 

Associação Casa do Povo de Maçãs de D. Maria

Mês de julho foi repleto de atividades

Tânia Silva

No lugar do Zambujal

Cumpriu-se a tradição da Festa do Arco

N
o passado dia 9 de julho, cumpriu-
se a tradição no lugar do Zambujal, 
em Alvaiázere, e a população saiu à 

rua para celebrar a Festa do Arco.
Manda a tradição que uma semana antes 

da festa o arco seja retirado da lagoa para 
ser enfeitado, e no próprio dia seja transpor-
tado do cimo do lugar até à rua principal.

As comemorações tiveram início pelas 
18h00, com uma missa celebrada na capela 
pelo padre Celestino Brás, e depois da colo-
cação do arco na rua, a festa prolongou-se 
pela noite dentro, acompanhada de sardi-
nhas, febras e bom vinho da região, sendo 
que cada um dos presentes contribuiu 
monetariamente para a mesma. A animação 
musical foi garantida pelas concertinas e 
pelo cantar do fado “à desgarrada”. 

Cláudia Martins
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DESASSOSSEGO

Nota de Esclarecimento do Deputado 
José Miguel Medeiros

fórum ...um espaço aberto à 
participação dos leitores

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

Publicou, o Jornal de Notícias, um 
artigo com chamada de primeira página 
com o título “Estes Deputados nunca fa-
laram” e na qual o meu nome é referido 
e a minha foto publicada.

Como é óbvio, nada tenho a dizer 
em relação ao critério jornalístico que 
esteve na base da produção da notícia, 
matéria que considero ser da única e 
exclusiva responsabilidade do jornal, 
dos seus jornalistas e da sua direção 
editorial.

Acontece, no entanto, que no meu 
caso, nem o título nem a interpretação 
que dele podem fazer os leitores so-
bre a dimensão e qualidade da minha 
atividade parlamentar, correspondem 
à verdade, como adiante demonstra-
rei.

De facto, durante a presente sessão 
legislativa, tive não só a oportunidade 
de intervir em plenário, nomeadamen-
te no dia 9 de junho de 2016 sobre 
questões de segurança europeia, (como 
facilmente poderia ter sido comprovado 
pela consulta dos diários da Assembleia 
da República) como de participar e in-
tervir em múltiplas frentes do trabalho 
parlamentar.

Com efeito, o trabalho parlamentar 
não se esgota nas intervenções em 
plenário. Ainda assim, se mais vezes 
não falei em plenário tal fica a dever-
se apenas ao facto de as matérias de 
defesa nacional só terem sido objeto 
de discussão  em plenário uma ou 
duas vezes durante a presente sessão 
legislativa.

Sendo o coordenador e porta-voz  
dos deputados do PS na 3.ª Comissão 

(Defesa Nacional), membro efetivo da 
Delegação da Assembleia da República 
junto da Assembleia Parlamentar da 
OSCE (Organização para a Segurança e 
Cooperação na Europa) e Coordenador 
Regional dos deputados do PS eleitos 
por Leiria, tive a oportunidade e a 
responsabilidade de intervir em todas 
as reuniões da Comissão de Defesa 
Nacional, nas sessões parlamentares da 
OSCE ocorridas já este ano em Viena de 
Áustria e em Tbilissi, na Geórgia e em 
múltiplas circunstâncias em represen-
tação do parlamento e do meu grupo 
parlamentar.

Assim, e para além das interven-
ções em plenário, na Comissão de 
Defesa Nacional e nas reuniões da 
Assembleia Parlamentar da OSCE, 
fui subscritor e autor de mais de 
duas dezenas de perguntas e reque-
rimentos ao governo, sobre temas e 
problemas do meu círculo eleitoral e, 
ainda, autor e primeiro subscritor de 
um projeto de resolução sobre a linha 
ferroviária do Oeste (aguarda agenda-
mento para ser discutido em plenário) 
e de diversos votos, de diferentes 
naturezas, votados e aprovados no 
Parlamento.

Tendo por objetivo salvaguardar o 
bom nome da instituição a que perten-
ço, que muito prezo e, na qual, tenho 
uma já razoável história de participação 
e empenho, nas sucessivas legislaturas 
em que tive a honra de participar desde 
1999 elaborei a presente nota de escla-
recimento. 

José Miguel Medeiros
20.07.2016

o canto dos poetas

AMOr SubliME

O amor é uma força

É força do bem querer

Se é puro é infinito

Nunca irá desvanecer.

O amor é como o Sol

Envolve-nos ardentemente

Para a alma é enlevo 

Para a vida é excelente.

O amor não é paixão

Nada o pode manchar

É sincero e sublime

Sempre pronto a perdoar.

Ao amor e à Natureza

Meu coração não resiste

Olho o céu e o horizonte

E eu creio, Deus existe.

Lucinda Simões

NA prAiA

É contigo meu amor
Que gosto tanto de brincar 
Construir castelos de sonho
Que as ondas vêm beijar

Encher teu castelo de sonhos
De pura fantasia inacabada
Com grande arte e beleza
Trabalhamos de mãos dadas

Teus cabelos ondeiam ao vento
Cabelos de lua altaneira
Fazem lembrar o sol nascente
Sempre que brincas na areia

Deixamos que príncipes e princesas
Venham contigo brincar
Abraças um reino de fantasia
Meu netinho olhando o mar?

Altas ondas sem respeito
Vieram assaltar teu castelo
No silêncio ficaste triste
Nunca mais voltarás a vê-lo

Outros príncipes e princesas 
Virão contigo brincar
Amanhã será um novo dia
Meu amor, voltarás a ver o mar!...

Maria de Lurdes Pinto de Moura

Carlos & Célia
Caixilharia de Alumínio, Lda.

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

CARVALHAL DE PUSSOS  -  3250-368 Pussos  -  Alvaiázere

C
C &

Campeões
Por alguns momentos, nos últimos dois meses, vivemos tempos inesquecíveis.
Todos fomos CAMPEÕES… e europeus.
Mas, a vã glória já se foi…
E a dura realidade voltou, as dificuldades voltaram, o desânimo, enfim a 

vã glória de por sermos europeus, sermos CAMPEÕES… de outras realidades.
E na verdade se impõe, que alguém consiga fazer, na sociedade em que 

vivemos, que alguma coisa volte a ser novidade…  diferente, e nova outra vez.
Para que se viva, se cresça, em solidariedade, e coisas novas, com verdadei-

ros campões resistentes, possam surgir...
E isto, também para nós, apesar das adversidades que constantemente 

sofremos.
Mas, não desistimos, porque mesmo assim, acreditamos, temos sempre a 

esperança de vencer, e, também no nosso meio e realidade, podemos vir ainda, 
a ser, outros CAMPEÕES, de verdade, com alguma permanência e vivência, e 
glória duradoura.

Vamos esperando.  
Tenho dito.        

J.S.

