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N
o dia 18 de agosto, a Guarda 
Nacional Republicana (GNR) de 
Figueiró dos Vinhos levou a cabo 
uma operação da qual resultou 

a apreensão de diverso material furtado 
proveniente de várias residências assalta-
das nos últimos meses em três concelhos 
da zona norte do distrito de Leiria.

Esta operação consistiu na execução 
de dois mandatos de busca, a uma resi-
dência e a uma loja, no centro da vila de 
Alvaiázere, cujo proprietário, um indiví-
duo de 42 anos, acabou por ser consti-
tuído arguido pela suspeita da prática do 
crime de recetação de material furtado.

Na sequência das buscas efetuadas, a 
GNR recuperou eletrodomésticos, mobi-
liário, bicicletas e objetos de decoração, 
que foram de imediato associados aos 
furtos que têm vindo a ocorrem em Al-

vaiázere, Ansião e Figueiró dos Vinhos.
O Comandante do Destacamento Ter-

ritorial de Pombal, capitão Henrique Faria, 

referiu que a investigação vai prosseguir, 
estando o material apreendido a ser identi-
ficado e devolvido aos seus proprietários. n

Atualidade
Em Alvaiázere

Criança de dois 
anos morreu 
afogada em tanque

Foi ao início da noite de 20 de agos-
to que a tragédia aconteceu no lugar 
de Laranjeiras, freguesia de Alvaiázere: 
uma criança de dois anos foi encontra-
da inanimada no tanque da casa dos 
pais pela irmã de 14 anos.

Glória era a mais nova de seis ir-
mãos, todos eles menores de idade, 
e nesse dia ficou ao cuidado da irmã 
enquanto os pais foram tratar dos 
animais, nas proximidades da casa. 
Quando deu pela sua ausência, a irmã 
julgou que a menina tinha ido ter com 
eles. 

Quando os pais regressaram, aper-
ceberam-se que a criança tinha desapa-
recido e começaram de imediato à sua 
procura, acabando por ser a própria 
irmã a encontra-la já inanimada no 
tanque junto à casa. 

Depois de ainda ter mergulhado 
para a salvar, sem sucesso, a irmã 
entrou em estado de choque e teve de 
ser assistida pela equipa de psicólogos 
do INEM.

No local estiveram os Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere e o INEM, 
que transportou a menina para o 
Hospital Pediátrico de Coimbra em 
manobras de reanimação, mas o óbito 
foi declarado pouco tempo depois. O 
corpo seguiu para o Instituto de Medi-
cina Legal, onde foi feita a autópsia, 
e o funeral realizou-se no dia 23 de 
agosto.

Apesar de não existir qualquer indí-
cio de crime, a GNR esteve também no 
local e tomou conta da ocorrência. n

Em Alvaiázere

GNR apreendeu material furtado e 
constituiu um arguido

Em Maçãs de D. Maria
Homem morreu 
eletrocutado

No passado dia 25 de agosto, um 
homem de 48 anos de idade, morreu 
eletrocutado na freguesia de Maçãs de D. 
Maria, concelho de Alvaiázere. O inciden-
te ocorreu quando preparava a iluminação 
dos arcos para a festa do Senhor dos 
Aflitos, que teve início nesse mesmo dia.   

A empresa, onde a vítima trabalhava, 
é do concelho de Castanheira de Pera que 
estava encarregue da iluminação da festa.

O acontecimento deslocou meios 
de socorro de Alvaiázere e de Pombal e 
ainda o Instituto Nacional de Emergência 
Médica (INEM), que confirmou o óbito. n

Em Alvaiázere
Cadela foi atingida 
por um tiro

Na noite de 21 para 22 de agosto, 
Maria Teresa, proprietária do café Flor 
da Serra, decidiu ir dar um passeio pelo 
centro da vila de Alvaiázere com as suas 
cadelas, depois de um dia de trabalho. 

Na Rua da Bica, uma das cadelas afastou-
se cerca de 20 metros da dona que, ao che-
gar a casa, reparou que esta estava a sangrar 
da boca, indo de imediato ao veterinário.

Em declarações ao Jornal “O Alvaiaze-
rense”, Maria Teresa explicou que não ou-
viu nenhuma movimentação suspeita nem 
qualquer som. O animal teve de ser sub-
metido a uma cirurgia para extrair a bala 
e está neste momento em recuperação. n

Em Maçãs de D. Maria
Incêndio florestal em 
Casal dos Serralheiros

Segundo dados fornecidos pelo Co-
mandante dos Bombeiros Voluntários de 
Alvaiázere, Mário Bruno Gomes, ao longo 
do mês de agosto registaram-se 26 saí-
das para incêndios, tanto no concelho de 
Alvaiázere como em outros Concelhos.

A ocorrência mais importante em 
Alvaiázere foi no passado dia 27 de 
agosto: um foco de incêndio florestal 
no lugar de Casal dos Serralheiros, fre-
guesia de Maçãs de D. Maria, ao qual se 
deslocaram doze bombeiros em quatro 
veículos, que combateram as chamas 
durante cerca de uma hora. n
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Em Agosto de 1996, na rubrica POESIA, Cilinha Rego 
usava a prosa, para nos dizer NUNCA MAIS: «Nunca 
mais jogarei à quintinha, à 
macaca, às escondidas, à bola 
ou saltarei à corda. Nunca mais 
verei a Ti Teresa dando milho 
às galinhas e metendo o dedo 
no rabo das que tinham a crista 
mais vermelha para ver se ti-
nham ovo.

Nunca mais ouvirei o malhar 
do ferro na forja do Sr. Aires 
enquanto que a bica cantava 
deitando as sobras da fonte para 
dentro do tanque que tantas ve-
zes me serviu de espelho. 

Nunca mais verei a figura 
querida do Ti Galinha que, por 
minha causa, foi de promessa, 
descalço e a pé, à Senhora do 
Pranto. 

Nunca mais verei a Ti Ana 
Correia e o Manuel Beb´Água 
que com tanto carinho me tra-
tavam. 

Nunca mais verei a Senhora 
Lúcia, a Ti Maria Espicha, a Sra. 
Zulmira a Maria do Aires que me davam tantas amoras 
silvestres de que ainda gosto…

Nunca mais ouvirei a voz da Emilita que, na varanda 

envidraçada, dava ao pedal da sua máquina, cantando 
e bordando autênticas maravilhas… 

Até a escola onde aprendi a 
ler já não é a mesma… 

Nunca mais irei ao cortejo da 
Festa do Galo, tendo à frente os 
carros gaiola dos irmãos Serra Go-
mes. Nunca mais farei festas ao 
Larau, o cão amarelo que era de 
todos, que tanto gostava de sopas 
de cavalo cansado e que, depois 
de as comer, ficava aos tombos… 

Ainda existirão as azenhas 
da ribeira do Barqueiro? 

Nunca mais verei a minha Avó 
dando pão com manteiga ao “pi-
queno” de quem ela mais gosta-
va, pois ele estava sempre pronto 
para lhe fazer as vontades…

 As crianças de então, ho-
mens e mulheres de hoje nunca 
mais voltarão aos bancos da es-
cola para estudarmos a tabuada 
ou fazermos redacções. 

Quantas vezes eu passeio 
em lembrança saudosa por essa 
escola e por esses campos onde 

nunca, nunca mais voltarei como a “menina”…
Assim se escrevia, com muita nostalgia, há vinte 

anos! n

Há 20 anos
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Atualidade
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Inquérito
Acha que o concelho de Alvaiázere tem condições atrativas para os turistas passarem férias?

Belmira Pedroso
Almargem do Bispo
Sintra

Maria Afonso
Póvoa de Lanhoso 
Braga

Jacinto Paixão
Corroios
Seixal

António Costa
Lisboa

… olhó buraco…

Na minha opinião, acho que 
o Concelho possui bastantes 
condições, pois tem bastantes 
locais interessantes para se 
visitar. No entanto, julgo que 
deveriam ser mais divulgadas 
com o objetivo de alcançar mais 
turistas para o nosso Concelho. 
Porque se não forem divulgadas 
as pessoas acabam por não 
conhecer. n 

Julgo que ao longo dos anos 
o Concelho vai melhorando nes-
se aspeto, no entanto, ainda fal-
tam alguns complementos para 
preencher o turismo, como por 
exemplo mais entretenimento.

Isto porque os turistas estão 
cada vez mais exigentes e che-
gam a Alvaiázere e não encon-
tram o que pretendem. n 

Para mim, o Concelho até 
tem condições para atrair os 
turistas. Por outro, estão mal 
divulgadas e as pessoas aca-
bam por não saber da existên-
cia delas. O pior é que falavam 
em projetos para se realizar na 
área do turismo, entre outras 
áreas e acabaram por não ser 
concretizados, o que é uma 
pena. n

Pessoalmente, acho que o 
nosso Concelho possui várias 
condições para atrair os turis-
tas. Alvaiázere até é uma vila 
grande e que tem de tudo de 
um pouco, em relação ao entre-
tenimento, lazer, entre outros 
aspetos importantes para cha-
mar a população de fora.

Penso que devem continuar 
assim. n  

E em ritmo de verão continuamos. Quente, bom 

para os arraiais das festas e romarias… Arraiais 

que, para além dos residentes, poucos, contam com 

os emigrantes, em contínuo matar de saudades, e 

contam com uma comunidade crescente de ingleses, 

bastante participativos.

E com tanto arraial, eis que o Povo “leva” com mais 

um, o buraco na Caixa.

Em 2014, por este tempo, escrevia: ““Por acaso”, 

está a haver agora uma grande festança, a do “Espí-

rito Santo”, em que, à semelhança, uns lançaram os 

foguetes e os outros, os mesmos, estão mais uma vez 

a apanhar as “canas”. (…) Se na altura do BPN o gover-

nador do banco de portugal era “míope”, mas viu o 

caminho para o banco central europeu, o atual parece 

que quis “ver” o BES em escadaria, em fases diárias 

de surpresa (o buraco) atrás de surpresa (oi, mais um 

buraco; olha outro…), permitindo algumas “limpezas” 

com informação privilegiada. Como o “Espírito Santo” 

é mais internacional, crê-se que os tribunais lá de 

fora não brincarão e não serão tão “lentos” como os 

de cá. Por cá serão décadas, a prescrever, e começo 

a perceber aquela expressão, “é obra e graça do D. 

Espírito Santo””.

Realmente, e depois do ainda recente buraco Ba-

nif, deram-nos mais um, agora no banco público, a 

Caixa Geral de Depósitos. Mais ainda, também se fala 

de mais uns tostões para o processo do antigo BPN…

Como diz a conclusão do nosso ilustre articulista, 

“não está certo”.

Buraco é também a não integração da autoestrada 

“rosa” A13 na medida, diria mínima, do governo, de 

baixar o preço das portagens em 15% em determina-

das vias na base de critérios de custos de interiorida-

de, de discriminação positiva para as terras do interior 

e de baixa densidade populacional. Alvaiázere, e toda 

a nossa região, volta a sofrer “abandono” nacional. 

Mais, sendo a estrada mais cara e com mais buracos, 

merece a contínua e firme luta de contestação geral 

e unida da região do Pinhal Interior.

Bom, com tanto buraco os bonecos virtuais, Poké-

mon´s, tiveram oportunidade de se esconderem da 

caça no torneio por cá realizado, com bastante êxito. 

Muitos foram caçados, mas o real vai escapando.

E por falar em virtual, real, também lunático, 

ocorre-me perguntar como chegámos ao buraco da 

questão do acordo de troca de propriedades efusiva-

mente anunciado no processo de mudança de instala-

ções do Centro de Saúde de Alvaiázere. Anunciou-se 

que o município fazia o novo Centro de Saúde para 

a ARS Centro e que esta cedia ao município o antigo 

edifício, e cujo objetivo era reconvertê-lo para várias 

utilizações, públicas e associativas privadas. Tem 

agora a ARS Centro dois edifícios. Parece que a coisa 

foi mal contada!

Olhó buraco… n
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“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) – Há 
quanto tempo e com que propósitos 
foi criada a Adeca?

Bruno Furtado de Sousa (BFS) - A 
Adeca foi formalmente constituída em 
3 de dezembro de 2003, depois de sen-
sivelmente um ano de trabalho de uma 
comissão instaladora que pretendia à 
data criar uma associação empresarial.

Servir as empresas, apoiar os empre-
sários e dinamizar o tecido económico, 
promovendo a captação de empresas e 
a criação de novos negócios, resumia o 
propósito inicial.

(“O Alv.”) – Desde quando é que 
pertence aos órgãos sociais da Ade-
ca? O que o motivou a fazer parte da 
Associação?

(BFS) - Estou na Adeca desde a Co-
missão Instaladora, fazendo parte dos 
órgãos sociais em representação da 
Odraude desde a primeira direção eleita.

Não diria que tenha havido uma 
motivação ou uma vontade de fazer 
parte de uma associação, no entanto 
o reconhecimento da necessidade e 
importância de uma associação deste 
tipo, a nomeação para representação 
da empresa onde trabalho nos órgãos 
socais e o convite do Dr. Paulo Morga-
do, em boa hora me levaram a aceitar 
fazer parte deste projeto.

(“O Alv.”) – Atualmente, e tendo 
inclusivamente havido alterações nos 
estatutos e na própria denominação, 
qual é a missão da Adeca?

(BFS) - A missão da Adeca mantém-
se, mas ao longo dos anos temos vindo 
a constatar que a nossa subsistência 
depende do dinamismo que somos 
capazes de mostrar, e da abrangência 
que temos no nosso território. 

Hoje facilmente percebemos que 
se nos tivéssemos limitado a ser uma 
associação empresarial como na génese 

da Adeca, estaríamos condenados à dis-
solução, por isso fomos nos adaptando 
ao longo dos anos, e de associação 
empresarial passámos a Associação de 
desenvolvimento local e recentemente 
a alteração de estatutos que refere fez-
nos abrir as portas ao setor primário, 
procurando o desenvolvimento e a 
promoção dos produtos agrícolas e a 
sua valorização local e comercialização. 

 
(“O Alv.”) – Foi eleito presidente 

em março deste ano, quais são os 
seus principais objetivos para os pró-
ximos três anos de mandato?

(BFS) - Não tenho um manifesto elei-
toral que me vincule, o que me deixa um 
pouco mais sereno, na assunção do car-
go. Mas pretendo claramente que a Ade-
ca continue a ser uma associação para 
servir Alvaiázere e os Alvaiazerenses, 
e que mantenha todos os serviços que 
presta à data. Penso que o Gabinete de 
Inserção profissional do Instituto de Em-
prego e Formação Profissional sediado 
na Adeca tem sido uma mais-valia para 
os Alvaiazerenses e para as empresas 
que recorrem a apoio no recrutamento 
de colaboradores, assim como o apoio 
na obtenção de alvarás ou o forneci-
mento de livros de reclamação, peque-
nos serviços que pela proximidade se 
traduzem em economia de tempo e de 
recursos a quem a eles recorre. Depois 
deste propósito, pretendo que a Adeca 
se destaque como um elemento ativo na 
vida social e económica de Alvaiázere, 
que diversifique a oferta de serviços e 
seja uma porta aberta a todos quantos 
precisem da Associação.

A atual direção pretende afirmar-se 
como uma associação de desenvolvi-
mento integrado, estando neste mo-
mento em estudo a criação de grupos 
especializados setoriais nas áreas de 
indústria, comércio e serviços e setor 
agrícola e produtos endógenos. 

Sem nunca esquecer a missão, 
numa Associação como a Adeca deve-
mos estar atentos e perceber quais os 
apoios que conseguimos captar para a 
Associação e associados, e com base 
nisto aproveitar todas as oportunida-
des que se nos apresentam. A atual 
direção pretende durante os próximos 
três anos criar um gabinete de apoio 
ao agricultor e apresentar um ou dois 
projetos na área do turismo.

Relativamente à área empresarial, 
assumimos já o compromisso de ser 
parceiros estratégicos do Município no 
Ecossistema Alvaiázere +, apresentado 
em junho passado, o que conduzirá a 
Adeca ao seu envolvimento na incuba-
dora de empresas.

Percebendo claramente que há 
sinergias a aproveitar do trabalho em 
rede com associações congéneres, a 
Adeca é também ela sócia fundadora 
a UARL – União das associações da re-
gião de Leiria, com vista à promoção e 
valorização do nosso território. 

(“O Alv.”) – Quais é que considera 
que serão os maiores obstáculos que 
terá que enfrentar?

(BFS) - Não sendo um obstáculo 
efetivo, é uma dificuldade enorme 
trabalhar sem a participação ativa dos 
sócios, ficando aqui registo da minha 
vontade e desta direção que os sócios 
se envolvam nas atividades promovi-
das e dinamizadas pela Associação e 
principalmente nas assembleias geral. 
Entendo que uma Associação será tanto 
mais forte, quanto maior for o numero 
de sócios a participar das suas ativida-
des e a tomar parte das suas decisões.

Para a Adeca e para os seus associa-
dos, penso que o maior obstáculo está 
a ser e poderá continuar a ser o Portugal 
2020, o ritmo de abertura de avisos e 
as exigências formais de alguns deles 
que limitam e inviabilizam candidaturas. 

Temos registado que este cená-
rio está claramente a condicionar a 
abertura de novos negócios e a adiar 
a criação de emprego em Alvaiazere, 
somos frequentemente contactados 
por jovens empreendedores com dina-
mismo e vontade de desenvolver novos 
projetos, que tem vindo a ser adiados 
por falta de apoio. 

 
(“O Alv.”) – Que mensagem gosta-

ria de transmitir à população alvaia-
zerense?

(BFS) - A única mensagem que pos-
so deixar é um manifesto de vontade.

Nem a Adeca nem nenhum dos 
seus representantes na direção tem a 
resposta para todos os problemas e 
necessidades, mas certamente terão a 
vontade, interesse e disponibilidade, 
para com todos os recursos disponíveis 
procurar a resposta, tentando ser um 
apoio próximo de quantos nos procu-
rem, sócios e não sócios.

Se tem uma ideia para si ou para Al-
vaiázere, teremos a porta aberta para a 
estudar e colaborar naquilo que estiver 
ao nosso alcance, estamos disponí-
veis para ajudar a materializar ideias, 
gostaríamos muito de potenciar uma 
dinâmica empresarial diferenciadora e 
enriquecedora para Alvaiázere.

Já tivemos provas e temos fortes 
razões para acreditar no enorme po-
tencial histórico, turístico, paisagístico, 
agrícola e empresarial de Alvaiazere. É 
correto acreditar em Alvaiázere. n

atualidade
Entrevista a Bruno Furtado de Sousa

“Pretendo claramente que a Adeca continue a ser uma 
Associação para servir Alvaiázere e os Alvaiazerenses”
____________________________________________________________________________________

Bruno Furtado de Sousa, eleito presidente da Adeca (Associação de Desenvolvimento Integrado do Con-
celho de Alvaiázere) a 30 de março, explicou ao “Alvaiazerense” os propósitos que estiveram na criação 
desta Associação, no final de 2003.

Após a recente alteração dos estatutos, com a “abertura de portas ao setor primário”, para os próxi-
mos três anos de mandato Bruno Furtado de Sousa definiu como metas “o destaque da Associação como 
elemento ativo na vida social e económica de Alvaiázere, a criação de um gabinete de apoio ao agricultor 
e a apresentação de projetos na área do turismo”, sem esquecer as parcerias estabelecidas com o Muni-
cípio e com outras Associações congéneres. No entanto, o presidente da Adeca considerou que as maiores 
dificuldades serão “trabalhar sem a participação ativa dos sócios” e também “as exigências formais do 
Portugal 2020”. 

Por fim, Bruno Furtado de Sousa deixou um “manifesto de vontade” a todos os alvaiazerenses que 
tenham uma ideia, deixando “a porta aberta para a estudar e colaborar” naquilo que estiver ao alcance 
da Associação. Cláudia Martins____________________________________________________________________________________

Bruno Furtado de Sousa, presidente 

da direção da ADECA

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
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Carlos Simões

Em Maçãs de Caminho

Festa anual em honra do Sagrado Coração 
de Jesus e Nossa Senhora da Graça

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

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 4 a folhas 6 verso do livro de notas para escrituras 

diversas número 145-A, AMÉRICO GOMES NUNES e cônjuge ROSA MA-

RIA LOPES NUNES, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, 

naturais ele da freguesia de Almoster concelho de Alvaiázere e ela de 

Moçambique de nacionalidade portuguesa, residentes na Estrada Real 

nº156 no lugar de Aldeia Nova, dita freguesia de Almoster, declararam, 

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

exclusão de outrem dos imóveis seguintes SITUADOS NA FREGUESIA DE 

ALMOSTER, CONCELHO DE ALVAIÁZERE

NÚMERO UM: Prédio rústico composto por terreno de pastagem 

com oliveiras com a área de quatrocentos e oitenta metros quadrados 

sito na Terça, a confrontar do Norte com Manuel Marques Pinheiro, do 

Sul com Maria Mascarenhas Alarcão Rocha Pinto, do Nascente com Ana 

de Oliveira e do Poente com Joaquim Dionísio Moiral, inscrito na matriz 

respectiva sob o artigo 3555 com o valor patrimonial de €50,50.

NÚMERO DOIS: Prédio rústico composto por terreno de mato e 

oliveiras com a área de duzentos e vinte metros quadrados sito nos 

Areeiros, a confrontar do Norte com Manuel Antunes, do Sul com Joa-

quim Rodrigues, do Nascente com ribeiro e do Poente com Francisco 

Gonçalves, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 5765, com o valor 

patrimonial de €16,83.

NÚMERO TRÊS: Prédio rústico composto por terreno de mato e 

oliveiras com a área de duzentos e noventa metros quadrados sito 

nos Areeiros a confrontar do Norte com Francisco Gomes, do Sul com 

Alfredo Alves Rosa, do Nascente com Joaquim Rodrigues e do Poente 

com Manuel Alves Rosa, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 5767 

com o valor patrimonial de €84,16.

NÚMERO QUATRO: Prédio rústico composto por pinhal e mato com 

a área de mil metros quadrados sito na Vinha da Serra, a confrontar do 

Norte com Francisco Gomes, do Sul com José Matias, do Nascente com 

Joaquim Gomes e do Poente com Ana Gomes, inscrito na matriz respec-

tiva sob o artigo 8465 com o valor patrimonial de € 79,95.

NÚMERO CINCO: Prédio rústico composto por terreno de cultura 

com uma oliveira com a área de quinhentos e vinte metros quadrados 

sito no Carvalhal, a confrontar do Norte com José Fernandes Costa e 

outros, do Sul com Júlio Alves, do Nascente com cômoro e do Poente 

com Manuel Gomes Novo, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 

10523 com o valor patrimonial de €193,15.

NÚMERO SEIS: Prédio rústico composto por pinhal e mato com a 

área de mil e cinquenta metros quadrados sito na Barroca da Longa, a 

confrontar do Norte com herdeiros de Manuel Marques Bento, do Sul 

e do Nascente com Manuel Freire Marques e do Poente com Joaquim 

Pontes, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 10793 com o valor 

patrimonial de €268,47.

NÚMERO SETE: Prédio rústico composto por pinhal e mato, com 

a área de trezentos e cinquenta metros quadrados sito na Barroca 

da Longa, a confrontar do Norte e do Poente com Jaulino da Silva, do 

Sul com caminho e do Nascente com herdeiros de Joaquim Nunes do 

Carmo, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 10805, com o valor 

patrimonial de €92,16 e

NÚMERO OITO: Prédio rústico composto por pinhal e mato com a 

área de mil quatrocentos e quarenta metros quadrados sito na Barroca 

Longa, a confrontar do Norte e do Sul com Joaquim Nunes, do Nascente 

com barroca e do Poente com caminho público, inscrito na matriz res-

pectiva sob o artigo 10806 com o valor patrimonial de €365,25, todos 

omissos na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere, cujo valor, 

patrimonial e atribuído, se eleva à quantia de MIL CENTO E CINQUENTA 

EUROS E QUARENTA E SETE CÊNTIMOS.

Que os mencionados imóveis vieram à sua posse no mês de 

Dezembro de mil novecentos e setenta e três, já no estado de casados, 

por lhes terem sido doados por seus pais e sogros Joaquim Nunes e 

mulher Rosa Gomes, residentes que foram no mencionado lugar de 

Aldeia Nova, acto este que nunca chegou a ser formalizado. 

Que desde então, porém, têm possuído os mencionados imóveis 

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

que caracterizam a posse, nomeadamente a defesa e a conservação 

da propriedade, semeando-os, amanhando-os, plantando e cortando 

os pinheiros e as oliveiras, colhendo a azeitona, neles apascentando o 

seu gado, roçando o mato, avivando as estremas, deles retirando todos 

os rendimentos inerentes à sua natureza, conservando-os e pagando 

pontualmente as contribuições e impostos por eles devidos, sempre à 

vista e com o conhecimento de toda a gente, de uma forma contínua, 

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

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO que invocam na 

impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse pelos meios 

extrajudiciais normais.

CONFERIDA. Está conforme.

Ansião, 02 de Agosto de 2016.

A Notária, 

Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense“ Nº 410 de 31/08/2016

Em Ano jubilar da Misericórdia, 
convocado pelo Papa Francis-
co, a comunidade paroquial 

de Maçãs de Caminho integrou 
na sua festa anual em honra do 
Sagrado Coração de Jesus e de 
Nossa Senhora da Graça, que se 
realizou nos dias 6 e 7 de agosto, 
um evento diferente e em corres-
pondência, um quadro artístico de 
exposição das bem-aventuranças 
das 14 obras de Misericórdia, e 
que apesar do vento que se fez 
sentir, se manteve em forma.

No sábado, a festa começou 
com jogos tradicionais, abertura 
da quermesse e da barraca de chá 
“Cantinho do Coração”. A atividade 
religiosa teve lugar às 17h30 com 
a recitação do terço e consagra-
ção do Sagrado Coração de Jesus, 
e a animação continuou com a 
atuação do grupo “Concertinas do 
Mondego”, em simultâneo com 
os sabores do petisco “porco no 
espeto”, terminando a noite com 
um grandioso baile animado pelo 
teclista “Luís Filipe Gaspar”.

No domingo, a alvorada deu-se 
com o 3º Passeio de Motas de Ma-
çãs de Caminho e às 11h30 houve 
a celebração da missa solene e a 
procissão de oferendas que cons-
tituíram o ponto alto e essência 
da festa. Registou-se uma grande 
participação de devotos e crentes, 
com as fogaceiras a darem um 
enquadramento especial, trajadas 
a rigor com bonitos fatos brancos 
rendados que levavam as fogaças 
recheadas com os tradicionais 
bolos de ferradura. Aqui também 

uma inovação, com o acompanha-
mento musical da procissão a ser 
efetuado pelo grupo “Amigos da 
Gaita” e que correu de feição.

Em hora de almoço, o salão 
paroquial funcionou como res-
taurante com ementa de frango 
assado na brasa e leitão.

À tarde, a animação desenvol-
veu-se em redor da quermesse e 
do bar, e do “jogo da rata”, não 
faltando a venda dos tradicionais 
bolos de ferradura. Os festejos 
continuaram com um fim-de-

tarde de cultura popular com a 
atuação do Rancho Etnográfico de 
Almagreira, a que se seguiu outro 
grandioso baile com a atuação do 
grupo “M&R”, de Mário e Ricardo.

Como habitual, foram muitos 
os naturais, residentes, emigran-
tes e outros visitantes que ao 
longo daquele fim-de-semana 
marcaram a sua presença, quer 
nas atividades religiosas, quer 
nas de entretenimento, garantido 
animação e bons momentos de sã 
confraternização. n

As 14 Obras de Misericórdia, dividem-se em:

Obras de misericórdia corporais:
1) Dar de comer a que tem fome
2) Dar de beber a quem tem sede
3) Dar pousada aos peregrinos
4) Vestir os nus
5) Visitar os enfermos
6) Visitar os presos
7) Enterrar os mortos

Obras de misericórdia espirituais:
1) Ensinar os ignorantes
2) Dar bom conselho
3) Corrigir os que erram
4) Perdoar as injúrias
5) Consolar os tristes
6) Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo
7) Rezar a Deus por vivos e defuntos

O alerta para as 14 obras de Misericórdia
Sob a iniciativa e organização de Teodora Cardo, integrado nos eventos da festa anual de Maçãs de Cami-

nho, foi realizado e exposto no terreiro da Igreja um quadro artesanal criado com flores e serradura colorida a 
enquadrar os “dizeres” das 14 obras de Misericórdia, em correspondência com o desafio do Papa Francisco, que 
convocou 2016 como o Ano jubilar da Misericórdia, e como relembrança e alerta a todos.
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D
ias 27 e 28 de agosto, o lugar 
de Santiago, em Ariques – Al-
moster, voltou a dinamizar 

os festejos em honra do seu santo 
padroeiro.

Durante o dia de sábado o ponto 
alto dos festejos foi animado pelo 
baile que ficou a cargo do artista 
“Pirikito”.

No domingo, rugiram motores 

pelas ruas da freguesia e do con-
celho e dinamizou-se o 2º passeio 
de motorizadas, que culminou com 
um animado almoço convívio entre 
todos os participantes.

Pelas 16h00 a pequenina capela 
acolheu a celebração religiosa, pre-
sidida pelo pároco Manuel Nobre, 
à qual se seguiu a procissão com 
andores de ofertas e com o andor de 

S. Tiago. Durante a tarde não faltou 
animação musical com o Rancho 
Folclórico de Pouca Pena, Soure, e 
leilão de ofertas.

Para encerrar os festejos, o con-
junto musical “Bruno Matias” encer-
rou com a chave de ouro e animou a 
noite até de madrugada.

Mais uma iniciativa de sucesso le-
vada a cabo pela comissão da Capela 
e que este ano contou com a colabo-
ração do mordomo Filipe Simões. n

D
ia 14 de agosto a população 
de Ponte Velha, em Almos-
ter, voltou a reunir esforços 

para assinalar os festejos junto às 
alminhas do seu lugar em honra de 
Santo António.

À tradicional oferta de febras, 
sardinha, pão e bom vinho da região, 
adicionou-se a atuação surpresa 
do grupo de cantares “Amigos da 
Terra”, que animou o arraial.

Este ano a festividade ganhou 
novo ânimo com a inauguração do 
fontenário junto às alminhas. Uma 
obra há muito desejada e que foi 
possível graças à colaboração entre a 

Junta de Freguesia, que forneceu os 
materiais, e a população, que ofere-
ceu a mão-de-obra para a construção.

Durante o arraial houve ainda 

venda de bolos tradicionais e o “Jogo 
do Peso”, cujo objetivo é acertar no 
peso de um recheado cabaz e quem 
mais se aproximou ganhou. n

Atualidade
No lugar de Ponte Velha, Almoster

Festa em honra de Santo António
Paula Reis

Em Ariques, Almoster

Festa em honra de S. Tiago

Certifico para efeitos de publicação, que por escritura desta data, 

lavrada de folhas 95 a folhas 96 verso do livro de notas para escrituras 

diversas número 145-A, MANUEL CORREIA e cônjuge MARIA MARQUES 

DA SILVA CORREIA, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, 

naturais ele da freguesia e concelho de Aguiar da Beira e ela da freguesia 

de Almoster, concelho de Alvaiázare, onde residem no lugar de Candal, 

na Rua do Outeiro Alto nº37, declararam,

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

exclusão de outrem, de um predio rústico composto por ter  reno de 

cultura com uma oliveira, vinha e pastagem, com a área de mil trezentos 

e trinta metros quadrados, situado na  Galega, dita freguesia de Almoster, 

concelho de Alvaiázere, a confrontar do Norte com Manuel Antunes e dos 

restantes lados com Joaquim da Silva Cristóvão, inscrito na matriz respec-

tiva sob o artigo 5361 com o valor patrimonial e atribuído de SETECENTOS 

E SETENTA E SEIS EUROS E OITENTA CÊNTIMOS, omisso na Conservatória 

do Registo Predial de Alvaiázere.