Retrocesso civilizacional
Mário bruno Gomes

Alvaiázere - 02h00

Herança Antiga....

Até quando?
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LEIA, ASSINE 

E DIVULGUE

O JORNAL

ALVAIAZERENSE

VENDE-SE
Vinha ou uvas boas

Situada em Pussos

Contactar: 
Telemóvel: 916 982 163

Apartamento T2 mobilado
no Centro da vila de Alvaiázere

(em frente ao café/restaurante 
do mercado)

Contactar: 
Tel. 236 655 580 Tlm. 913 588 949

ARRENDA-SE

EXTRACTO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Jus-
tificação de 08/07/2016, exarada a folhas 38, do Livro de Notas 
n.º 81, deste Cartório, compareceu como outorgante: ANTÓNIO 
MARIA MENDES, NIF 153.771.453, divorciado, natural da freguesia 
de Pussos, concelho de Alvaiázere, residente na Rua D. Manuel I, 
n.º 113, Feteiras, Alvaiázere. 

Declarou que, com exclusão de outrem, é dono e legítimo 
possuidor dos seguintes bens, sitos na freguesia de Pussos São 
Pedro, concelho de Alvaiázere: 

UM: 1/4 do prédio rústico, sito em Casal da Fonte, composto 
de cultura com oliveiras, inscrito na matriz sob o artigo 5.119 (que 
proveio do artigo 2578, da extinta freguesia de Pussos, do mesmo 
concelho), com o valor patrimonial correspondente de € 20,99, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o 
número 283/ Pussos, cuja aquisição se encontra definitivamente 
registada a favor de Adelino Maria e mulher Elvira Mendes, casa-
dos sob o regime da comunhão geral, pela Ap. 1, de 9/10/1990; 

DOIS: 1/3 do prédio rústico, sito em Quinhões, composto de 
cultura com oliveiras, inscrito na matriz sob o artigo 3.300, (que 
proveio do artigo 1.651, da extinta freguesia de Pussos, do mesmo 
concelho), com o valor patrimonial correspondente de € 44,62, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o 
número 598/ Pussos, cuja aquisição se encontra definitivamente 
registada a favor de Adelino Maria e mulher Elvira Mendes, sob o 
regime da comunhão geral, pela Ap. 1, de 9/10/1990; 

TRÊS: Prédio urbano, sito em Feteiras, composto de casa de 
habitação de rés-do-chão e primeiro andar, com a área de 60,00 
m2, a confrontar do norte com Manuel Maria, do sul com Vitori-
no Ribeiro, do nascente com logradouro e do poente com Lúcio 
Marques, inscrito na matriz em nome de Adelino Maria, sob o 
artigo 187 (o qual proveio do artigo 102, da dita extinta freguesia 
de Pussos), com o valor patrimonial e atribuído de € 10.840,00; 

QUATRO: 1/3 do prédio rústico, sito em Portela das Feteiras, 
composto de terra com oliveiras, pinhal, mato e pastagem, com a 
área de 23.240,00 m2, a confrontar do norte com Celestino Alves 
Rego, do sul e do poente com Estrada Nacional e do nascente com 
Rosa Maria, inscrito na matriz em nome de Adelino Maria, sob o 
artigo 5.065 (o qual proveio do artigo 2550, da dita extinta fregue-
sia de Pussos), com o valor patrimonial e atribuído de € 248,88; 

CINCO: Prédio rústico, sito em Ladeira, composto de terra de 
cultura com oliveiras e fruteiras, com a área de 1.150,00 m2, a 
confrontar do norte com Agostinho Videira, do sul com José Maria 
Mendes Freitas, do nascente com estrada e do poente com Ângelo 
Tamagnini, inscrito na matriz em nome de Adelino Maria, sob o 
artigo 3.006 (o qual proveio do artigo 1504, dita extinta freguesia 
de Pussos), com o valor patrimonial e atribuído de € 20,37; 

SEIS: Prédio rústico, sito em Quinhões, composto de terreno de 
cultura com oliveiras, com a área de 1.210,00 m2, a confrontar do 
norte com Joaquim S. Moleiro, do sul e nascente com André Ribeiro 
e do poente com Alivio Marques, inscrito na matriz em nome de 
Adelino Maria, sob o artigo 3.302 (o qual proveio do artigo 1652, 
da dita extinta freguesia de Pussos), com o valor patrimonial e 
atribuído de € 20,62; 

SETE: Prédio rústico, sito em Quinhões, composto de terreno 
de cultura com oliveiras, com a área de 1.440,00 m2, a confrontar 
do norte e nascente com André Ribeiro, do sul com herdeiros de 
José Dourado e do poente com Olivio Marques, inscrito na matriz 
em nome de Adelino Maria, sob o artigo 3.304 (o qual proveio 
do artigo 1653, da dita extinta freguesia de Pussos), com o valor 
patrimonial e atribuído de € 33,69.

Que, os referidos bens, lhe foram doados verbalmente já no 
estado de divorciado, em 1994, por seus pais, Adelino Maria, faleci-
do treze de Dezembro de dois mil e três, e  Elvira Mendes, casados 
que foram sob o regime da comunhão geral, então residentes em 
Feteiras, Pussos São Pedro, Alvaiázere.

Que, após a referida doação, o requerente tem possuído os 
aludidos bens em nome próprio, juntamente com os demais com-
proprietários, cultivando-os e plantando árvores, limpando-os ou 
mandando limpar, posse que sempre foi exercida por ele de forma 
a considerarem tais bens como seus, sem interrupção, intromissão 
ou oposição de quem quer que fosse, à vista de toda a gente do 
lugar e de outros circunvizinhos, sempre na convicção de exercer  
um direito próprio sobre coisas próprias.

Que, não existe, título suficiente que titule o registo de aqui-
sição dos referidos bens por parte do ora requerente, nem tão 
pouco é agora possível obter tal título.

Que, esta posse assim exercida ao longo de 21 anos se deve 
reputar de pública, pacífica e contínua.

Assim, na falta de melhor título, ele outorgante adquiriu os 
referidos bens por usucapião, que aqui invoca, por não lhe ser 
possível provar pelos meios extrajudiciais normais.

Notifiquei, previamente, os herdeiros de Adelino Maria e o res-
pectivo cônjuge, nos termos do artigo noventa e nove do código do 
Notariado quanto aos prédios descritos sob as verbas UM e DOIS.

Está conforme.
Tomar, 8 de Julho de 2016
A Colaboradora Autorizada, SÍLVIA LOPES FERREIRA, n.º de 

inscrição na Ordem dos Notários: 294/01
 (Por delegação de poderes, da notária Paula Cristina Viegas 

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

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 409 de 31/07/2016

CARTÓRIO NOTARIAL DE TOMAR
noTária PaULa CriSTina ViEGaS roDriGUES FErrEira

VENDE-SE:

Vivenda de rés-do-chão, 1º andar e logradouro com 230 m2 

e água situada na Rua da Quintinha, lote 12 - Alvaiázere
Tlms. 913 317 573 - 913 589 146 - 967 633 948

HOMENAGEM
Padre Manuel Francisco da Silva
Faleceu no passado mês de 

junho o Padre Manuel Francisco 
(16/05/1929 – 16/06/2016), 
tendo-se realizado na Igreja de 
Alvaiázere, sua terra natal, as 
cerimónias fúnebres.

O Padre Manuel foi, para além 
do último quartel do século XX, 
figura cimeira da vida da freguesia de Maçãs de D. 
Maria, onde exerceu o sacerdócio, tendo-se notabi-
lizado também na acção social. Durante o período 
em que esteve na paróquia levou a cabo obras de 
conservação no diverso património religioso, no-
meadamente na capela do lugar de Ferrarias, onde 
foi restaurado um retábulo datado provavelmente 
do ano da construção da capela (1756). Talvez por 
comungar do pensamento do seu colega padre An-
tónio Vieira “Quem busca primeiro os bens do céu, 
e depois os da terra, tem bênção, porque logra os 
da terra e mais os do céu: quem busca primeiro os 
da terra, e depois os do céu, tem maldição, porque 
nem logra os do céu, nem os da terra”. Liderou de 
forma altruísta a realização de algumas intervenções 
para a melhoria das condições de habitabilidade de 
alguns paroquianos, suportando ele mesmo (segun-
do é voz corrente) alguns dos encargos financeiros 
decorrentes das obras realizadas. Foi ainda o “psi-
cólogo” do povo, ouvindo sabiamente e apoiando 
quem precisava de um ombro amigo.

Provavelmente, seria mais cómodo para o Padre 
Manuel Francisco ser só mais um, o que lhe garan-
tiria ganhos secundários, dando por exemplo nome 
a uma rua, mas o Padre Manuel optou por assumir 
na plenitude o papel que entendia ser o seu, o que 
fez dele indiscutivelmente um grande ser humano. n

Carlos Lopes 
(Maçãs de D. Maria)

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 80 a folhas 81 verso do livro de notas para 

escrituras diversas número 144-A, Reverendo Padre André Filipe 

Sequeira da Silva, solteiro, maior, natural da freguesia e concelho 

de Cantanhede, residente na Rua Nossa Senhora da Piedade nº12, 

na Vila de Alvaiázere, o qual intervém na qualidade de pároco, em 

nome e em representação da FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL 

DA FREGUESIA DE MAÇÃS DE CAMINHO, com sede em Maçãs de 

Caminho, freguesia e concelho de Alvaiázere, declarou,

Que a FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE MA-

ÇÃS DE CAMINHO sua representada é dona e legítima possuidora 

há mais de vinte anos com exclusão de outrem, de um prédio 

rústico composto por terra de cultura com oliveiras com a área 

de mil e duzentos metros quadrados sito no lugar do Carregal, 

freguesia e concelho de Alvaiázere, a confrontar do Norte com 

Manuel Gomes Cabeleira, do Sul com Carlos Rodrigues  Teixeira, 

do Nascente com Joaquim Marques da Silveira e do Poente com 

José Serra Jº, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 1118 (que 

proveio do artigo rústico 219 da extinta freguesia de Maçãs de 

Caminho), com o valor patrimonial e atribuído de QUINHENTOS E 

VINTE E OITO EUROS E NOVENTA E CINCO CÊNTIMOS, omisso na 

Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

Que o referido imóvel veio à posse da sua representada no ano 

de mil novecentos e oitenta e cinco por lhe ter sido doado por João 

Serra e mulher Emília Maria, residentes que foram no mencionado 

lugar do Carregal, acto este que nunca chegou a ser formalizado.

Que desde então, porém, a FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA 

FREGUESIA DE MAÇÃS DE CAMINHO tem possuído o mencionado 

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

materiais que caracterizam a posse, designadamente a defesa e 

a conservação da propriedade, semeando-o, amanhando-o, plan-

tando e cortando as oliveiras, colhendo a azeitona, avivando as 

estremas, dele retirando todos os rendimentos inerentes à sua 

natureza, 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 

invoca na impossibilidade de comprovar o referido domínio e 

posse pelos meios extrajudiciais normais.

CONFERIDA. Está conforme.

Ansião, 14 de Julho de 2016.

A Notária, Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 409 de 31/07/2016

VENDE-SE  ou 
ARRENDA-SE

Moradia de r/C com 5 divisões, 
sótão e terreno com 398 m2  

em Carvalhal de Pussos
Contactar: 966 854 277
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Suas filhas, genros, netos e restante família, 

na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

Necrologia

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
PALMIRA DE OLIVEIRA       

LOPES (86 anos)
N. 26/03/1930
F. 01/07/2016

CORTE DE ORDEM
PUSSOS S. PEDRO

AGRADECIMENTO

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

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.
AF Sra. do Carmo

LUCINDA MARQUES    
CASTELÃO (72 anos)

N. 07/03/1944
F. 30/05/2016

CASAL DA RAINHA
ALMOSTER - ALVAIÁZERE

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

No dia 7 de Janeiro de 2016, pelas 17 horas, foi 

encontrada Maria Rosa Pereira Nunes, com 93 anos 

de idade, lúcida, na cozinha de sua casa, pela filha 

Maximina, com uma perna partida. 

Foi levada pelos Bombeiros da Freixianda para o 

Hospital de Abrantes onde permaneceu até ao dia 

20 de Janeiro de 2016, onde teve alta pelas 16h e 

45m.

Foi transportada pelos Bombeiros de Alvaiázere 

para a Rua da Capela, nº 64, Casalinhos - Pelmá - 

Alvaiázere, onde permaneceu até ao dia 12 de Março 

de 2016, dia em que veio a falecer pelas 3h e 45m, 

da manhã, na companhia de seu filho e nora.

Era viúva de Manuel Nunes Júnior, mãe de 5 

filhos, avó de 10 netos e 14 bisnetos.

Foi sepultada no dia 14 de Março de 2016, no 

cemitério de Freixianda, pelas 18 horas.

Maximina Nunes

MARIA ROSA PEREIRA 
NUNES (93 anos)

N. 03/09/1922
F. 12/03/2016

NATURAL: BRASIL
RESIDENTE: VÁRZEA DO BISPO -  FREIXIANDA

Querido Américo,
Fez dia 15 de julho, trinta e um anos que partiste 
Tanta dor, tanta saudade. 

A tia que não te esquece,
Linda

TRINTA E UM ANOS DE SAUDADE

SANDOEIRA
PUSSOS S. PEDRO

AMÉRICO JOSÉ DUARTE 
ANTuNES VAZ (PINTO)

N. 27/11/1964
F. 15/07/1985

Sua esposa, filhos, noras e netos assinalando o 3º 

aniversário do seu falecimento cuja memória não se 

apagará dos seus corações, rogamos a Deus pelo seu 

eterno descanso.