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

e noventa e cinco, já no estado de casados, por compra que dele fizeram 

a Joaquim Fernandes Rodrigues e mulher Rosa Marques Bento, residentes 

que foram no mencionado lugar de Candal, acto este que nunca chegou 

a ser formalizado.

Que desde então, porém, têm possuído o mencionado imóvel em  

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

caracterizam a posse, nomeadamente a defesa e a conservação da pro-

priedade, semeando-o, amanhando-o, plantando e cortando a oliveira e 

a vinha, colhendo a azeitona e a uva, roçando o mato, nele apascentando 

o seu gado, avivando as estremas, dele retirando todos os rendimentos 

inerentes à sua natureza e pagando pontualmente as contribuições e 

impos- tos 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.

CONFERIDA. Está conforme.

Ansião, 23 de Agosto de 2016.

A Notária, Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 410 de 31/08/2016

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

Sardinhada em 
Vale da Couda

Mantendo a tradição, dia 26 de 
agosto a população de Vale da Couda 
reuniu-se em convívio junto às almi-
nhas em honra de S. Pedro e partilha-
ram uma sardinhada acompanhada 
de pão e bom vinho da região. n

CARTÓRIO NOTARIAL DA MARINHA GRANDE
notáriA - AnA LUÍSA CABrAL DE MELo PErEirA GUErrEiro

Certifico, para fins de publicação, que no Livro de Notas para escritu-

ras diversas número 148-A, deste Cartório, a folhas 8 e seguintes, no dia 

09/08/2016, foi lavrada escritura de Justificação Notarial, na qual MARIA DE 

FÁTIMA MIRANDA DE SOUSA GOMES e marido AMÉRICO GOMES, casados 

sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais ela de Angola, ele da 

freguesia de Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázere, onde residem na 

Estrada Via Lusitânia, nº 678, Casais, NIF 100 163 130 e 167 077 988, ela 

declarou ser dona e legítima possuidora dos seguintes prédios: um - prédio 

urbano composto por casa de rés do chão destinada a habitação com cinquen-

ta vírgula cinquenta metros quadrados, a confrontar do norte, sul nascente 

e poente com o proprietário, sito na Rua Fonte do Pereiro, nº16, Maçãs de 

D. Maria, freguesia de Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázere, inscrito 

na matriz sob o artigo 1014, com o valor patrimonial e atribuído de nove 

mil novecentos e sessenta euros, não descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Alvaiázere; Este prédio foi construído em parte do rústico a seguir 

identificado, encontrando-se desanexado do mesmo desde que foi inscrito na 

matriz, mil novecentos e trinta e sete, isto é, antes da publicação da primeira 

lei dos loteamentos. dois - prédio rústico composto por terra de cultura, 

oliveiras, laranjeira, fruteira, videiras em corrimão, com novecentos metros 

quadrados, a confrontar do norte com herdeiros de João Dinis, do sul e do 

nascente com caminho e do poente com casas do próprio, sito em Maçãs de 

D. Maria, freguesia de Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázere, inscrito 

na matriz sob o artigo 15639, com o valor patrimonial tributário e atribuído 

de cento e trinta e oito euros e quarenta e quatro cêntimos, não descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere; três - prédio rústico composto 

por pinhal com oliveiras e mato, sito em Val do Mendo, freguesia de Maçãs 

de Dona Maria, concelho de Alvaiázere, com quinhentos e cinquenta metros 

quadrados, a confrontar do norte e do sul com Estefânia Ferreira (herdeiros) e 

outros, do nascente com caminho e do poente com Josefina Ferreira e outros, 

inscrito na matriz sob o artigo 15632, com o valor patrimonial tributário 

e atribuído cento e trinta e oito euros e quarenta e quatro cêntimos, não 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere. Os prédios supra 

identificados vieram à posse da justificante por volta do ano de mil novecen-

tos e oitenta e três, por doação meramente verbal feita por seu pai Joaquim 

Simões Sousa, viúvo, já falecido, residente que foi em Maçãs de Dona Maria, 

Alvaiázere. Assim, desde aquela data, possui os referidos prédios, há mais 

vinte anos, usufruindo dos mesmos, cultivando os rústicos, semeando-os, 

colhendo os seus frutos, pintando o urbano, melhorando-o, de todos eles 

cuidando, tendo cumprido sempre as suas obrigações fiscais, à vista de toda 

a gente do lugar e de outros circunvizinhos, sempre na convicção de exercer 

um direito próprio sobre coisa própria. Estes prédios não provêm de qualquer 

outro prédio rústico apesar das diligências efetuadas para apuramento de 

proveniência matricial, designadamente junto do serviço de finanças compe-

tente, tem como possuidores os aqui primeiro outorgantes, como primeiros 

antepossuidores o acima referido Joaquim Simões Sousa e os segundos 

antepossuidores, Maria Rita, viúva de José Simões Sousa, residente que foi 

em Maçãs de Dona Maria. Esta posse deve-se reputar de pública, pacífica e 

contínua. Por tal motivo e muito embora não possa exibir o respetivo título de 

aquisição, o certo é que adquiriu os mencionados imóveis para seu património 

próprio, por USUCAPIÃO, que aqui invoca, por não lhe ser possível provar 

pelos meios extrajudiciais normais.

Está conforme.

Marinha Grande, 09 de agosto de 2016

A Notária, Ana Luísa Cabral de Melo Pereira Guerreiro 

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 410 de 31/08/2016

O 
mês de agosto na Asso-
ciação Casa do Povo de 
Maçãs de D. Maria foi 

marcado essencialmente pelos pre-
parativos para a festa da freguesia. 
Esta tem como principal característi-
ca os arcos construídos pelos vários 
lugares da freguesia e que são orna-
mentados por flores de papel sendo 
por fim, colocados na rua principal 
no primeiro dia de festa.

Os idosos, de uma forma dedicada 
e empenhada, deram continuidade à 
execução de flores de papel uma vez 
que, a associação se fez representar 
pela primeira vez com um arco. As-
sim, a festa em honra de S. Paulo e do 
Senhor dos Aflitos ficou mais enrique-
cida graças ao empenho dos idosos 
e funcionárias do Lar da Associação 
Casa do Povo de Maçãs de D. Maria. 

Para além das flores de papel, este 
foi composto por quatro bonecos de 
pano, representando dois casais de 
idosos e o símbolo da Associação.

Como não poderia deixar de ser, 
os utentes mantiveram a tradição 
anual e foram ver as corridas de atle-
tismo e ciclismo, visitar a Igreja Paro-
quial, visionar os arcos ornamentados 

e lanchar no recinto da festa, umas 
farturas acompanhadas de sumo.

Para além disso, os utentes des-
locaram-se mais uma vez à Biblioteca 
Municipal de Alvaiázere, no dia 9 de 
agosto, onde passaram uma tarde 
dinâmica com jogos interativos como 
o bingo, o jogo das cartas, o dominó, 
entre outros. n

Associação Casa do Povo de Maçãs de D. Maria

Mês de agosto repleto de atividades
Tânia Silva



31 de Agosto de 2016    O ALVAIAZERENSE     7

No passado dia 15 de agosto, 
a Associação Cultural de S. 
Pedro levou a cabo mais 

uma iniciativa, levando a Bandeira 
de Nossa Senhora do Pranto em 
peregrinação a Dornes. 

A saída a pé deu-se por volta 
das 7h30 do recinto da Associação 
com o primeiro grupo que acompa-
nhou a Bandeira de Nossa Senhora 
do Pranto até ao primeiro cruzeiro, 
em Paio Mendes. 

Pelas 9h00 deu-se a saída do 
segundo grupo que foi ao encon-
tro do primeiro grupo ao primeiro 
cruzeiro. A partir daí, foram todos 
a pé e como era uma procissão 
a caminho de um local de culto, 
o grupo iniciou assim as suas 
orações, lendo sempre em cada 
cruzeiro uma passagem bíblica e 
tendo havido ainda tempo para al-
gumas músicas dedicadas sempre 
a Nossa Senhora. 

Chegado à Igreja de Dornes, o 

grupo assistiu à missa solene, par-
tindo por fim todos em procissão. 

Como as horas já passavam e o 
calor também apertava, foi chega-
da a hora do almoço, organizado 
pela Associação de S. Pedro, que 
foi um belo e esmerado almoço. 

Com o prolongar da tarde, deu 
ainda para apreciar a bela paisa-
gem que rodeia toda aquela área, 
tendo muitos aproveitado para 
dar um mergulho no rio, outros 

ficaram-se mesmo só por molhar 
os pés. 

Chegada a hora da partida, o 
grupo regressou à Igreja de Dor-
nes para recolher a sua Bandeira, 
assistindo à recitação do terço e 
seguindo depois para a sua fre-
guesia, onde entregou a mesma 
na Igreja de S. Pedro.

São de louvar todas as iniciati-
vas que o elenco desta Associação 
tem vindo a ter. n

Realizou-se nos dias 29, 30 e 
31 de julho a festa em honra 
de S. Pedro.

Na sexta-feira, dia 29, o arraial 
abriu pelas 15h00 com um esme-
rado serviço de bar e quermesse. 
Pelas 21h00 teve lugar a atuação 
do grupo de concertinas Notas Sol-
tas e logo de seguida deu-se início 
ao grandioso baile com o grupo 
musical Só Ritmo.

No sábado, dia 30, a abertura 
do arraial deu-se pelas 10h00, 
pela tarde dentro a população 
pôde assistir à garraiada de va-
cas, à atuação do rancho folcló-
rico Margaridas da Serra e ainda 
do grupo de concertinas Lagoa 
da Parada. Como a noite estava 
quente, a Banda K Preta abrilhan-
tou o baile que durou até altas 
horas da madrugada.

O domingo, dia 31, começou 
com a recolha de andores e foga-
ças dos vários lugares da freguesia 
e às 11h30 deu-se início à missa 
Dominical, seguida da habitual 
procissão, contrariando o calor 
que se fazia sentir e que contou 

com a presença da Filarmónica 
Frazoeirense.

Querendo manter viva a tradi-
ção, algumas crianças exibiram 
as suas fogaças, outras vestiram-
se de “anjinhos” e alguns grupos 
de jovens carregaram andores 
recheados de bolos. Também não 
faltaram os principais andores 
do Santo padroeiro e de outros 
Santos que todos os anos saem 
à rua cumprindo a tradição. De 
seguida, foi momento de repou-
so para o almoço no esmerado 
serviço de bar, ou recolhidos em 
casa de famílias.

Pelas 17h00 assistiu-se à atua-
ção de um grupo de Hip-Hop e 

logo de seguida à do grupo de 
Concertinas de Dornes. Depois da 
atuação das concertinas, proce-
deu-se à passagem de testemunho 
da Bandeira de uns mordomos 
para os outros.

Para terminar com muita anima-
ção, o baile foi abrilhantado pelo 
grupo Márcio Cabral, tendo havido 
ainda a atuação das marchas de S. 
Pedro. Retomado o baile, foi com 
muita alegria que durou até altas 
horas da madrugada.

Muitos parabéns aos mordo-
mos deste ano 2016 e a todos 
quantos os ajudaram e boa sorte 
para os novos mordomos do ano 
2017. n

Atualidade
Em S. Pedro

Festa anual animou população local
Rita Antunes

Associação Cultural de S. Pedro

Organizou peregrinação a Dornes

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

Rita Antunes

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 124 a folhas 127 do livro de notas para escrituras diversas número 

145-A, ANTÓNIO GOMES NUNES e cônjuge IDALINA NEVES NUNES casados 

sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais da freguesia de Almoster 

concelho de Alvaiázere, residentes na Rua Gustavo Pinto Lopes nº 13, 1º em 

Torres Novas, declararam, 

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

exclusão de outrem dos imóveis seguintes

SITUADOS NA FREGUESIA DE ALMOSTER, CONCELHO DE ALVAIÁZERE

NÚMERO UM - METADE de um prédio rústico composto por terreno 

de cultura com oliveiras, tanchas, videiras em cordão, casa de arrecadação 

agrícola, pinhal e mato com a área de três mil novecentos e vinte metros 

quadrados, sito no Vale do Açougue, a confrontar do Norte com Joaquim 

Marques Salvador, do Sul com José Martinho Pereira, do Nascente com 

António Marques Pereira e do Poente com caminho público, inscrito na 

matriz respectiva sob o artigo 10868 com o valor patrimonial e atribuído de 

QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO EUROS E SETENTA E SEIS CÊNTIMOS, 

omisso na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

NÚMERO DOIS - Prédio rústico composto por pinhal e mato com a área 

de mil seiscentos e cinquenta metros quadrados, sito na Barroca da Fonte, a 

confrontar do Norte com José Nunes da Silva, do Sul com António Pereira, do 

Nascente com Júlio Marques e do Poente com corrente de água, inscrito na 

matriz respectiva sob o artigo 10983 com o valor patrimonial e atribuído de 

QUATROCENTOS E DEZANOVE EUROS E NOVENTA E SEIS CÊNTIMOS, omisso 

na referida Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

NÚMERO TRÊS - Prédio rústico composto por terreno de cultura com 

oliveiras com a área de quatro mil trezentos e oitenta e seis metros quadra-

dos e sessenta decímetros, sito no Covão Largo, a confrontar do Norte com 

Herdeiros de José Nunes da Silva, do Sul com Herdeiros de Manuel Marques 

e dos restantes lados com caminho público, inscrito na matriz respectiva 

sob o artigo 11023 com o valor patrimonial de € 252,06 e o atribuído de  

SETECENTOS E CINQUENTA EUROS, omisso na referida Conservatória do 

Registo Predial de Alvaiázere.

NÚMERO QUATRO - Prédio rústico composto por pinhal e mato com a 

área de mil quatrocentos e noventa metros quadrados, sito no Covão Largo, 

a confrontar do Norte com Manuel Nunes Grego, do Sul com Herdeiros de 

António Nunes do Carmo, do Nascente com Manuel Nunes Caseiro e do Poente 

com Joaquim Nunes Marques e outros, inscrito na matriz respectiva sob o 

artigo 11416 com o valor patrimonial e atribuído de TREZENTOS E SETENTA E 

SETE EUROS E OITENTA E OITO CÊNTIMOS, omisso na referida Conservatória 

do Registo Predial de Alvaiázere.

NÚMERO CINCO - Prédio rústico composto por pinhal e mato com a área 

de trezentos e vinte metros quadrados, sito no Covão Redondo, a confrontar 

do Norte com Alberto Nunes Castelão, do Sul com Maria Rosa, do Nascente 

com caminho e do Poente com Maximiliano Nunes Morgado, inscrito na matriz 

respectiva sob o artigo 12413 com o valor patrimonial e atribuído de OITENTA 

E QUATRO EUROS E DEZASSEIS CÊNTIMOS, omisso na referida Conservatória 

do Registo Predial de Alvaiázere.