Pedimos a Deus que estejas bem no Céu.

TRÊS ANOS DE SAUDADE

ALVAIÁZERE

ABÍLIO CARVALHO

N. 07/04/1938
F. 30/07/2013

Seus filhos, noras, netos, bisnetos e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
ARMINDA FAVAS DINIZ

(82 anos)
N. 01/08/1933
F. 01/07/2016

VALE DO SENHOR
MAÇÃS DE D. MARIA

Seus filhos, nora, genro, netos e restante família, 

na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MARIA AUGUSTA DIAS DOS 
SANTOS VENTuRA (83 anos)

N. 15/11/1932
F. 08/07/2016

PORTELA DE S. CAETANO
ALVAIÁZERE

Suas filhas, genros, netos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
ANTÓNIO MENDES LOPES 

(87 anos)
N. 07/12/1928
F. 23/07/2016

VENDAS DE MARIA
MAÇÃS DE D. MARIA

Seus filhos, nora, genros, netos e restante família, 

na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
FELICIDADE MARIA GOMES 

(91 anos)
N. 18/01/1925
F. 13/07/2016

GRANJA
PUSSOS S. PEDRO

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
ALZIRA DE JESuS 

(93 anos)
N. 11/02/1923
F. 21/07/2016

CORTIÇA
PUSSOS S. PEDRO
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BREXIT: Consequências Processuais

SAÚDE
João Mendes

Ondas de calor - Recomendações

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

Informativo

No mês de junho o referendo no 
Reino Unido marcou a atualidade 
europeia e irá marcar certamente 

o futuro da União Europeia. E porque 
necessariamente haverá consequências 
ao nível processual reflexas desta de-
cisão de “Brexit”, quer nos processos 
judiciais pendentes quer nos a iniciar, 
ficam as linhas que se afiguram mais 
pertinentes analisar.

Desde logo ao nível da competência 
internacional, a saída do Reino Unido 
implicará uma mudança na aferição da 
competência dos tribunais portugueses 
quando o réu tenha domicílio no Reino 
Unido.

Por outro lado, esta saída atrasará 
de forma significativa a citação e a 
notificação de atos judiciais quando 
o réu tenha domicílio/sede no Reino 
Unido. Um ato que até agora devia ser 
cumprido no prazo máximo de um mês, 
passará a demorar meses.

Ao nível do reconhecimento e exe-
cução de sentenças estrangeiras, elas 
deixarão de poder ser automaticamente 
executadas e terão de ser submetidas a 
um processo de revisão e confirmação 
pelos tribunais portugueses e vice-
versa.

Também no que concerne às insol-
vências, haverá alterações principal-
mente com os Planos de Recuperação 
de Empresa transfronteiriços, pois a 
abertura de um processo de insolvên-
cia no Reino Unido de uma sociedade/
pessoa aí sedeada/ domiciliada e a 
respetiva decisão de insolvência não 
serão imediata e automaticamente 
reconhecidas em Portugal, nem pro-
duzirão os mesmos efeitos que pro-

duziriam no Reino Unido. O mesmo 
acontecerá em relação à abertura de 
processo de insolvência e a respetiva 
decisão de insolvência em Portugal 
(ou noutro Estado-Membro) no Reino 
Unido.

Acresce que esta saída do Reino 
Unido implicará também uma maior 
dificuldade para aferir se uma determi-
nada sociedade/pessoa se encontra em 
estado de insolvência no Reino Unido, 
uma vez que tal informação não fará 
parte dos registos de insolvências in-
terligados dos Estados-Membros e do 
Portal Europeu de Justiça.

Quanto ao momento em que estes 
reflexos processuais se irão verificar, 
não existem propriamente limites tem-
porais, muito dependendo do momento 
da notificação do Reino Unido ao Con-
selho Europeu, sendo que o expectável 
é que se venham a verificar dois anos 
após essa notificação.

Estas são as consequências pro-
cessuais que, em linhas gerais se 
destacam, e que são consequência da 
cessação da aplicação dos vários regu-
lamentos europeus que regulamentam 
os exemplos apontados. Contudo, 
afiguram-se como inevitáveis e im-
prescindíveis outras negociações que 
possibilitem a manutenção em vigor de 
algumas regras processuais estabeleci-
das nesses regulamentos.

Não obstante tudo o que foi mencio-
nado, não é possível, neste momento, 
delimitar toda a extensão de conse-
quências processuais emergentes da 
saída do Reino Unido.

Mantenha-se informado, consulte 
um advogado! n

Especialidades
Variedade de petiscos:

- Caracol (Verão) - Caracoleta assada
- Moelas grelhadas ou estufadas

- Ameijoa à bulhão pato
- Gambas ao alhinho

- Choco frito

Grande variedade de Bifes: 
- Bife à Varanda, Bife na frigideira c/ molho de 
mostarda, Bife à Guilho, Bife à Café, 
Bife à Pimenta, Bife ao Alho, etc.
- Posta de Vitela à Mirandesa 
- Posta de vitela em cama de grelos
- Cozido à Portuguesa (aos domingos de outubro a abril)

- Naco de Vitela na Pedra 
- Tábua de Picanha c/ fruta
- Tornedó c/ molho à casa 

Tel.: 218380070 - Rua Vale Formoso de Cima, 113 - Loja B - 1950-266 Lisboa
E-mail: restaurantevarandavaleformoso@gmail.com      Facebook: Varanda Vale Formoso

Pratos:
- Lascas de Bacalhau em cama de grelos
- Bacalhau à Varanda 
- Bacalhau c/ broa na Telha
- Arroz de ameijoa
- Polvo à lagareiro 
- Prego de atum em bolo de caco c/ batata doce

(Todos os dias recebemos peixe fresco)

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

I
ntrodução: A exposição a períodos de 
calor intenso, durante vários dias conse-
cutivos – ondas de calor – constitui uma 

agressão para o organismo, podendo con-
duzir à desidratação, ao agravamento de 
doenças crónicas, a um esgotamento ou a 
um golpe de calor, situação muito grave e 
que pode provocar danos irreversíveis na 
saúde, ou inclusive levar à morte.

São mais vulneráveis ao calor: As 
crianças nos primeiros anos de vida; As 
pessoas idosas; Os portadores de doen-
ças crónicas (nomeadamente doenças 
cardiovasculares, respiratórias, renais, 
diabetes, alcoolismo); As pessoas obesas; 
As pessoas acamadas; As pessoas com 
problemas de saúde mental; As pessoas 
a tomar alguns medicamentos, como anti-
-hipertensores, antiarrítmicos, diuréticos, 
anti-depressivos, neurolépticos, entre 
outros; Os trabalhadores expostos ao sol 
e/ou ao calor; As pessoas que vivem em 
más condições de habitação.