NÚMERO SEIS - UMA TERÇA PARTE de um prédio rústico composto por 

pinhal e mato com oliveiras com a área de dezassete mil metros quadrados, 

sito no Vale do Calvo, a confrontar do Norte com Maximiliano Nunes Morgado, 

do Sul com Manuel Nunes da Silva, do Nascente com Rosa Maria e outros e 

do Poente com Alfredo Agostinho da Silva inscrito na matriz respectiva sob o 

artigo 12589 com o valor patrimonial e atribuído, correspondente à fracção 

de OITOCENTOS E DEZASSETE EUROS E DEZANOVE CÊNTIMOS, omisso na 

referida Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

Que dos imóveis atrás identificados sob a verba números UM e SEIS são 

comproprietários os Herdeiros de Joaquim Nunes e mulher Rosa Gomes, 

residentes que foram no lugar de Aldeia Nova, dita freguesia de Almoster.

Que as referidas fracções têm sido possuídas dentro de um espírito de 

compropriedade, participando das vantagens e dos encargos dos prédios 

na proporção da sua quota, respeitando em relação aos restantes compro-

prietários o uso a que os consortes têm direito, verificando-se assim uma 

situação de composse.

Que os imóveis atrás identificados, cujo valor, patrimonial e atribuído, 

se eleva à quantia de DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS EUROS E 

NOVENTA E CINCO CÊNTIMOS vieram à sua posse no ano de mil novecentos 

e oitenta e nove, já no estado de casados, por lhes terem sido doados por 

seus pais e sogros, referidos Joaquim Nunes e mulher, acto este que nunca 

chegou a ser formalizado.

Que desde então, porém, têm possuído os mencionados imóveis em 

nome próprio e sobre eles têm exercido todos os actos materiais que carac-

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

semeando-os, amanhando-os, plantando e cortando as oliveiras, as videiras 

e os pinheiros, colhendo a azeitona e a uva, roçando o mato, utilizando o 

barracão existente no prédio atrás identificado sob a verba número UM para 

arrecadação de produtos e alfaias agrícolas, deles retirando todos os rendi-

mentos inerentes à sua natureza e pagando pontualmente as contribuições 

e impostos por eles devidos, sempre à vista e com o conhecimento de toda 

a gente, de uma forma contínua, pacífica, pública e de boa fé sem oposição 

de quem quer que seja.

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO que invocam na 

impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse pelos meios 

extrajudiciais normais.

CONFERIDA. Está conforme.

Ansião, 26 de Agosto de 2016.

A Notária,

Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 410 de 31/08/2016
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O 
projeto “Almoço com his-
tórias” desenvolveu-se ao 
longo do ano na Biblioteca 

da Escola Básica de Alvaiázere e teve 
como finalidade trabalhar a leitura 
e as literacias a ela associadas, de-
senvolvendo o gosto e o prazer de 
ler através do domínio de diferentes 
formas de expressão: oral, escrita e 
multimédia. 

Este projeto, que obteve grande 
sucesso junto dos pequenos utiliza-
dores, decorreu durante a hora do 
almoço e permitiu que, diariamente, 
duas turmas do primeiro ciclo e, à 
sexta-feira, os grupos do pré-escolar, 
usufruíssem do ambiente formativo e 
de acolhimento da Biblioteca Escolar e 

realizassem atividades orientadas para 
a leitura, os livros e o desenvolvimento 
de hábitos regulares de ler sempre 
numa perspetiva divertida e lúdica.

Assim, leitura em voz alta, recon-
to, atividades de escrita e de expres-
são plástica, ilustração e desenho, 
dramatizações e pesquisas, debate de 
ideias e opiniões, utilização das tec-
nologias e ferramentas digitais para 
comunicar e saber mais sobre diversos 
temas, foram algumas das estratégias 
adotadas e que deverão ser reforçadas 
no ano que está prestes a iniciar-se.

Sendo da responsabilidade da 
equipa BE e trabalhando para a me-
lhoria da aprendizagem e domínio 
das competências leitoras dos alu-

nos, este projeto reforça o trabalho 
iniciado em sala de aula e articula 
a leitura com outros domínios do 
saber como a ciência, a literatura, a 
arte e a tecnologia.

E para concluir, regista-se que 
este projeto tem ainda uma com-
ponente especial – o empréstimo 
domiciliário que, no ano que fin-
dou, atingiu um número recorde de 
requisições. Ler um livro em casa, 
junto da família, partilhar a história e 
aprender com ela, estimula o prazer 
de ler e desenvolve os laços entre 
a criança e os livros, a família e a 
escola. Porque ler é bom! Porque ler 
faz bem! n

A equipa da Biblioteca Escolar

Biblioteca Escolar

“Almoço com histórias” – um projeto de 
leitura orientada para continuar

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)

T
eve lugar no passado dia 29 de 
julho, pelas 18h00, na Biblio-
teca Municipal de Alvaiázere, a 

inauguração da exposição dos traba-
lhos finais e o lançamento do blog “a 
abordar” do curso EFA de Bordados 
do Cearte, evento que foi presidido 
pela presidente da Câmara Municipal 
de Alvaiázere, Célia Marques. 

O grupo responsável pelos traba-
lhos é constituído por 19 mulheres 
com diferentes percursos de vida e 
com poucas perspetivas profissio-
nais, devido ao facto de o meio rural 
que as rodeia não prover grandes 
oportunidades de emprego.   

A exposição inclui diversos traba-
lhos destas mulheres que se juntaram 
no polo do Cearte em Cabaços, com 
o objetivo de aprender algo diferente 
na sua vida, estando muito orgulho-
sas pelos trabalhos executados.  

Ao longo do caminho percorrido, 
as alunas conseguiram inovar a partir 
de pontos tradicionais e de desenhos 

feitos por crianças com base em estó-
rias infantis, bordaram e serigrafaram 
almofadas e edredons, entre outros 
produtos lúdico-pedagógicos que 
contam estórias para crianças.   

Nesta exposição, a população 
terá também a oportunidade de ver 
trabalhos concebidos e executados 
no curso alusivos ao tema “lenços 
dos namorados” e que foram selecio-
nados para o Concurso Internacional 
de Criadores de Moda designado 

“Lenços de Namorados, Escritas de 
Amor 2016”.

No que diz respeito ao blog, este 
foi criado para que as formandas 
conseguissem mostrar e divulgar os 
seus trabalhos ao maior número de 
pessoas possível.  

A exposição encontra-se aberta 
ao público na Biblioteca Municipal 
de Alvaiázere até ao dia 15 de outu-
bro, de segunda a sábado, entre as 
10h00 e as 18h00.  n

Na Biblioteca Municipal de Alvaiázere

Cearte inaugurou exposição de 
trabalhos de Bordados
Mónica Teixeira

CARTÓRIO NOTARIAL DA MARINHA GRANDE
notária - ana LUÍSa CaBraL DE MELo PErEira GUErrEiro

Certifico, para fins de publicação, que no Livro de Notas para escri-

turas diversas número 148 - A, deste Cartório, a folhas 11 e seguintes, 

no dia 09/08/2016, foi lavrada escritura de Justificação Notarial, na qual 

ARLINDO MIRANDA DE SOUSA e mulher LÍDIA ALVES MARQUES DE 

SOUSA, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais ele 

de Angola, ela da freguesia de Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiá-

zere, residentes na Rua da Fonte do Pereiro, nº 20, Maçãs de D. Maria, 

Alvaiázere, NIF 160 432 626 e 160 436 257, declararam que o marido 

é dono e legítimo possuidores do seguinte bem imóvel: prédio rústico 

composto por terreno de pastagem com oliveiras, laranjeira e fruteira, 

sito em Maçãs de D. Maria, freguesia de Maçãs de Dona Maria, concelho 

de Alvaiázere, com setecentos e vinte metros quadrados, a confrontar 

do norte com Estefânia Ferreira, do sul, nascente e poente com caminho, 

inscrito na matriz sob o artigo 15638, com o valor patrimonial tributário 

e atribuído de duzentos e trinta e cinco euros e vinte e três cêntimos, não 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere. O prédio supra 

identificado veio à posse do justificante maridos por volta do ano de mil 

novecentos e oitenta e três, por doação meramente verbal feita por seu 

pai Joaquim Simões Sousa, viúvo, já falecido, residente que foi em Maçãs 

de Dona Maria, Alvaiázere. Assim, desde aquela data, possuem o referido 

prédio, há mais vinte anos, cultivando, semeando-o, colhendo os seus 

frutos, usufruindo do mesmo, tendo cumprido sempre as suas obrigações 

fiscais, à vista de toda a gente do lugar e de outros circunvizinhos, sem-

pre na convicção de exercer um direito próprio sobre coisa própria. Este 

prédio não provém de qualquer outro prédio rústico apesar das diligências 

efetuadas para apuramento de proveniência matricial, designadamente 

junto do serviço de finanças competente, tem como possuidores os aqui 

primeiro outorgante, como primeiros antepossuidores o acima referido 

Joaquim Simões Sousa e os segundos antepossuidores, Maria Rita, viúva 

de José Simões de Sousa, residente que foi em Maçãs de Dona Maria. Esta 

posse deve-se reputar de pública, pacífica e contínua. Por tal motivo e 

muito embora não possa exibir o respetivo título de aquisição, o certo 

é que adquiriu o mencionado prédio para seu património próprio, por 

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

extrajudiciais normais.

Está conforme.

Marinha Grande, 09 de agosto de 2016

A Notária, Ana Luísa Cabral de Melo Pereira Guerreiro 

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 410 de 31/08/2016

Agrupamento de Escolas

Início das atividades do 
ano letivo 2016-2017

Informa-se que o início das atividades letivas no 
Agrupamento terá lugar a partir do dia 12 de setem-
bro e irá decorrer nas seguintes datas:

Receção aos alunos, pais e encarregados de 
educação: 

Dia 12 de setembro - Ensino Pré-escolar/Jardim 
de Infância de Alvaiázere;

Dia 13 de setembro - Ensino Pré-escolar/Jardim 
de Maçãs de D. Maria; 

Dia 14 de setembro - Restantes níveis de ensino 
em todo o Agrupamento. 

Início das aulas:
Dia 15 de setembro – em todos os estabeleci-

mentos de ensino do Agrupamento.

Com votos de um bom ano letivo! n
 A Direção do Agrupamento
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O BICHO HOMEM NÃO DESARMA

Na era das estatísticas, quem se 
atreve a pensar para escrever deveria 
ter os meios para ficar a saber, de pron-
to, se vale a pena gastar a “massa cin-
zenta” para “sujar” o papel dos jornais.

Também nos “Salpicos”, mês a mês, 
me vou interrogando sobre se vale a 
pena, ficando-me a impressão de estar 
a ouvir em latim de Cícero: «Quousque 
tandem abutere, Catilina, patientia 
nostra?». «Até quando, ó Catilina, vais 
comtinuar a chatear-nos?». Os leitores 
são tolerantes!

No último salpico, sugeri a leitura de 
“Bichos” de Miguel Torga. Volto hoje ao 
tema, mas magoado  por ter de pensar 
no bicho homem de mal a pior. Diz o 
povo na praça pública que este mundo 
anda intoxicado com os fumos do cri-
me “incendiário” da moda, já ninguém 
estranhando que comece a não haver 
fogos por falta de matéria prima.. E o 
povo quase sempre tem razão quando 
pensa livremente, sente sentidamente 
e puxa da língua sem papas.

Hoje, a tentar cumprir o dever cívico 
de alvaiazerense da Barroca da Silveira, 
logo me lembrei da proposta de leitura 
para férias – Bichos, de Torga e … teria 
gostado de saber quem é que me ouviu. 
Decidi conceder metade do espaço que 
o Alvaiazerense me disponibiliza  para 
publicar um pequeno texto sobre o 
“Vicente” que algum leitor me faça che-
gar. A mesma oferta vai também para 
quem me escrever sobre: Nero, Magro, 
Madalena Morgado. Bambo, Tenório, 
Jesus, Cega-Rega, Ladino, Ramiro, 
Farrusco, Miura ou O Senhor Nicolau, 
«catorze Contos, onde o mistério da 
vida nos aparece no seu esplendor, 
perfilando bichos, homem e natu-
reza numa comunhão fraternal em 
que todas as peças são necessárias 
a puzzle da vida.» 

A ler esse pequeno grande livro, 
tenho inveja de Miguel Torga, além do 
mais, por ver tudo de uma maneira tão 
humana que até os bichos gostam de 
ser também humanidade

Decidi encher este espaço só com 
bichos bons, que, a falar do bicho ho-
mem, “é malhar em ferro frio” salvas 
as exceções. E, como ando apaixonado 
por um certo Francisco, um “bueno 
tipo” há pouco “desviado” da Argentina 
para o Vaticano, lembrei-me do outro 
que também era simples bom homem 
e que amava todos os animais e todas 
as coisas da natureza, seu nome do 
mundo Francisco de Assis. 

«Ao longo dos séculos, (…) foi admi-
rado por seu voto de pobreza, humilda-
de, liberdade religiosa, além da grande 
bondade com todos os seres vivos, 
em especial os animais». «Não existiu 
homem que fosse estranho ao seu co-
ração: leprosos, bandoleiros, nobres ou 

plebeus; todos eram seus irmãos. Mais 
ainda, ninguém como ele se irmanou 
tanto com o universo: foi irmão do Sol, 
da água, das estrelas e dos animais. 
Francisco de Assis foi canonizado em 
1228 e seu culto é associado à “prote-
ção dos animais”». 

Em 1979, o Papa João Paulo II 
proclamou-o santo patrono dos eco-
logistas. 

*
A querer saber coisas dos meus 

apaixonados Franciscos, encontrei um 
poema do arcebispo emérito de Olinda 
e Recife, Dom Helder da Câmara que, 
lá pelo meio, rezava assim: … 

Subitamente, o burro levantou-se 
e gritou com voz brava: 
“O ser humano é burro mesmo!”. 
“Ué, por que você pensa assim?”, 
perguntou-lhe Francisco.

Mansinho o burro se desculpou: 
“Não é com o senhor, mas sim 
com essa gente que mora aqui. 
É prefeito, é bispo, é imperador. 
Sempre querem mais poder, 
mandar mais, 
submeter cidades e povos inteiros. 
Todo mundo precisa obedecer 
e cumprir ordens”. 
Francisco sorria para que o burro 
falasse mais, mas ele calou-se. (…)

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

Figueiró dos Vinhos

Mulher morreu  
vítima de disparos

No passado dia 8 de agosto, Maria 
Madalena Marques Guedes, de 59 
anos, foi vítima dos disparos do ma-
rido, com cerca de 60 anos, junto às 
bombas CEPSA, no centro da vila de 
Figueiró dos Vinhos. A mulher foi feri-
da com três tiros em plena via pública, 
tendo um deles atingido a cabeça. 

Tudo indica que o casal estava 
a passar por um mau momento no 
casamento. O homem com alguns 
problemas, nomeadamente de visão., 
foi capturado pouco depois do acon-
tecimento pela GNR.

A vítima foi transportada para o 
hospital em estado grave, tendo sido 
declarado o óbito no mesmo dia. n

Sertã

Jovem perdeu a 
vida em acidente

Um jovem do sexo masculino com 
19 anos de idade, perdeu a vida numa 
colisão entre dois ligeiros, no passado 
dia 14 de agosto. O acidente ocorreu 
por volta das 3h38 da madrugada, na 
Estrada Nacional nº 238, no sentido 
Sertã – Oleiros, junto à saída para o 
Troviscal. 

Desta colisão resultaram também 
dois feridos ligeiros, de 42 e 43 
anos, que foram transferidos para o 
Hospital Amato Lusitano, em Castelo 
Branco. n

Ferreira do Zêzere

Fogo consumiu 
homem e três 
veículos

No dia 10 de agosto, o cadáver de 
um homem foi encontrado por ocasião 
do combate a um incêndio que defla-
grou pelas 3h37 da madrugada, con-
sumido pelas chamas, em Ferreira do 
Zêzere. Ao que tudo indica era vigilante 
do parque de sapadores, em Dornes. 