Para a prevenção dos efeitos do 
calor intenso recomendam-se as se-
guintes medidas:

- Aumentar a ingestão de água, ou 
sumos de fruta natural sem adição de 
açúcar, mesmo sem ter sede.

- As pessoas que sofram de doença 
crónica, ou que estejam a fazer uma 
dieta com pouco sal, ou com restrição de 
líquidos, devem aconselhar-se com o seu 
médico, ou contactar a Linha Saúde 24: 
808 24 24 24.

- Evitar bebidas alcoólicas e bebidas 
com elevados teores de açúcar.

- Os recém-nascidos, as crianças, as 
pessoas idosas e as pessoas doentes, 
podem não sentir, ou não manifestar 
sede, pelo que são particularmente vulne-
ráveis - ofereça-lhes água e esteja atento 
e vigilante.

- Devem fazer-se refeições leves e 
mais frequentes. São de evitar as refei-
ções pesadas e muito condimentadas.

- Permanecer duas a três horas por 
dia num ambiente fresco, ou com ar 
condicionado, pode evitar as consequên-
cias nefastas do calor, particularmente 
no caso de crianças, pessoas idosas ou 
pessoas com doenças crónicas. Se não 
dispõe de ar condicionado, visite centros 
comerciais, cinemas, museus ou outros 
locais de ambiente fresco. Evite as mudan-
ças bruscas de temperatura. Informe-se 
sobre a existência de locais de “abrigo 
climatizados” perto de si.

- No período de maior calor tome um 
duche de água tépida ou fria. Evite, no 
entanto, mudanças bruscas de tempera-
tura (um duche gelado, imediatamente 
depois de se ter apanhado muito calor, 
pode causar hipotermia, principalmente 
em pessoas idosas ou em crianças).

- Evitar a exposição directa ao sol, 
em especial entre as 11 e as 17 horas. 
Sempre que se expuser ao sol, ou andar 

ao ar livre, use um protector solar com 
um índice de protecção elevado (igual ou 
superior a 30) e renove a sua aplicação 
sempre que estiver exposto ao sol (de 2 
em 2 horas) e se estiver molhado ou se 
transpirou bastante. Quando regressar da 
praia ou piscina volte a aplicar protector 
solar, principalmente nas horas de calor 
intenso e radiação ultravioleta elevada.

- Ao andar ao ar livre, usar roupas que 
evitem a exposição directa da pele ao sol, 
particularmente nas horas de maior inci-
dência solar. Usar chapéu, de preferência, 
de abas largas e óculos que ofereçam 
protecção contra a radiação UVA e UVB.

- Evitar a permanência em viaturas 
expostas ao sol, principalmente nos pe-
ríodos de maior calor, sobretudo em filas 
de trânsito e parques de estacionamento. 
Se o carro não tiver ar condicionado, não 
feche completamente as janelas. Levar 
água suficiente ou sumos de fruta natu-
rais sem adição de açúcar, para a viagem 
e, parar para os beber. Sempre que pos-
sível viajar de noite.

- Nunca deixar crianças, doentes ou 
pessoas idosas dentro de veículos expos-
tos ao sol.

- Sempre que possível, diminuir os es-
forços físicos e repousar frequentemente 
em locais à sombra, frescos e arejados. Evi-
tar actividades que exijam esforço físico.

- Usar roupa larga, leve e fresca, de 
preferência de algodão e em conformida-
de com a Circular Informativa n.º 23/DA 
de 02/07/2009.

- Usar menos roupa na cama, sobre-
tudo quando se tratar de bebés e de 
doentes acamados.

- Evitar que o calor entre dentro das 
habitações. Correr as persianas, ou por-
tadas e manter o ar circulante dentro de 
casa. Ao entardecer, quando a tempera-
tura no exterior for inferior àquela que se 
verifica no interior do edifício, provocar 
correntes de ar, tendo em atenção os 
efeitos prejudiciais desta situação.

- Não hesitar em pedir ajuda a um 
familiar ou a um vizinho no caso de se 
sentir mal com o calor.

- Informar-se periodicamente sobre 
o estado de saúde das pessoas isoladas, 
idosas, frágeis ou  com dependência que 
vivam perto de si e ajudá-as a protegerem-
se do calor.

- As pessoas idosas não devem ir à 
praia nos dias de grande calor. As crianças 
com menos de seis meses não devem ser 
sujeitas a exposição solar e deve evitar-se 
a exposição directa de crianças com menos 
de três anos. As radiações solares podem 
provocar queimaduras da pele, mesmo 
debaixo de um chapéu-de-sol; a água do 
mar e a areia da praia também reflectem 
os raios solares e estar dentro de água não 
evita as queimaduras solares das zonas ex-
postas. As queimaduras solares diminuem 
a capacidade da pele para arrefecer. n

Continua na próxima edição
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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 “Juiz Conselheiro Dr. Francisco Rodrigues Pardal”  
 no Centro de Documentação do Museu

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

dia 4: 21h00
SESSÃO DE CINEMA - Zootropolis
Local: Casa Municipal da Cultura de Alvaiázere

 (Org.: Município de Alvaiázere)

dias 6 e 7:
 FESTA EM HONRA DE SANTO ESTÊVÃO
 Local: Pussos
 (Org. Comissão de Festas de Pussos)

dias 6 e 7:
FESTA EM HONRA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E 
NOSSA SENHORA DA GRAÇA

 Local: Maçãs de Caminho
 (Org. Comissão de Festas de Maçãs de Caminho)

dia 11: 20h00
CAMINHADA NOTURNA - ALVAIÁZERE | 5 Km
Inscrições até dia 11 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)

AGENDA CULTURAL - AGOSTO
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
 Maçãs D. Maria  ................ 236 641 257
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 14 e 28

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 7 e 21

AGOSTO

dia 12:
 COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE 
 E SUNSET
 Local: Piscinas Municipais de Alvaiázere
 (Org.: Município de Alvaiázere)

dia 20: 18h00
KAYAK NOTURNO

 Preço: 25€ (com jantar incluido)
 Local: Rio Fundeiro - Dornes
 (Org. Divulgar Alvaiázere e Alventura)

dias 20 e 21:
 FESTA EM HONRA DE S. MIGUEL
 Local: Bésteiro - Pelmá
 (Org. Comissão de Festas de Bésteiro) 

dias 20 e 21:
FESTA EM HONRA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Local: Almoster
(Org.: Comissão da Fábrica da Igreja de Almoster)

dia 25: 20h00
CAMINHADA NOTURNA - ALVAIÁZERE | 5 Km (aula de GAP)
Inscrições até dia 25 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)

VOLUNTARIADO | inscrições abertas
DÊ VIDA AO SEU TEMPO LIVRE, FAÇA VOLUNTARIADO 
Programa de voluntariado que visa incentivar a participação da 

comunidade no desenvolvimento de atividades e serviços do Museu

Destinatários: Comunidade em geral
Local: Museu Municipal de Alvaiázere

TURISMO | PRODUTO DO MÊS  
Como forma de valorizar o território Alvaiazerense, através   

 dos seus produtos endógenos, destacou-se como produto do:  
Mês de agosto: Condimentos (carne, peixe, grelhados e saladas) 
À venda: Atendimento da Câmara / Turismo | segunda – sexta (9h00 às 17h30)

Informativo
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CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE
A CArgo dA ConservAdorA em funções notAriAis irene duLCe venturA sAntA

Certifico, para efeitos de publicação, que por 

escritura de justificação notarial, hoje exarada, de 

folhas 96 a folhas 98, do livro de notas para escritu-

ras diversas número 78-D, deste Cartório, Faustino 

da Silva Ribeiro, divorciado, natural da freguesia e 

concelho de Alvaiázere, residente no Largo Cidade de 

Magdeburg, nº9, 1º Esqº, Setúbal, declara:

Que, é dono e legítimo possuidor com exclusão 

de outrem do seguinte prédio, não descrito na Con-

servatória de Registo Predial de Alvaiázere:

Rústico, sito em Perdigueira, composto de pinhal, 

vinha e cultura com oliveiras, fruteira e sobreiros, 

com a área de mil novecentos e cinquenta metros 

quadrados, a confrontar do norte com caminho; 

sul com Maria Celeste da Silva Ribeiro; do nascente 

com António Inácio; poente com António Simões 

Gonçalves, inscrito na respectiva matriz, em nome 

do justificante, sob o artigo 10376 da freguesia de 

Alvaiázere, concelho de Alvaiázere, o qual proveio do 

artigo 6095 da freguesia de Alvaiázere (extinta), com 

o valor patrimonial de 1024,23€;

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

estado de divorciado, por partilha meramente verbal 

feita por óbito de seus pais Acácio Alves Ribeiro e 

mulher Ana da Silva, residentes que foram no referido 

lugar de Zambujal, no ano de mil novecentos e noventa 

e um, pelo que não ficou a dispor de título formal que 

lhe permita fazer o respectivo registo na Conservatória 

do Registo Predial, mas desde logo entrou na posse e 

fruição do referido prédio em nome próprio, posse que 

assim detém há mais de vinte anos, sem interrupção 

ou ocultação de quem quer que seja.

Que esta posse foi adquirida e mantida sem 

violência e sem oposição, ostensivamente, com o 

conhecimento de toda a gente, em nome próprio e 

com aproveitamento de todas as utilidades do prédio 

todos os actos de posse de que o mesmo era susce-

tível, nomeadamente, plantando e cortando árvores, 

limpando e cultivando o referido terreno colhendo 

os respetivos frutos, agindo sempre por forma cor-

respondente ao exercício do direito de propriedade, 

quer usufruindo como tal o imóvel, quer suportando 

os respectivos encargos.

Que esta posse em nome próprio, pacífica, contí-

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

ziu à aquisição do mencionado prédio por usucapião, 

que aqui expressamente invoca, justificando o seu 

direito de propriedade para o efeito de registo, dado 

que esta forma de aquisição não pode ser compro-

vada por qualquer outro título formal extrajudicial.

Está conforme, Alvaiázere, 18 de julho 2016.

A Conservadora em funções notariais, 

Irene Dulce Ventura Santa

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 409 de 31/07/2016  
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D
urante o mês de julho, várias foram as provas 
disputadas pelos atletas do Grupo de Amigos dos 
Casais do Vento (GACV), que alcançaram excelen-

tes resultados: três medalhas de ouro e duas de bronze.
A primeira prova do mês, o Campeonato Nacional de 

Juvenis, realizou-se nos dias dois e três na Lagoa, prova 
na qual Joana Pontes se classificou em décimo lugar nos 
3000 metros pista ao ar livre.

No dia 16 de julho, o Estádio Municipal de Pombal 
recebeu o Campeonato Distrital de Iniciados: Catarina 
Costa sagrou-se campeã nos 4000 metros marcha, com 
o tempo de 27’32” 13, prova na qual Inês Rodrigues, 
também atleta do GACV, ficou em terceiro lugar, com a 
marca de 29’50”19.

Ainda no dia 16 de julho, disputou-se o 12º Grande 
Prémio de Atletismo do Conselho de Ansião e 7º Grande 
Prémio de Atletismo de Santiago da Guarda. Nesta prova, 
dois atletas do GACV conquistaram a medalha de ouro: 
Miguel Pontes, na categoria de infantis masculinos 2000 

metros e Joana Pontes, em juvenis femininos 2300 me-
tros. Paulo Pontes foi terceiro classificado em veteranos 
M45, Cristiana Carvalho classificou-se em quinto lugar 
em juvenis femininos 2300 metros e Marta Ferreira foi a 
sexta classificada em juvenis femininos 2300 metros. n

Município de Alvaiázere

Organizou 
Torneio de Ténis

Organizado pelo Município de Alvaiázere, realizou-se 
nos dias 25 e 26 de julho o Torneio de Ténis de Alvaiá-
zere, que contou com a participação de 16 atletas, o 
número máximo permitido pela organização.

O primeiro dia foi marcado por duas provas elimi-
natórias, sendo que no dia seguinte se realizaram as 
meias-finais e a grande final deste torneio, no qual todos 
os jogos foram bem disputados e agradáveis para quem 
teve a oportunidade de assistir.

A final da prova opôs Michael Silva a Rafael Marques, 
tendo este último sido o grande vencedor, após os resul-
tados parciais de 6-4 e 6-3.

Com a realização deste Torneio, o Município preten-
deu divulgar esta modalidade, promover o convívio em 
contexto desportivo e dinamizar os espaços concebidos 
para a prática do ténis no Concelho. n

Atualidade
CARTÓRIO DE NAZARÉ

JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL

Certifico para efeitos de publicação que, por escritura lavrada 

no dia seis de Julho de dois mil e dezasseis, de folhas cento e 

dezoito a folhas cento e dezanove verso, do Livro de Notas para 

escrituras diversas número Noventa e Quatro-S, do meu Cartório, 

sito na Avenida de Olivença, nº 153, rés-do-chão, Nazaré, José Luís 

Marques Veríssimo e mulher Cristina Maria de Freitas Gomes 

Veríssimo, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, ele 

da freguesia de Pousaflores, concelho de Ansião, e ela da freguesia 

de Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázere, residentes na 

Rua do Pereiro, nº 120, Pousaflores, Ansião, nifs. 183.049.381 e 

188.101.357, declaram:

Que, com exclusão de outrem, são donos e legítimos possui-

dores de um prédio rústico, sito em Vale Tábuas, na freguesia de 

Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázere, composto de pinhal 

e mato, com a área de dois mil e setenta metros quadrados, a con-

frontar do Norte com António de Deus, do Sul com José Augusto 

Simões, do Nascente com Benjamim Lopes, do Poente com José 

Braz e outros, não descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Alvaiázere, inscrito na matriz rústica sob o artigo 7893, com o valor 

patrimonial tributável IMT de €528,95 (de acordo com a portaria 

nº1337/2003 de 5 de Dezembro), ao qual atribuem o mesmo valor.