Foram também encontrados dois 
veículos de sapadores e ainda uma 
roulotte, que seria utilizada pelo vigi-
lante do parque. n

BREVES
Salpico

Pico-Pico
Filipe Antunes dos Santos

Passeios Pedestres 2016

Caminhada noturna juntou 40 participantes

Inserida na iniciativa Passeios Pedes-
tres 2016, organizada pelos Serviços 
de Desporto e Turismo do Município 

de Alvaiázere, realizou-se no dia 28 
de julho uma caminhada noturna pela 
freguesia de Alvaiázere.

Nesta atividade marcaram presença 
40 caminhantes, que percorreram um 
total de quase seis quilómetros, sendo 
que, a meio do percurso, houve ainda 
tempo para uma aula de GAP, dada pela 
professora Sara.

Mais uma vez, o Município de 
Alvaiázere promoveu este tipo de ini-
ciativas, cujo intuito é a promoção do 
bem-estar e da saúde da população, 

mas também o contacto direto com o 
meio ambiente e com todo o patrimó-

nio cultural e histórico que o Concelho 
tem para oferecer. n
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Museu Municipal de Alvaiázere

Promoveu workshop de 
educação patrimonial

Entre os dias 2 e 4 de agosto, o antigo Jardim de 
Infância de Alvaiázere foi o cenário escolhido para mais 
uma atividade organizada pelo Museu Municipal, desta 
feita um workshop de educação patrimonial, cujo pú-
blico-alvo foram crianças com idades compreendidas 
entre os seis e os doze anos.

Cada um dos três dias foi dedicado a uma temática 
diferente: no primeiro dia, os participantes aprende-
ram a conhecer os animais através dos seus ossos; no 
segundo dia tiveram a oportunidade de viver como se 
estivessem na época pré-histórica, tendo inclusivamen-
te feito pinturas rupestres, numa atividade intitulada 
“olha-te ao espelho através dos nossos antepassados”. 
Por fim, no último dia de workshop as crianças tiveram 
a oportunidade de construir os primeiros talheres e os 
primeiros pratos, à semelhança dos seus antepassados.

Esta ação foi dinamizada por alunos brasileiros que 
estão a fazer uma pós-graduação em educação patrimo-
nial e que foram convidados por Paula Cassiano, respon-
sável pelo Museu Municipal, a frequentar um estágio.

Segundo Paula Cassiano, “esta foi uma experiência 
muito agradável, pelo que irá com certeza repetir-se”. n

Museu Municipal de Alvaiázere

Dinamizou a atividade “Vem ser 
arqueólogo por um dia”

Entre os dias 1 e 5 de agosto, 
os serviços do Museu Munici-
pal de Alvaiázere organizaram 

uma atividade intitulada “Vem ser 
arqueólogo por um dia”, destinada 
a pessoas com mais de 16 anos.

Desta forma, os participantes 
tiveram a oportunidade de parti-
cipar em escavações que foram 
levadas a cabo no Complexo Mega-
lítico do Ramalhal, nomeadamente 
em sondagens feitas na Anta 3 e 
no Monumento 13. 

Nesta atividade estiveram 
presentes participantes não só 
do concelho de Alvaiázere, como 
também de Torres Novas, alunos 
do Instituto Politécnico de Tomar 
e alunos vindos do Brasil, nomea-
damente da Baía, de São Paulo e do 
Rio de Janeiro.

O feedback foi bastante po-
sitivo: os participantes acharam 
extremamente enriquecedor poder 
participar em escavações arqueo-
lógicas e ter contacto com esta 
profissão e a realidade inerente.

Das escavações resultaram 
algumas lascas e pontas de setas 
que, depois de serem alvo de um 
estudo e do respetivo relatório, 
serão doadas ao espólio do Museu 
Municipal. n

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

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

Jornadas do Património 
vão ter um cartaz rico   
e diversificado

À semelhança do que tem acontecido nos últimos 
anos, o Museu Municipal de Alvaiázere vai associar-se 
à comemoração das Jornadas Europeias do Património, 
nos dias 23, 24 e 25 de setembro.

Desta forma, os participantes terão oportunidade 
de desfrutar de um cartaz rico e diversificado, que vai 
incluir momentos musicais, exposições, workshops 
e ateliers, entre muitos outros, sempre com o intuito 
de contactar com o legado deixado pelas gerações 
passadas e com a sua presença na vida quotidiana de 
cada um.

As Jornadas Europeias do Património são uma 
iniciativa anual do Conselho da Europa e da União 
Europeia, comemoram-se em 40 países e a sua missão 
é a sensibilização dos cidadãos para a importância da 
proteção do património, através da promoção de um 
vasto conjunto de atividades lúdicas, pedagógicas e 
culturais. n

CHURRASCARIA
Take-aWay e Self Service

Tel. 236 656 185
Tlm. 968 067 903

Rua Acúrcio Lopes, 10
3250-102 Alvaiázere

VENDA DE PÃO
aGeNTe JOGOS SaNTa caSa

Tel. 236 107 520

Rua Juiz Conselheiro 
Furtado Santos, 113
3250-182 Alvaiázere

Recebeu seminário “Património 
Histórico e Arqueológico” 

A 
vila de Alvaiázere foi uma vez 
mais palco do Seminário Luso 
- Brasileiro “Património His-

tórico e Arqueológico”. Este evento 
decorreu no Museu Municipal, nos 
dias 5 e 6 de agosto e teve como 
objetivo a sensibilização da comuni-
dade em geral para a importância do 
património arqueológico/histórico 
deixado pelos nossos antepassados. 

A iniciativa é fruto de uma par-
ceria existente entre o Município 
de Alvaiázere, através do Museu 
Municipal, e a Unidade Departamen-
tal de Arqueologia, Conservação e 
Restauro do Património do Instituto 
Politécnico de Tomar.

Foram vários os intervenientes e 
os assuntos em debate no decorrer 
do dia. Durante o período da manhã, 
o programa incidiu maioritariamente 
sobre o vasto património arqueoló-
gico do concelho de Alvaiázere. A 
primeira oradora, Alexandra Figuei-
redo, abordou os 17 anos de inves-
tigação no Complexo Megalítico do 
Rego da Murta e a sua importância a 
nível nacional e internacional, sendo 
ainda apresentados os primeiros da-
dos sobre o “monumento 13” e sobre 
a possível “Anta III”.

Os trabalhos prosseguiram com 
investigadores brasileiros, também 
pertencentes ao projeto, que salien-
taram a importância da educação 
patrimonial na preservação e na 
divulgação da memória de um povo. 

 A manhã terminou com a pa-
lestra de Cláudio Monteiro sobre a 
importância da Conservação Arqueo-
lógica na preservação do património.

De seguida, houve uma aborda-
gem sobre o património arqueoló-
gico da Golegã e da Chamusca, na 
qual usaram da palavra os respetivos 
membros do Projeto Carta Arqueoló-
gica da Golegã e da Chamusca.

A tarde prosseguiu com a inter-
venção de Silvério Figueiredo, que 
abordou a importância, valorização 
e dinamização do Património Paleon-
tológico Português.

De seguida, Adriano Constantino 
e Luís Rendeiro brindaram a plateia 
com um estudo sobre as traineiras 
de Peniche.

Liliana Carvalho apresentou um 
interessante estudo sobre o papel 
da Antropologia Biológica no estudo 
das Populações Arqueológicas.

Os trabalhos prosseguiram com 
a apresentação do “Projeto Anchieta” 

(estudo do contexto e vestígios de 
naufrágios numa área denominada 
“caldeira”), por Alexandra Figueiredo.

Daivisson Santos deu a conhecer 
um trabalho de inventário patrimo-
nial que está a ser desenvolvido na 
Baía e que é conhecido por “Chapada 
Diamantina”.

A diretora do Museu Municipal de 
Alvaiázere, Paula Cassiano, abordou 
a importância da educação patri-
monial não formal em territórios de 
baixa densidade, onde apresentou o 
trabalho que está a ser desenvolvido 
pelo Museu Municipal com crianças, 
jovens e seniores do concelho de 
Alvaiázere.

O vereador Agostinho Gomes 
destacou a importância deste tipo 
de iniciativa como forma de divul-
gação do património cultural de um 
território.

O programa prosseguiu no dia 6 
(domingo), com uma visita guiada 
ao Complexo Megalítico do Rego 
da Murta.

É  de  grande re levânc ia 
consciencializar a comunidade em 
geral da importância do património 
arqueológico, enquanto elemento 
distintivo do desenvolvimento local. n



31 de Agosto de 2016    O ALVAIAZERENSE     11

N
o evento Alvaiázere Capital 
do Chícharo, que se realizou 
entre os dias 10 e 13 de junho, 
foram premiados três stands 

em cada uma das categorias: a empresa 
Cobermat na mostra empresarial, Joa-
quim Carvalho no artesanato e a empre-
sa Doce Felicidade/Panificadora Paulo 
Sá Oliveira na categoria dos produtores.

Nesta edição, o Jornal “O Alvaiaze-
rense” falou com Paulo Sá Oliveira, pro-
prietário da panificadora que foi criada 
há 23 anos, como o próprio explicou: 
“na altura eu não tinha nada a ver com o 
pão, era encarregado de obras de uma 
equipa na firma José Marques Grácio. 
O meu pai é que vendia pão, um dia 
disse-me que iam vender a padaria 
e eu achei que tinha dinheiro para a 
comprar”, sublinhou, acrescentando 
que as instalações começaram por ser 
na Rua do Cortiço, em Cabaços, e 13 
anos mais tarde mudaram-se para onde 
se encontram atualmente, no Parque 
Industrial de Cabaços.

A empresa Doce Felicidade, criada 
há cerca de um ano e meio, é um pro-
jeto que está agregado à panificadora, 
mas que é da autoria da filha Catarina: 
“a minha filha formou-se em Engenharia 
Alimentar, fez a sua tese de mestrado 
sobre farinha de chícharo, tendo che-
gado a trabalhar em Espanha e quando 
voltou trouxe consigo esta ideia inova-
dora”. Por isso, explicou Paulo Sá Olivei-
ra, “aumentámos o espaço da padaria, 
fizemos um investimento que ronda os 
90 mil euros que está a dar retorno e 
estamos a dedicar-nos à produção de 
biscoitos”. 

A Doce Felicidade/Panificadora Pau-
lo Sá Oliveira participa com regularida-
de em todas as feiras que se realizam 
na zona centro, em Avelar, Penela, 
Ansião, entre muitas outras. O prémio 
atribuído no Alvaiázere Capital do Chí-
charo surpreendeu o produtor, uma vez 
que foi a primeira vez que conquistou 

um prémio no concelho de Alvaiázere, 
deixando-o extremamente orgulhoso 
de um projeto que considera ser mais 
da sua filha do que propriamente seu. 

Paulo Sá Oliveira revelou ao “Alvaia-
zerense” que foi lançado recentemente 
um produto novo, os travesseiros de 
chícharo, que são “uma espécie de pas-

tel de Tentúgal” e têm feito um enorme 
sucesso: “na feira de Ansião vendemos 
800 ou 900 peças e apenas três dias”, 
afirmou. No que respeita aos pastéis de 
chícharo, durante a semana são feitos 
por encomenda e aos fins-de-semana 
são deixados nos vários depósitos de 
pão: “muitas vezes são as pessoas que 
pedem o pastel de chícharo em vez do 
tradicional pastel de nata”, sublinhou 
Paulo Sá Oliveira, explicando também 
que a filha “teve sorte em acertar na re-
ceita, que é da sua autoria e confeção”.

Em termos de projetos futuros, 
Paulo Sá Oliveira afirmou que neste 
momento a empresa está a abrir uma 
venda exclusiva de biscoitos (com mais 
de dez variedades) e pastéis em toda a 
zona centro, que inclui pontos turísti-
cos como a Nazaré, com dez carros na 
rua, tendo já admitido três novos em-
pregados, num total de vinte. “A saída 
que temos com estes carros a vender na 
rua faz com que a capacidade de pro-
dução esteja completamente esgotada, 
vendemos uma média de 300 a 500 
pacotes por semana e queremos man-
ter-nos assim, não temos pressa em 
aumentar de repente e depois as coisas 
não correrem bem, sempre foi a nossa 
maneira de trabalhar ao longo destes 
23 anos”, salientou Paulo Sá Oliveira, 
que, no entanto, revelou que um dos 
objetivos a curto prazo passa por ad-
quirir uma máquina de fazer biscoitos, 
um investimento que ronda os 27 mil 
euros, mas que é necessário, uma vez 
que a produção é feita manualmente.

Com mais de vinte anos de expe-
riência no mercado, 600 metros qua-
drados de área de produção, dez carros 
a vender na rua e vinte trabalhadores, 
é de salientar que a Panificadora Paulo 
Sá Oliveira fez o maior investimento 
precisamente quando a crise começou, 
como explicou o seu proprietário: “des-
de 2011 e até este ano, investimos mais 
de 200 mil euros em máquinas, carros 
e obras, e temos conseguido crescer, 
o que me deixa satisfeito”, finalizou. n

Atualidade
Doce Felicidade/Panificadora Paulo Sá Oliveira

Conquistou primeiro prémio do stand de
produtores do Alvaiázere Capital do Chícharo
Cláudia Martins
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N
uma iniciativa pioneira, a Câ-
mara Municipal de Alvaiázere 
organizou, nos dias 13 e 14 
de agosto, o primeiro grande 

Torneio de Pokémon Go em Portu-
gal, com o objetivo de “aproveitar as 
funcionalidades de georreferenciação 
presentes no jogo para dar uma maior 
visibilidade e dinamismo ao território, 
convidando todos os presentes a partir 
à descoberta do património cultural, 
histórico e natural do Concelho, bem 
como dos diversos pontos de interesse 
referenciados nos Pokéstops (pontos 
de paragem onde os jogadores podem 
conseguir itens como poções, incensos, 
revives, doces, pokébolas, ovos ou até 
mesmo Pokémon) e Gyms (ginásios) ”, 
referiu Célia Marques, presidente do 
executivo municipal. “Por isso, até as 
infraestruturas da região como o parque 
de campismo, o pavilhão desportivo 
ou o campo de ténis estarão de portas 
abertas e disponíveis para acolher os 
participantes num convívio inter-gera-
cional sem precedentes”, acrescentou.

Após o início oficial do evento, a 
primeira atividade foi uma caminhada 
que se iniciou às 16h00 e prolongou 
pela tarde e noite dentro. Seguiu-se 
o primeiro momento de avaliação 

prémio equipa, conquistado pelos 
jogadores Marco Teixeira e Leandro 
Dinis, da equipa Instinct, que domina-
ram o Ginásio do Estádio. Às 18h30 
realizou-se um concurso de Cosplay, 
uma atividade lúdica em que cada um 
dos participantes se fantasiou de uma 
personagem de animação. Ana Santos 
foi a grande vencedora, com o seu 
disfarce de Sakura Hime, em segundo 
lugar ficou Irina Costa, que encarnou a 
personagem da série Pokémon Jessie 
Team Rocket e em terceiro lugar João 
Lima, com o seu Pokémon Snorlax, ten-
do havido ainda uma menção honrosa 
para Andreia Marques com o seu cos-
play Colette Ferro. O segundo momento 
de avaliação do prémio equipa teve 
lugar pelas 21h00, no qual se sagraram 
vencedores 13 jogadores. Naquele que 

foi o primeiro dia de caça aos Pokémon, 
o terceiro momento de avaliação pré-
mio equipa realizou-se pelas 24h00, 
conquistado por 12 jogadores. Sendo 
este evento um torneio de 24 horas 
non-stop, às 05h00 foi novamente rea-
lizada uma avaliação por equipas, con-
quistada por cinco resistentes: Sérgio 
Costa, Filipe Damião, António Costa, 
Rui Silva e Mauro Andrade.