Que, começaram a possuir o referido imóvel, em data incerta 

de meados de mil novecentos e noventa e quatro, mediante compra 

meramente verbal, que fizeram a Aparecida Ribeiro ou Aparecida 

de Jesus Marques, viúva, residente que foi na Rua Orlando Silva, 

nº 256, Bairro da Bela Vista, cidade de Pindamonhangaba, Brasil, 

actualmente já falecida.

Que, desde então, foram eles justificantes que sempre pos-

suíram o referido prédio rústico, administrando-o, com o conhe-

cimento das pessoas da freguesia e vizinhos, tendo cuidado dos 

pinheiros, recolhendo os respectivos frutos e as resinas e limpando 

o mato, no aproveitamento de todas as utilidades, tendo pago sem-

pre as respectivas contribuições e impostos, sendo reconhecidos 

por toda a gente como únicos donos, fazendo-o com a convicção 

de não lesarem direito alheio, de forma contínua, pacífica e publi-

camente, à vista de toda a gente e sem a menor oposição de quem 

quer que fosse, desde o seu início.

Que tendo mantido tal posse, há mais de vinte anos, com 

as enunciadas características, adquiriram o referido imóvel por 

usucapião, a qual, dada a sua natureza, não é susceptível de se 

comprovar pelos meios extrajudiciais normais.

De conformidade com o original, não havendo na parte omitida 

nada que restrinja, modifique ou altere o respectivo conteúdo.

O notário, Saulo Mota Tavares   
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Comarca de Leiria
Figueiró dos Vinhos - Inst. Local - Sec. Comp. Gen. - J1

Palácio da Justiça - Av. José Malhoa - 3260-402 Figueiró dos Vinhos
Tel. 236 093 540 - Fax 236 093 559 - Mail: figvinhos.judicial@tribunais.org.pt

ANÚNCIO
Processo: 171/16.4T8FVN    Interdição/Inabilitação    N/Referência: 82355040

Data: 01-07-2016

Requerente: A Procuradora Adjunta de Figueiró dos Vinhos

Requerido: Maria Beatriz da Conceição Nunes

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

ção/Inabilitação em que é requerido Maria Beatriz da Conceição 

Nunes, com domicílio: Estrada Via Lusitânia, N.º 543, Barqueiro, 

3250-252 Alvaiázere, para efeito de ser decretada a sua interdição 

por anomalia psíquica.

A Juiz de Direito,

Dra. Margarida Allen Camacho Quental

A Oficial de Justiça,

Maria Manuela I.S.T. Pereira

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 409 de 31/07/2016

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

Atletismo

Atletas do GACV somaram conquistas

Futebol

GDA vai ter 
novo treinador

José Marques 
será o novo trei-
nador do Grupo 
Desportivo de 
Alvaiázere (GDA) 
já na próxima 
época que está 
prestes a come-
çar, sucedendo 
assim a Paulo 
Neves, que re-
gressou pela se-
gunda vez aos 
comandos da 
equipa em junho 
do ano passado.

Não tendo 
conseguido evi-
tar a despromo-
ção, o GDA vai 
disputar a primeira divisão distrital, tendo como 
objetivo maior lutar pelo regresso à divisão de 
honra do distrito de Leiria. Enquanto treinador, 
José Marques tem no seu currículo duas subidas 
de divisão, ao serviço das equipas da Moita do 
Boi e do Matamourisquense. n

Cláudia Martins

Grupo Desportivo de Alvaiázere

Festival de Natação juntou 120 participantes

A 
3ª edição do festival de natação do Grupo Des-
portivo de Alvaiázere realizou-se no passado dia 
2 de julho, nas Piscinas Municipais de Alvaiázere.

O festival teve a participação de mais quatro esco-
las de natação, tais como, a Associação Desportiva de 
Figueiró dos Vinhos, o Núcleo Desportivo de Ansião, 
Pedrógão Grande e por fim Condeixa, tendo aproxima-
damente 120 nadadores.

Para além da competição, os alunos mais novos da 
Escola de Natação do GDA fizeram uma pequena de-
monstração do trabalho desenvolvido durante a época 
desportiva. n
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A 24.ª edição da Volta a Portugal do Futuro em 
ciclismo na categoria de sub-23, prova orga-
nizada pela Liberty Seguros, realizou-se entre 

os dias 14 e 17 de julho e logo na primeira etapa, 
que fez a ligação entre Soure e Condeixa-a-Nova, 
num total de 138,6 quilómetros, passou por terras 
alvaiazerenses.

O pelotão chegou ao lugar de Murtal, na freguesia 
de Almoster, cerca das 13h50, rumando à Ponte Nova 
pela Estrada Nacional 350 e de seguida em direção 
à Freixianda. Os ciclistas voltaram a entrar em Al-
vaiázere no lugar da Aldeia da Serra, na freguesia de 
Pelmá, pela Estrada Nacional 356. Ao quilómetro 60,9 
desta primeira etapa, em Sobralchão, disputou-se um 
prémio de montanha de quarta categoria, vencido 
pelo ciclista Ricardo Teixeira, da equipa da Anicolor. 
Já na vila de Alvaiázere, concretamente junto à Câ-
mara Municipal, disputou-se uma meta volante, na 
qual se sagrou vencedor José Dias, da equipa Maia. 
Ainda neste primeiro dia, disputou-se outro prémio 
de montanha, de terceira categoria, vencido por Luís 
Gomes, da Liberty Seguros/Carglass, e mais duas 
etapas volantes, em Pombal e Ansião, nas quais se 
sagraram vencedores César Martingil, da Liberty 
Seguros/Carglass e João Barbosa, da Maia, respeti-
vamente. Em termos de classificações individuais da 
etapa, Xuban Errazkin, da equipa Café Baque, ficou 
em primeiro lugar, seguido de Erlend Sor, da Caja 
Rural e de Luís Gomes, da Liberty Seguros/Carglass.

A segunda etapa, que partiu de Penela em direção a 
Oliveira de Azeméis, foi a maior das quatro etapas desta 
prova, num percurso de 145 quilómetros. Ao quilóme-
tro 139 disputou-se um prémio de montanha de quarta 
categoria, vencido por Camilo Diagama, da Boyaca Raza 
de Campeones. As metas volantes foram três: Soure, 
Montemor-o-Velho e Águeda, nas quais se sagraram 
campeões César Martingil, da Liberty Seguros/Carglass, 
Marvin Scheulen, da equipa Sicasal/Constantinos/UDO 
e Rafael Apolinário, da mesma equipa. No final da eta-
pa, Luís Gomes foi o primeiro classificado em termos 

individuais e a sua equipa, Liberty Seguros/Carglass, 
venceu na classificação coletiva.