No domingo, dia 14 de agosto, 
realizaram-se mais dois momentos 
de avaliação por equipas, às 10h00 e 
as 12h00, bem como a atribuição do 
prémio individual ao jogador António 
Rita, que venceu nos dois dias de tor-
neio, e do prémio caçada ao jogador 
Flávio Santos. 

Sob o lema “Chícharo comido, Poké-
mon colhido”, este torneio de 24 horas 

teve 30 horas non-stop de lures (uma 
espécie de “festa” que atrai Pokémon 
a uma determinada zona), batalhas de 
ginásios (Ginásios Estádio, Museu e 
Cultura), caminhada, caçada, concurso 
Cosplay, cinco mil euros em prémios, 
mas também momentos de animação 
e convívio, com música e tasquinhas, 
sendo que as várias infraestruturas do 
Município, como o Parque de Campis-
mo, o Pavilhão Desportivo, o Campo de 
Ténis e a Piscina Municipal, estiveram 
à disposição de todos quantos por lá 
passaram, pelo que, segundo Célia 
Marques, o evento superou todas as 
expetativas.

Lançado em Portugal no dia 15 de 
julho, o jogo Pokémon Go alcançou 
em pouco tempo um enorme sucesso: 
trata-se de um jogo desenvolvido pe-
las empresas Niantic, Inc., Nintendo e 
The Pokémon Company, que utiliza a 
realidade aumentada, permitindo aos 
jogadores a entrada num mundo que 
mistura elementos reais e virtuais, no 
qual podem capturar criaturas imagi-
nárias e travar batalhas contra outros 
jogadores. Tudo o que é necessário 
para jogar é ter um smartphone com o 
sistema operativo iOS ou Android, uma 
ligação à Internet através dos dados 
móveis ou wi-fi e também uma ligação 
através do sistema de GPS. n

Atualidade
Município de Alvaiázere

Torneio de Pokémon Go atraiu 800 participantes
Cláudia Martins

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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T
eve lugar entre os dias 25 a 28 
de agosto a festa em Honra de 
S. Paulo e Senhor dos Aflitos, 
na freguesia de Maçãs de D. 

Maria, concelho de Alvaiázere. A festa 
da freguesia é considerada a maior do 
Concelho, tendo sido quatro dias de 
animação da população local e também 
de pessoas dos Concelhos vizinhos.

Os festejos começaram na quinta-fei-
ra, tendo como ponto alto a montagem 
dos arcos tradicionais que é uma tradi-
ção antiga da festa, as pessoas de cada 
lugar construírem um arco com flores 
de papel relacionados com a freguesia. 
O primeiro dia de festa terminou com o 
baile animado com o grupo “Só Ritmo” 
com a participação especial de Leandro.

No dia seguinte, dia 26, as festivi-
dades começaram com a abertura da 
quermesse, tendo acabado com o baile 
a cargo do Rui Saraiva e a atuação da 
banda “The Carpets” que animou a po-
pulação até de madrugada.

No que diz respeito ao dia 27, 
sábado, este começou com a 3ª con-
centração e passeio moto turístico em 
honra de S. Paulo e Senhor dos Aflitos. 
O ponto alto foi a tarde desportiva, 
uma tradição da festa, durante a qual 
houve atletismo e ciclismo. A meio da 

tarde, as pessoas puderam participar 
e assistir à garraiada que atrai sempre 
muita população. A noite acabou com o 
baile com o grupo Sentido Obrigatório, 
a atuação do conceituado artista Sérgio 
Rossi e por fim o Dj Menaka (no palco 
principal).

Por fim, o último dia dos festejos foi 
marcado pela recolha das fogaças e das 
bandeiras nos locais dos costumes, de 
seguida pela eucaristia solene e pela 
procissão eucarística com as referidas 
fogaças e bandeiras dos locais da fre-
guesia, que, como é habitual, teve uma 
grande adesão por parte dos crentes. 

A tarde foi de cariz cultural com 
a atuação do Rancho Folclórico da 
Casa do Povo de Maçãs de D. Maria, o 
Rancho Folclórico de Odiáxere (Lagos, 
Algarve) e por último o grupo Bombos 
Pedra Rija de Portunhos, Cantanhede. 
As festividades terminaram com o 
baile abrilhantado pela Banda Sinal, a 
atuação da artista Rebeca e ainda o Dj 
Holocausto, que acabou a noite com 
muita animação.    

A festa atraiu muitos populares 
durante quatro dias repletos de ativi-
dades e animação, sendo que os lucros 
da festa revertem a favor da compra e 
da reconstrução das “Casas do Adro”, 
que se localizam à frente da Igreja 
Paroquial. n

N
os dias 13 e 14 de agosto rea-
lizou-se a já tradicional Festa 
de Alvaiázere, em honra do 
Sagrado Coração de Jesus e 

Santa Maria Madalena.
Este ano a festa foi coincidente com 

o “Primeiro Grande Torneio Pokémon 
Go” organizado pela Câmara Municipal 
de Alvaiázere. Este evento contou com 
a participação de mais de 800 joga-
dores, o que deu à festa uma grande 
presença jovem.

Durante a tarde de sábado teve 
lugar, entre outras diversões, uma 
garraiada com bastante participação e 
assistência. Após a missa vespertina, a 
população assistiu ao concerto da Filar-
mónica Alvaiazerense de Santa Cecília, 
seguindo-se o baile com a presença do 
grupo musical FBI. 

Um passeio de motas, a tradicional 

arruada pela Filarmónica com cumpri-
mentos à Vila, Eucaristia e Procissão, 
preencheram a manhã de domingo. A 
tarde decorreu em bom ambiente de 
convívio, com a refeição degustada 

no bom restaurante da festa e entre o 
desenrolar de umas rifas na recheada 
quermesse, a compra dos tradicionais 
bolos de fogaça que poderiam ser 
acompanhados do chá ou café servido 

no bar das Senhoras ou de bebidas 
refrescantes no bar da festa e ainda 
apreciar a atuação do Rancho Folclórico 
Rosas de Portugal de Charneca.

À tarde, e com uma grande mani-
festação de fé, a comunidade cristã 
participou na recitação do santo terço 
e na Consagração da Comunidade ao 
Sagrado Coração de Jesus, terminando 
os festejos com o baile com o Márcio 
Cabral.

Este ano a festa teve a presença de 
um grupo de jovens na sua comissão, 
cujo trabalho e dedicação muito contri-
buiu para o seu sucesso. A comunidade 
paroquial deve estar agradecida por esta 
colaboração e acarinhar esta sua presen-
ça nas atividades futuras na Paróquia. 

A Comissão de Festas deixa o seu 
agradecimento a todos os que colabo-
raram na Festa Paroquial, entre os mui-
tos patrocinadores, a Câmara Municipal 
e a Junta de Freguesia. n

Atualidade
Em Alvaiázere

Celebração da Festa em honra do Sagrado 
Coração de Jesus e Santa Maria Madalena

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

emacnunes@hotmail.com

Zé Carlos

Em Maçãs de D. Maria

Festa em honra de S. Paulo e Senhor dos 
Aflitos atraiu muitos visitantes
Mónica Teixeira
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P
ara não fugir à regra, a festa de 
Pelmá, que se realizou nos dias 
13 e 14 de agosto, este ano teve 
um vasto e bonito programa.

Começou no sábado o arraial com 
o adro e as ruas já enfeitadas, dando 
assim um visual de festa com o colorido 
das flores e enfeites.

Pelas 14h00 deu-se a abertura do 
bar e da quermesse e pelas 19h00 o 
serviço de restaurante, onde se pude-
ram saborear deliciosos pratos como a 
chanfana, o frango de churrasco, caldo 
verde, entre outros.

Para animar a festa até de madruga-
da houve a atuação do grupo musical 
PA3 com as suas bonitas músicas.

No domingo pelas 9h00 abriu nova-
mente o arraial, dando assim continui-
dade à festa, tendo como ponto alto às 
9h30 a missa e procissão presidida pelo 

Padre Jacinto Gonçalves, com a presença 
do grupo coral também na procissão.

A Igreja tornou-se pequena para 
acolher tantos fiéis, sendo notória a 

presença dos emigrantes, que dão 
sempre o prazer da sua vinda.

Realizou-se a procissão com as ima-
gens do Sagrado Coração de Jesus e de 
Nossa Senhora de Fátima, sendo que os 
andores carregados de bolos também 
deram um colorido bonito à procissão.

Às 12h00 reabriu o restaurante, 
onde se notou uma grande afluência 
de pessoas, para saborear os deliciosos 
pratos.

Às 14h00 deu-se início ao leilão 
dos bolos tipo ferradura, que estavam 
uma delícia, e pelas 18h30 realizou-
se a linda atuação do famoso Rancho 
Folclórico da Casa do Povo de Maçãs 
de D. Maria.

Pela noite dentro, a animação esteve 
a cargo do grupo musical Mikas.

Assim terminou a festa, tendo cor-
rido tudo muito bem.

A comissão de festas e todos os 
colaboradores estão de parabéns! n

Atualidade
Em Pelmá

Realizou-se a Festa em honra do Sagrado Coração de Jesus
Joaquim Carvalho

Em Almoster

Celebrou-se a “Festa Grande”

A 
festa em honra do Sagrado Co-
ração de Jesus, sempre conhe-
cida como “Festa Grande”, teve 

lugar nos dias 20 e 21 de agosto, em 
Almoster.

Durante o dia de sábado o arraial 
foi animado pela atuação dos Ranchos 
Folclórico infantil e juvenil de Alvorge 
e para terminar a noite o grupo musical 
AXN foi o responsável pela animação 
do baile. 

Já no domingo, teve lugar o ponto 
alto dos festejos com a celebração da 
missa solene à qual se seguiu a procis-
são solene de andores religiosos e de 
oferendas e onde se retomou a tradição 

das fogaças. À tarde o arraial manteve-
se composto para assistir à habitual 
garraiada.

Para encerrar os festejos assistiu-se 
à atuação do Grupo Típico de Cadima – 
Cantanhede, ao qual se seguiu o baile 
a cargo do teclista Nuno Santos e que 
contou com uma inesperada surpresa: 
a colaboração do Padre André Sequeira 
como vocalista da dupla “Nuno e An-
dré”. Como diz a canção “toda a malta 
gritou e até o padre ajudou” e a surpre-
sa do Padre André manteve o arraial 
animado até de madrugada.

Em auxílio aos festejos e para que 
nada faltasse, houve jogos tradicionais, 
sorteio de prémios, quermesse, bar e 
restaurante com petiscos variados. n

Paula Reis

Em Pussos

Festa em honra de Santo Estevão

N
os dias 6 e 7 de agosto realizou-se, 
na Paróquia de Pussos, a tradicional 
Festa em honra do seu padroeiro: 

Santo Estevão.
Os festejos iniciaram-se no sábado 

à tarde com a abertura do bar, da quer-
messe e do restaurante. Ao início da noite 
os visitantes puderam dançar ao som da 
música do grupo Medley.   

Tal como acontece em todas as festas 
populares, o ponto alto dos festejos foi 
no domingo, com a celebração da missa 
presidida pelo Padre Jacinto Gonçalves. 
De seguida realizou-se a procissão dos 
andores de Santo Estevão, Nossa Senhora 
de Fátima, Santo António e o Sagrado Co-
ração de Jesus, bem como as tradicionais 
bandeiras, fogaças e andores de bolos, 
acompanhada pela população e pela 

Banda Filarmónica Alvaiazerense de Santa 
Cecília. Durante a tarde a festa continuou 
com a atuação do grupo de música po-
pular Os Amigos da Gaita e do Rancho 
Folclórico Rosas de Portugal – Charneca. 
Mais tarde foi a vez de o grupo Império 
animar a noite com a sua música. 

A Comissão de Festas deixa o seu 
agradecimento a todos os que visitaram 
e participaram na festa. Também não se 
esquece de todos os voluntários que co-
laboram na realização deste evento, visto 
que trabalharam arduamente para o seu 
êxito, não só durante os festejos, mas nas 
semanas antes com os preparativos. De-
seja, também, reconhecer a boa vontade 
de todos os que ofereceram tanto bens 
materiais como donativos. n

Comissão de Festas de Pussos
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Foi no passado dia 30 de julho, 
pelas 11h30, que se realizou 
no quartel da corporação dos 

Bombeiros Voluntários de Alvaiá-
zere uma cerimónia de entrega 
de 150 Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI’s) para Combate a 
Incêndios em Espaços Naturais e 
Urbanos, pela Câmara Municipal 
de Alvaiázere.

Nesta sessão marcaram pre-
sença Célia Marques, presidente 
da Câmara Municipal, Agostinho 
Gomes e Nelson Paulino, vereado-
res da autarquia, Joaquim Simões, 
vice-presidente da direção da Asso-
ciação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere e restan-

tes elementos da direção e também 
o Comandante Mário Bruno Gomes 
e elementos do corpo ativo.

O Comandante, Mário Bruno 
Gomes, fez questão de salientar a 
importância desta data, que marca 
“um ato único, pois pela primeira 
vez a Câmara Municipal aceitou 
sem questões um pedido do co-
mando, o patrocínio de uma verba 
para a aquisição de EPI’s para os 
Bombeiros”, acrescentando ainda 
que todos os Bombeiros ficaram 
extremamente agradecidos com 
esta oferta, pois dispõem agora de 
melhor equipamento para poder 
atuar em situações de emergência.

Em nome da direção, Joaquim 

Simões assinalou o facto de o exe-
cutivo camarário ter dito presente 
a este pedido, que ficará na memó-
ria futura como um bom exemplo 
de como devem ser investidos os 
dinheiros públicos.

A finalizar as intervenções, Cé-
lia Marques mostrou-se honrada 
em estar com os Bombeiros Volun-
tários, para com quem expressou 
a sua total e inteira disponibili-
dade enquanto for presidente do 
Município, dando o exemplo das 
recentes obras de melhoramento 
das condições do quartel: “só as-
sim teremos mulheres e homens 
preparados para intervirem caso 
de necessidade”. n

Atualidade
Câmara Municipal de Alvaiázere

Entregou Equipamentos de Proteção 
aos Bombeiros Voluntários

Município de Alvaiázere

Nível de qualidade da água da rede 
pública está nos 100%

Em Alvaiázere

Município é o que 
menos medicamentos 
genéricos utiliza no 
distrito de Leiria

No mês de agosto, o Infarmed, Autoridade Nacional 
do Medicamento e Produtos de Saúde, divulgou os 
resultados de um estudo sobre a utilização de medi-
camentos genéricos pela população, dados relativos 
ao período compreendido entre janeiro de 2015 e 
fevereiro de 2016.

No que diz respeito ao distrito de Leiria, Alvaiázere 
é o Município que menos medicamentos genéricos uti-
liza, com uma média de quota de mercado de 41,5%, 
um valor inferior à média do Distrito, de 46,3%, e à 
média nacional, fixada nos 47%. 

Depois de Alvaiázere, seguem-se os Municípios de 
Porto de Mós (42,4%) e Castanheira de Pera (43,1%), 
sendo que no polo oposto estão os Municípios de Óbi-
dos, com uma taxa fixada nos 53,6%, Alcobaça (51%) 
e Bombarral (48,7%).

No site do Infarmed pode ler-se que “apesar de a 
maior parte do País superar os 45%, verificam-se assime-
trias regionais relativamente ao consumo de genéricos”. 

A nível nacional, Évora é o Distrito que apresenta a 
média mais elevada, com 49,5%, enquanto Faro apare-
ce no último lugar da tabela, com uma percentagem de 
42,8%. Já o distrito de Leiria, juntamente com Lisboa, 
fica na décima posição, com 46,3%.

Ainda segundo dados oficiais do Infarmed, existem 
já em Portugal dez Farmácias com uma quota de medi-
camentos genéricos que ascende aos 60%, mas nesse 
grupo nenhuma delas se situa no distrito de Leiria. 