Na terceira etapa, que se realizou entre Lousada e 
Boticas, num itinerário de 134,1 quilómetros, foram 
disputados quatro prémios de montanha: Ricardo 
Teixeira, da Anicolor, venceu em Fojos (terceira cate-
goria), Armando Ortega, da Boyaca Raza de Campeo-
nes, venceu na Freguesia de Salto (primeira categoria) 
e em Virtelo (terceira categoria) e, por fim, Miguel 
Florez, seu colega de equipa, venceu em Torneiros 
(primeira categoria). As metas volantes realizaram-se 
em Fafe, onde venceu Fábio Mansilhas, da Anicolor, 
em Salto, onde venceu Carlos Cruz, da Boyaca Raza 
de Campeones e em Boticas, onde Armando Ortega, 
também da Boyaca Raza de Campeones,  voltou a 
sagrar-se campeão. Em termos de classificação in-
dividual da etapa, o primeiro lugar foi para Miguel 
Florez, da Boyaca Raza de Campeones.

O percurso da quarta e última etapa desta 24ª 

Volta a Portugal do Futuro fez a ligação entre Boticas 
e Montalegre, concretamente a Serra do Larouco. 
Luís Gomes, da Liberty Seguros/Carglass, venceu três 
prémios da montanha, em Alturas do Barroso (terceira 
categoria), Fafião (segunda categoria) e Xertelo (se-
gunda categoria), tendo ainda conquistado o primeiro 
lugar na meta volante de Montalegre. 

No final destes quatro dias de uma prova que foi 
considerada pelo seu diretor, Joaquim Gomes, como 
uma das mais exigentes de sempre, Enrique Rodriguez, 
da Boyaca Raza de Campeones, sagrou-se campeão, 
seguido do português Gaspar Gonçalves, da Liberty 
Seguros/Carglass, que conquistou a medalha de prata, 
com uma diferença de 25 segundos, e de Juan Lopez, 
da Café Baque, que ficou em terceiro lugar na geral e 
em primeiro na classificação por pontos. Em termos de 
classificação por equipas, a Boyaca Raza de Campeones 
classificou-se em primeiro lugar, a Liberty Seguros/
Carglass em segundo e a Anicolor em terceiro. n

desporto

mãos  livres
Trabalhos elaborados pelas crianças do Pré-Escolar de Alvaiázere

Cláudia Martins

Ciclismo

24ª Volta a Portugal do Futuro passou em Alvaiázere
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Rui Oliveira

Nós por cá...

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

Município de Alvaiázere

Lançou aplicação para telemóveis

Olho Vivo Fenómenos da Natureza

Do lugar do Carvalhal de Pussos, chegou-nos este tomate de formato invulgar, 
cultivado na horta de Fernanda e Carlos Tiago.

T
al como tinha sido anunciado pela presidente da 
Câmara Municipal de Alvaiázere, Célia Marques, 
por ocasião das comemorações do Dia do Con-
celho, a 13 de junho, o Município lançou uma 

aplicação móvel compatível com smartphones e tablets, 
através de uma ligação à Internet.

Nesta aplicação, os utilizadores terão acesso a di-
versas funcionalidades, designadamente: consulta de 
informações locais, agenda cultural, notícias e eventos, 
notificações, alerta de ocorrências, informações meteo-
rológicas, farmácias de serviço, contactos úteis, informa-
ção turística, como por exemplo localização e horários 
de restaurantes, alojamentos e sítios a visitar e ainda 
pedidos de recolha de monos domésticos, pedidos de 
audiências, entre outras.

A app do Município de Alvaiázere é gratuita e o down-
load pode ser feito em três plataformas: Android (Google 
Play), Iphone (App Store) e Windows Phone (Windows Sto-
re). Até ao dia 15 de setembro, o Município de Alvaiázere 
tem uma oferta para os utilizadores que descarreguem 
a aplicação e façam prova disso, devendo dirigir-se com 
o equipamento a um dos seguintes locais: atendimento 
da Câmara Municipal, Posto de Turismo, atendimento do 
Museu Municipal, atendimento da Biblioteca Municipal ou 
bilheteiras das Piscinas Municipais.

Esta iniciativa do executivo pretende aproximar os 
munícipes dos processos de decisão, tornando-os mais 
rápidos e eficazes através de um modelo de gestão de 
proximidade. n

… sentimos uma alegria louca ao 
sermos campeões europeus, quando 
poucos o previam e apesar dos con-
secutivos empates, superámos pro-
longamento e penalties, lá chegando 
à primeira vitória nos 90 minutos na 
meia-final e no jogo decisivo, superio-
rizámo-nos aos favoritos e confiantes 
anfitriões franceses. Ah oui, ça va bien!

Vão-se esvaindo os festejos e caímos 
na realidade das sanções todos os dias. 
Apesar da regra dos 3% já ter sido vio-
lada mais de 100 vezes, entre 1999 e 
2015, foi infringida mais precisamente 
114 vezes e a campeã, ironia do des-
tino, é a França com 11 infracções. 
Mas é a França, claro. Segue-se a Gré-
cia, Portugal e Polónia com 10, Reino 
Unido 9, Itália 8, Hungria 7, Irlanda e 
Alemanha 5. Sobre o assunto é curiosa 
a visão dos americanos, um dos seus 
mais conceituados jornais, o Wall Street 
Journal, refere que o maior problema 
da União Europeia é “mais o défice de 
bom senso” do que os défices orçamen-
tais, identificando o baixo crescimento, 
impostos elevados e os desperdícios na 
despesa, como as grandes questões a 
resolver, aconselhando os ministros 
das Finanças a discutir estratégias de 
crescimento, em resumo “apoiar em 
vez de punir”. Não podíamos estar mais 
de acordo.

Em termos de banca nacional, qual-
quer leigo se dá conta que essa questão 
não foi resolvida durante a intervenção 
da troika, tendo alguém varrido o lixo, 
entenda-se os problemas, para debaixo 
do tapete. Certamente para a saída ser 
limpa. Duas décimas, que mais não são 
do que um pretexto para os políticos 
europeus. Tem toda a razão a ex-mi-
nistra, se fosse ela ainda a conduzir 
as Finanças, não se falaria tanto em 
sanções. É uma questão de pressão, 
puramente política. 

Por cá a reabertura da Assembleia 
de Alvaiázere, vulgo Clube, para ver 
todos os jogos de Portugal, ficará para 
sempre associado a esse título, um 
marco histórico que dificilmente será 
esquecido. Alguns garantem que até 
fomos campeões europeus, por marcar 
presença em todos os jogos, naquela 
sala. Pois é, nós por cá… ainda temos 
aquelas “fezadas”! n
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