No entanto, 23 Farmácias deste Distrito integram o 
conjunto das 700 que já atingiram uma quota de 50%. n

SERVIÇOS PRESTADOS EM ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA
INSTALAÇÃO DE ANTENAS TERRESTRES E SATÉLITE

COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS
AGENTE TV CABO

Tel. 236 656 241 - Rua Dr. Manuel Ribeiro Ferreira, 4 e 8 - 3250 ALVAIÁZERE

PINTO TRINDADE & DIAS, Lda. Rua Cons. Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

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

No decorrer do mês de agosto 
a Entidade Reguladora dos 
Serviços de Água e Resíduos 

(ERSAR) divulgou os resultados do 
relatório anual sobre controlo e 
qualidade da água para consumo 
humano.

Desta forma, quatro Municípios 
do Distrito de Leiria, nomeadamen-
te Alcobaça, Alvaiázere, Bombarral 
e Pedrógão Grande, conseguiram 
atingir o nível de 100% de água 
segura, cumprindo todos os indi-
cadores nas 18910 análises efetua-
das em 2015 à qualidade da água 

distribuída pelos 17 Concelhos 
da região. Em apenas 0,4% destas 
análises foram registados incum-
primentos dos valores, sem com-
promisso da proteção da saúde 
humana.

Segundo os dados que cons-
tam do relatório, os Municípios da 
Batalha, Caldas da Rainha, Leiria, 
Marinha Grande, Óbidos, Ourém, 
Pombal e Porto de Mós registaram 
níveis de cumprimento acima dos 
99%, enquanto em Ansião, Figueiró 
dos Vinhos, Nazaré e Peniche esse 
valor ultrapassou os 98%. Só Casta-

nheira de Pera ficou abaixo desta 
percentagem, embora bastante 
próxima (97,8%).

No que diz respeito aos resul-
tados a nível nacional, o relatório 
revelou que, pela primeira vez, 
Portugal conseguiu alcançar os 
99% de água segura tendo em 
conta os critérios de avaliação 
internacionais, o que levou Luís 
Simas, diretor do Departamento 
de Qualidade da Água da ERSAR, a 
afirmar que o país passou de uma 
qualidade muito boa para uma 
situação de excelência. n

Ass. da Casa do Povo de Alvaiázere

CLDS 3G dinamizou 
atelier “Crescer com Cor”

O CLDS 3G de Alvaiázere, no âmbito do Eixo dois 
de Intervenção, realizou, durante o mês de agosto, 
a ação “Crescer com Cor”, no ATL de Alvaiázere.

Esta ação foi destinada às crianças e jovens inscri-
tos no ATL e teve como principais objetivos promover 
o contacto social, a promoção cognitiva e estimular o 
raciocínio lógico/abstrato de cada participante, propor-
cionando atividades diversas para a ocupação saudável 
e ativa das crianças, em tempo de férias escolares.

A atividade realizou-se semanalmente, à quarta-
feira durante o mês de agosto, das 14h30às 16h00 e 
consistiu essencialmente na realização de atividades 
de promoção cognitiva, como jogos de tabuleiro (ex-
ploração de sentimentos), jogos de memória, jogos de 
atenção e estratégia, diversos jogos didáticos, como 
Batalha Naval, Sudoku, Uno e desenhos Mindfulness, 
Tangram, entre outros.

Ao longo das sessões estiveram envolvidas 18 
crianças, entre os seis e os onze anos de idade, que 
participaram ativamente nas atividades propostas. n
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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.parabéns

Bodas de Ouro

Cantaram-se os parabéns aos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário e 
Centro de Dia da ASCRA (Associação Social, Cultural e Recreativa de Almoster): 
Maria Ferreira que completou no dia 20 de agosto, 86 primaveras e a Alberto 
Fernandes Nunes que completou no dia 28 de agosto, 88 primaveras. 

Para todos muitos parabéns. 

Muitos parabéns e que a vida lhes 
continue sempre a sorrir. 

Joaquim Carvalho

Aniversários

Licenciatura
Carolina da Silva Craveiro, filha 

de Artur Rosa Craveiro e de Ana Paula 
Marques Silva Craveiro, residentes em 
Palheiros - Maçãs de D. Maria, concluiu 
no passado mês de julho a Licenciatura 
em Enfermagem, no Instituto Politécni-
co de Leiria.

Seus pais, irmão, cunhada, avós e 
restante família deseja-lhe muitos pa-
rabéns e futuros sucessos pessoais e 
profissionais pela vida fora. 

No passado dia 31 de julho renova-
ram os votos matrimoniais o simpático 
casal José Gomes e Gracinda de Oli-
veira Santos, residentes em Avanteira 
(Pelmá).

A cerimónia realizou-se na Igreja 
de Pelmá, tendo presidido à mesma o 
padre Jacinto Gonçalves.

A acompanhar a cerimónia esti-
veram presentes muitos familiares e 
amigos, a simbolizar a amizade que os 
une a este casal.

Deslocaram-se em seguida para 
o restaurante “O Palmeiras”, onde foi 
servido o almoço.

Foi um dia muito feliz para o casal e 
para quantos os acompanharam nesta 
data tão comemorativa.

No passado dia 12 de agosto, Alice 
Cardoso e Jorge Moura, natural de 
Maçãs de D. Maria e residentes em 
Luxemburgo, comemoraram 25 anos 
de casados.

Seus familiares deseja-lhe muitos 
parabéns e votos de muitas felicidades 
pela vida fora. 

Bodas de Prata

o canto dos poetas

JulGAMeNtO

É lá, sem saber onde, no imaginário
que se encontra o castigo ou a salvação 
de todo o ser humano, desde a criação
quando prestar contas do seu fadário.

Nestas contas, não há assunto monetário
é o mal ou o bem, que se fez ao nosso irmão
se foi mau ou bom, no intimo do coração
resumo que contém, o ensino doutrinário.

Consciência tranquila, esperança na sentença
o contrário, motivo de preocupação
no julgamento do além, a recompensa.

Ou para sempre, a eterna condenação 
segundo o ensinamento da humana crença
lá, onde se encontra, a eterna mansão. 

Riseufa

A virtude

A virtude anda perdida
Alguém por aí a viu?
O Mundo já anda louco
Desde que ela se sumiu.

Se alguém a encontrar
Será bom dar-lhe guarida
E não a deixem fugir
É pobre sem ela, a vida.

A virtude é perfeição,
A virtude é salutar,
É força de magnitude
Na alma a transbordar.

Virtude é saber ouvir,
Virtude é não deturpar,
É ter um coração grande
Para amar e perdoar.

Lucinda Simões

No passado dia 31 de julho, Joa-
quim da Conceição Mendes, natural 
da freguesia de Almoster, concelho 
de Alvaiázere, comemorou as suas 72 
primaveras junto dos seus familiares 
e amigos que lhe desejam votos de 
muitos parabéns e muitas felicidades 
e que esta data se assinale por muitos 
e bons anos. 

Batizados
No dia 20 de agosto, na Igreja Paro-

quial de Almoster, foi batizada a menina 
Matilde rodrigues Alves, filha de Luís 
Carlos Alves e Tânia Marques Rodrigues, 
residentes em Romila, Almoster.

A cerimónia foi presidida pelo padre 
André Sequeira e Inês Farinha e Bruno 
Rodrigues foram padrinhos da pequena 
Matilde. 

 Findo o momento religioso, seguiu-
se a animada festa de celebração entre 
familiares e amigos.

Muitas felicidades para a Matilde e 
seus familiares nesta nova caminhada. 

No passado dia 6 de agosto, na Igre-
ja Matriz de Alvaiázere, foi batizado o 
menino lucas Marques Antunes, filho 
de Elsa Margarida Marques Antunes 
(natural de S. Pedro) e Helder Miguel 
da Conceição Antunes, residentes em 
Pereiro, Ferreira do Zêzere.

A cerimónia foi presidida pelo padre 
André Sequeira e Arménio Coelho e Isilda 
Coelho apadrinharam o pequeno Lucas.

Seus pais, seu irmão Rodrigo Miguel 
e restante família, desejam-lhe muitas 
felicidades pela vida fora. 

No dia 10 de agosto, na Igreja Paro-
quial de Almoster, foi batizado o menino 
rodrigo Gomes Oliveira, filho de Ricar-
do Oliveira e de Andreia Gomes Oliveira, 
residentes em Candal, Almoster.

A cerimónia foi presidida pelo padre 
André Sequeira, e Élia Matos e Nelson 
Ribeiro foram os padrinhos do pequeno 
Rodrigo.

Findo o momento religioso, seguiu-
se a animada festa de celebração entre 
familiares e amigos.

Muitas felicidades para o Rodrigo e 
seus familiares nesta nova caminhada. 

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



31 de Agosto de 2016    O ALVAIAZERENSE     17Opinião

DESASSOSSEGO

Concordâncias e Discordâncias

António Gonçalves

Não está certo
Alberto Jesus Ferreira

O exemplo dos Pokémon’s
Mário Bruno Gomes

N
este dia em que estou a escrever este 
modesto artigo, o tempo já está mais 
fresco, prova evidente de que esta-

mos a caminhar para o Inverno.
Confesso que sou muito arquivista. Por 

isso tenho eu meu poder alguns documentos 
que para mim têm um certo valor estimativo.

Entre eles são vários jornais, como o 
SÉCULO, DIÁRIOS DE NOTÍCIAS e outros, 
datados de 1962 e anos seguintes, tendo 
até a lista dos soldados e oficiais que foram 
prisioneiros em Goa, Damão e Diu, ou seja 
na India Portuguesa, assim como o eram 
todas as outras Províncias Ultramarinas. 
Como tenho tido vagar, vou lendo alguns dos 
exemplares e, tenho verificado que a leitura 
de então era muito diferente da actual. No 
entanto, antigamente também havia censura.

O certo é que nesses jornais lia-se PORTU-
GUÊS, o que não acontece agora. As notícias 
eram outras, claro está, podia-se ponderar 
no que lá se escrevia e havia clareza. Hoje 
há muito mais notícias, mas a maior parte 
são assaltos à mão armada, a ourivesarias, 
bancos, droga, carros roubados, violações se-
xuais a menores, netas, enteadas e até filhas. 
É uma vergonha. Não há actualmente nenhum 
respeito. Esta palavra não existe neste mo-
mento. Antigamente deixava-se uma chave 
na porta de casa, podia-se estar descansado 
que ninguém lá ia apoderar-se das existências. 
Andava-se de noite descansado por todo o 
lado e tudo circulava às mil maravilhas. Hoje e 
como aconteceu no ano passado até às vinhas, 
que tanto trabalho dão ao seu dono, foram 
roubar as uvas. E o dono que as tratou, ficou 
sem elas. Isto é pura verdade.

Antigamente não existia nada disto. E 
dizem que estamos em liberdade, mas será 
por causa desta palavra existir é que estas 
coisas acontecem? E, muito mais coisas que 
não interessa mencionar, porque convém a 
muitos desta seita. 

Pelo que leio nos jornais de antigamente 
e que tenho em meu poder, era um descanso. 
Nem as dívidas que Portugal tivesse para com 
o estrangeiro se falavam. Não as havia, tínha-
mos as contas em dia. Os jornais actuais só 
falam que cada cidadão nacional (Português) 
é devedor de uns milhares de euros. 

Eu, que sou um cidadão nacional, con-
fesso que não devo nada, seja a quem for, 
pelo menos que eu me lembre. Comparando 
os jornais antigos nas notícias em relação 
às actuais, nota-se neles o respeito daquele 
tempo. Hoje pelo que leio, está provado que 
o respeitinho acabou e que era tão lindo. 
Actualmente só me resta uma consolação. 
Os actuais jornais têm escrito alguns dos 
desvios de dinheiro que os senhores, bem 
vestidos e bem engravatados vão fazendo 
por este País fora, uma vez que para eles 
a palavra VERGONHA não existe, nem para 
a cadeia vão, se fosse um cavador de terra 
ou que ande com uma junta de bois a lavrar 
terra ia logo directo para a grade de ferro. 
Assim há muita maneira de matar moscas. 
Não imagino para que querem tanto dinhei-
ro, resultante dos desvios. Eu tenho bem 
menos e vivo sem passar fome. 

Antigamente não havia destas notícias.
Para terminar, pois isto já vai longo, 

havendo ainda muito mais para dizer parece-
me bem que NãO ESTÁ CERTO. n

A 
mais de um ano das próximas 
eleições autárquicas, já se nota um 
corrupio fora do comum de autarcas, 

futuros candidatos, máquinas partidárias. 
Autarcas e futuros candidatos a percorrerem 
todas as festas e romarias, bailes e bailari-
cos com a família completa a acompanhar. 
Futuros candidatos a imitar-lhes os passos, 
a mostrarem-se sorridentes e cheios de 
simpatia, que é preciso cativar o eleitorado. 
Carrancas e mau feitio têm tempo de vir 
depois. Começam a chover promessas de 
futuras obras, algumas impossíveis de con-
cretizar, outras para inglês ver nos jornais. 
Dão-se alguns retoques em obras que se 
iniciaram (tipo obras de Santa Engrácia) e 
ainda irão perdurar para novas campanhas, 
algumas vezes porque o dinheiro não chega, 
outas porque é preciso fazê-las perdurar no 
tempo a fim de ir enganando o Zé pacóvio.

No nosso concelho o mesmo se vai 
passando. Já aparecem em grandes paran-
gonas dos jornais grandes obras, grandes 
investimentos, lembrando eleições ante-
riores e cujas obras nunca vieram à luz do 
dia. Lembro-me de uma casa mortuária 
em Alvaiázere, promessa que serve para 
campanha há mais de vinte anos, um ho-
tel  ou estalagem na serra de Alvaiázere, 
um hotel de charme na ex-casa da família 
Ribeiro Ferreira, aumento ou criação de 
zonas industriais. Enfim, um regabofe de 
promessas que nunca são concretizadas, 
mas que o povo, ingénuo por natureza 
ou porque o quer ser, vai engolindo e 

acreditando. No que o povo deve acreditar 
porque está à vista de todos é que têm an-
dado a ser sempre enganados (e gostam).

São evidentes os exemplos da anterior 
governação do nosso concelho, cujo presi-
dente se julgava o maior em tudo (autarca, 
economista, engenheiro, arquitecto, etc.,) 
mas que apenas deixou burradas, dívidas, 
obras sem jeito e tortuosas por acabar. 
Exemplos? Ruas e estradas em Alvaiázere 
e arredores, parque da Avanteira com o 
seu Polidesportivo sem medidas oficiais, 
servindo portanto apenas para brincar e 
com balneário sem possível utilização, por-
que apenas tem paredes exteriores, não 
tem água nem luz. Também junto a esse 
suposto balneário, um tanque para possí-
vel utilização por helicópteros em caso de 
incêndios, mas que, face à sua péssima 
localização nunca é utilizado porque os 
pilotos têm medo das manobras necessá-
rias. Muitos mais exemplos para dar, mas 
o espaço na crónica não dá para apontar. 
Talvez em próximas edições. Como sou 
um homem de fé e tenho a certeza que 
não há nenhuma ditadura que dure para 
sempre, acredito que a de Alvaiázere, terá 
o mesmo destino. Aliás já se mostram 
nuvens de tempestade e poderão ter a 
certeza que quem pensa que a sua lei du-
rará para sempre, mais cedo ou mais tarde 
sofrerá as consequências. Há o ditado que 
diz, e se não há poderá passar a haver, os 
meus amigos de interesse de hoje, serão 
os meus inimigos de amanhã. n

SOnO II

“Nem sei que vos diga!...
Julgo estar a ficar como Alvaiázere, adormecido, silencioso...
Sim, no SILÊNCIO...
Silêncio meditativo, que me obriga a dirigir o meu olhar, para o que vejo 

pela janela do meu escritório... A SERRA...
A SERRA DE ALVAIÁZERE.
Estou nela, e daí vejo o sono ALVAIAZERENSE, o silêncio, para não dizer o 

esquecimento a que foi votada, apesar de todos os lindos discursos em contrário, 
que, de verdade já ninguém convencem.

Aqui, na Serra, ouço a voz do poeta:
“Acorda”... e “Acordai”.
Acordai Alvaiazerenses, porventura criem um movimento de salvação local, 

dirigido pelos homens bons desta terra, onde na união poderão produzir tal 
plano de salvação.

Meditando,...
Fico a pensar noutros tempos que já passaram, e, em outras soluções, que 

apesar de não terem vingado não deixaram de ser positivas.
Talvez não deixe de ser oportuno agora que de novo se aproximam as eleições.
É que neste patamar, há uns que se encontram sempre no superior, por 

terem mais força social, pessoal e económica e têm por isso o dever de agir...
Mas enquanto é tempo.
“Acordai” Alvaiazerenses...”              31/08/2015

Há um ano, neste mesmo dia e hora deixei-me levar pelo “SONO”, o que 
agora repito em SONO II, relembrando-o. 

É que vamos também, entrar em tempo preparatório das eleições do próximo 
ano, as AUTÁRQUICAS.

E em ALVAIÁZERE, como vai ser?!!! n  31/08/2016
J.S.

O Município de Alvaiázere pro-
moveu nos dias 13 e 14 de 
agosto um torneio de “caça” aos 

Pokémon´s, bonecos virtuais que se 
tornaram virais por esse mundo fora 
e que move milhões de jogadores por 
todo o mundo.

Não vou discutir aqui a utilidade do 
jogo, se é didático ou não, se as crian-
ças devem ou não jogar.

Vou evidenciar sim e pertinência da 
promoção deste evento.

Alvaiázere foi invadida por cerca 
de 800 adeptos deste jogo vindos de 
toda a parte de Portugal. Foi pioneira 
e aventureira ao aceitar a proposta da 
empresa do nosso conterrâneo Amaral 
Carvalho e foi corajosa e arrojada ao 
aceitar o desafio.

Se corresse mal, aqui D’el Rei por-
que andam a gastar o dinheiro em 
coisas fúteis sem utilidade nenhuma, 
etc, etc.

Por isso aqui fica reconhecimento 
pelo arrojo da presidente da Câmara 
Municipal em ter aceite a realização 
deste desafio e ter patrocinado o 
evento. Fomos pioneiros a nível Na-
cional neste tipo de eventos, ficando 

nós com o rótulo dos destemidos 
aventureiros. Correu bem… muito 
bem. Ganhou Alvaiázere, ganhou a 
festa religiosa de Alvaiázere, que sou-
be aproveitar a visita dos Pokémon’s 
player’s.

Já agora, neste mês de festas e 
romarias por todo o Concelho tenho 
de registar o sucesso da festa de Al-
vaiázere. 

Com um declínio de visitantes e 
festivas nos últimos anos, a renovada 
comissão foi atrevida e modificou o 
programa da festa incluindo uma gar-
raiada, passeio de motas, dois bailes, 
entre outros fatores de melhoria.

E o resultado foi imediato. Mais 
gente, mais participantes e com certeza 
mais receita. Parabéns. São mais que 
merecidos. Para o ano se for possível, 
voltem a realizar a prova de ciclismo. A 
vila de Alvaiázere agradece.

Por último queria aqui deixar uma 
palavra de conforto para todos aque-
les que foram afetados pela vaga de 
incêndios que assolou o País. Aos Bom-
beiros de Portugal e em especial aos 
Bombeiros de Alvaiázere uma palavra. 
OBRIGADO! n
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LEIA, ASSINE 

E DIVULGUE

O JORNAL

ALVAIAZERENSE

visite o nosso site na internet:
www.oalvaiazerense.com.pt

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

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

VENDE-SE

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

em Carvalhal de Pussos
Contactar: 966 854 277

Mercedes 190-D em bom 

estado de conservação

em Alvaiázere

Contactar: 
Tlms. 969 697 497 || 969 506 720

VENDE-SE

Casa isolada T3, com garagem, alumínio 

e vidro duplo, lareira e arrecadação. 

Quintal, poço c/ água pública, tanque e 

pátio. Excelente exposição solar. 

Situada na Rua Dr. João Santos, 9 - Relvas 
(a 2,5km da vila de Alvaiázere e a 

1,8km do Barqueiro)

Renda mensal: 195€    Tlm. 919 725 343

ARRENDA-SE

VENDE-SE
Vinha ou uvas boas

Situada em Pussos

Contactar: 
Telemóvel: 916 982 163

Lembramos a tua presença amiga 

nos nossos corações. 

Jamais te esqueceremos.

Que Deus te guarde no céu.
A Família

UM ANO DE SAUDADE PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO E AGRADECIMENTO
Sargento - Ajudante

MANUEL hENRIqUES DA 
SILvA (91 anos)

N. 17/11/1924
F. 31/07/2016

NATURAL: MAÇÃS DE CAMINhO
RESIDENTE: fEIjó- almaDa

Sua família cumpre o doloroso dever de participar a todas as 

pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu ente que-

rido, e que o funeral se realizou no dia 1 de Agosto, em Almada.

Agradecem, muito reconhecidamente, a todos aqueles que o 

acompanharam à sua última morada, bem como a todos os que, 

de alguma forma, lhes manifestaram o seu pesar.

Agência Augusto de Oliveira, Lda. 

OUTEIRINhO
PUSSOS S. PEDRO

MARIA vIOLANTE 
MARqUES PEREIRA

N. 05/04/1936
F. 25/08/2015

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

Os familiares agradecem o apoio incondicional 

de todas as pessoas que consigo partilharam ou 

manifestaram o seu pesar neste momento de dor 

marcado pela saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

ALBERTINO DAS NEvES    
DAvID (70 anos)

N. 15/06/1946 - F. 11/08/2016
NaTURal: TROVISCal - CASTANhEIRA DE PÊRA

RESIDENTE: CaBaÇOS - 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
ZULMIRA DE JESUS 

GONÇalVES  (77 anos)
N. 22/06/1939
F. 13/08/2016

ZAMBUJAL
ALvAIÁZERE

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era seu desejo, vêm por 

este meio agradecer, reconhecidamente, a todos 

quantos acompanharam este seu ente querido à sua 

última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
ULISSES FERREIRA 

maRqUES (59 anos)
N. 26/09/1956
F. 24/08/2016

PORTO DE S. SIMÃO
MAÇÃS DE D. MARIA

VENDE-SE

Casa de campo em Carrasqueiras - Vila Nova, cerca 5km 
da Vila Alvaiázere. Casa de pedra para recuperar com 
cerca 1200m de terreno com oliveiras - Preço: 29.000€

Contactar: Tlm. 915 440 196
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Sua filha, 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

Necrologia

AGRADECIMENTO
ARTUR SIMÕES RODRIGUES 

(80 anos)
N. 28/03/1936
F. 27/07/2016

BARQUEIRO
MAÇÃS DE D. MARIA

Seu filho, nora, netos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como 

era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
EMílIA DA SIlvA MIGUEl

(93 anos)
N. 01/08/1923
F. 03/08/2016

lOUREIRA
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
MARIA MARQUES

(94 anos)
N. 25/06/1922
F. 28/07/2016

FETEIRAS
pUSSOS S. pEDRO

Seu filho, nora, netos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MÁRIO GASpAR ANTUNES 

MEDEIROS (72 anos)
N. 19/12/1943
F. 02/08/2016

RElvAS DE BAIXO
MAÇÃS DE CAMINHO

Seus 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 Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
AMéRICO RODRIGUES

 (90 anos)
N. 15/12/1925
F. 03/08/2016

RElvAS DE BAIXO
MAÇÃS DE CAMINHO

Sua esposa, filhos, neto 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
jOAQUIM BERNARDES 
SIMõES vaz (78 anos)

N. 13/10/1937
F. 01/08/2016

MAÇÃS DE D. MARIA
CHÃO DE COUCE

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

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
ANTóNIO RUI pIRES 
gODInhO (68 anos)

N. 29/06/1948
F. 03/08/2016

lAGOS
MAÇÃS DE D. MARIA

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
MANUEl ADRIANO

 (72 anos)
N. 13/12/1943
F. 06/08/2016

RIBEIRA vElHA
MAÇÃS DE D. MARIA

Seu marido, filhos, 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
ARMINDA FERREIRA DOS 

SantOS (79 anos)
N. 21/08/1936
F. 09/08/2016

BARQUEIRO
MAÇÃS DE D. MARIA

AGRADECIMENTO
ARMINDA FERREIRA DOS 

SantOS (79 anos)
N. 21/08/1936
F. 09/08/2016

BARQUEIRO
MAÇÃS DE D. MARIA

Mãe, a doença do Alzheimer 
cedo tomou conta de ti.
Foi doloroso mãe
deixares de conhecer o teu marido, 
os teus filhos, querida mãe.

Foste esposa, foste mãe, 
foste avó e bisavó,
sempre desempenhas-te o teu papel
obrigada mãe pelo exemplo que nos deste.

Rezamos o teu terço,
era a tua oração preferida.
Continua a rezar mãe 
e pede por nós também.

Tiveste muita família e amigos
que te acompanharam à última morada, 
por todos eras amada
a todos muito obrigada.

Muito obrigada ao Padre André Sequeira 
pela linda cerimónia que fez à nossa mãe,
que Deus o ajude e lhe dê muitas forças também.

Adeus Mãe
Até sempre.

Seus pais, irmãos 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
GlóRIA MARGARIDA 

CanOEIRO MaRquES (2 anos)
N. 27/02/2014
F. 20/08/2016

lARANjEIRAS
AlvAIÁzERE
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Imunidade Diplomática

SAÚDE
João Mendes

Ondas de calor - Recomendações

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

Informativo

E
feitos graves do calor intenso so-
bre a saúde – sintomas e medidas 
de prevenção:

O nosso corpo esforça-se por manter 
uma temperatura corporal interna cons-
tante de 37ºC ao longo do tempo. Durante 
os períodos de calor intenso, o corpo 
produz suor, sendo esta a principal forma 
que permite o arrefecimento do corpo à 
medida que o suor produzido se evapo-
ra. Quando os níveis de humidade do ar 
aumentam, o suor não consegue evaporar 
tão depressa como seria aconselhável. A 
evaporação do suor pára completamente 
quando a humidade relativa atinge os 
90%. Nestas circunstâncias, a tempera-
tura do corpo aumenta e o consequente 
aumento da produção do suor pode levar 
à desidratação excessiva, podendo pro-
vocar danos irreversíveis no cérebro ou 
em outros órgãos, ou até mesmo à morte.

Em situações extremas de exposição 
ao calor intenso, particularmente durante 
vários dias consecutivos, podem surgir 
doenças relacionadas com o calor, como 
as cãibras por calor, esgotamento devido 
ao calor e golpes de calor, situações que 
pela sua gravidade podem obrigar a cui-
dados médicos de emergência.

Golpe de Calor:
Esta situação ocorre quando o sistema 

de controlo da temperatura do corpo do 
indivíduo deixa de trabalhar deixando de 
produzir suor para proporcionar o arrefe-
cimento do corpo. A temperatura corporal 
pode, em 10-15 minutos, atingir os 39ºC 
provocando deficiências cerebrais ou até 
mesmo a morte se o indivíduo não for 
socorrido de forma rápida.

Sintomas:
Os sintomas incluem febre alta, pele 

vermelha, quente, seca e sem produção 
de suor, pulso rápido e forte, dor de ca-
beça, náuseas, tonturas, confusão e perda 
parcial ou total de consciência. 

O que fazer?
- Chamar de imediato um médico ou 

ligar para o número de emergência 112, 
seguindo os seguintes procedimentos até 
à sua chegada.

- Mover o indivíduo para um local fres-
co ou para uma sala com ar condicionado;

- Refrescar o indivíduo aplicando toa-
lhas húmidas ou pulverizando com água 
fria o seu corpo;

- Arejar o indivíduo agitando o ar vigo-
rosamente ou com um ventilador;

- Se não estiver consciente, não dar 
líquidos.

- O golpe de calor requer ajuda mé-
dica imediata uma vez que o tratamento 
demorado pode resultar em complicações 
a nível do cérebro, rins e coração.

Esgotamento devido ao calor:
Resulta da alteração do metabolismo 

hidro-electrolítico provocada pela perda 
excessiva de água e de electrólitos pela 
sudação. Esta situação pode ser especial-

mente grave nas pessoas idosas e nas 
pessoas com hipertensão arterial.

Sintomas:
Os sintomas incluem sede intensa, 

grande sudação, palidez, cãibras muscu-
lares, cansaço e fraqueza, dor de cabeça, 
náuseas e vómitos e desmaio. A tempera-
tura do corpo pode estar normal, abaixo 
do normal ou ligeiramente acima do 
normal. O pulso fica filiforme alterando 
entre fraco e rápido e a respiração torna-
se rápida e superficial.

O que fazer?
Chamar de imediato o médico ou 

ligar para o número de emergência 112, 
seguindo os seguintes procedimentos até 
à sua chegada.

- Mover o indivíduo para um local fres-
co ou para uma sala com ar condicionado;

- Refrescar o indivíduo aplicando toa-
lhas húmidas ou pulverizando com água 
fria o seu corpo;

- Deitar o indivíduo e levantar-lhe as 
pernas;

- Dar a beber sumos de fruta natural 
sem açúcar e/ou bebidas contendo elec-
trólitos (bebidas para desportistas), se 
estiver consciente.

Cãibras por calor
As cãibras podem resultar da simples 

exposição a calor intenso, quando se 
transpira muito após períodos de exer-
cício físico intenso e de uma hidratação 
inadequada só com água sem substituição 
dos electrólitos perdidos na transpiração. 
Embora menos grave que as anteriores, 
esta situação pode também necessitar 
de tratamento médico. As cãibras são 
especialmente perigosas em pessoas 
com problemas cardíacos ou com dietas 
hipossalinas (pobres em sal).

Sintomas:
Manifestam-se por espasmos muscu-

lares dolorosos do abdómen e das extre-
midades do corpo (pernas e braços), pro-
vocados pela perda de sais e electrólitos.

O que fazer?
- Parar o exercício, se for o caso, e 

descansar num local fresco e calmo;
- Esticar os músculos e massajar sua-

vemente;
- Beber sumos de fruta natural sem 

adição de açúcar e/ou bebidas contendo 
electrólitos (bebidas para desportistas);

- Procurar ajuda médica se as cãibras 
persistirem.

Para evitar todas estas situações pro-
vocadas pela exposição ao calor intenso 
proteja-se da exposição solar e procure 
locais frescos, ou com ar condicionado, 
durante o período de maior calor, em 
especial se estiver acompanhado de crian-
ças pequenas, pessoas idosas ou pessoas 
com doenças crónicas.

Para mais informações:
- E-mail: calor@dgs.pt
- Linha Saúde 24: 808 24 24 24

Continuação da edição anterior

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.

Destinatários:
Crianças com idades entre os 4 e os 36 meses 
Aberta todo o ano das 7.30h às 19.00h 
(segunda a sexta)

Para mais informações contacte:
Rua 15 de Maio, nº 38 
3250-185 Alvaiázere
Tel.: 236 656 064 - Tlm.: 967 849 886
E-mail: creche.scma@gmail.com

InscrIçõEs abErtas durantE todo o ano

Creche Santa Cecília

Considerando o tema quente que 
tem sido em Portugal nas últimas 
semanas, abordarei sumariamen-

te a questão da imunidade diplomática.
De um modo geral, as imunidades 

são privilégios atribuídos a certas pes-
soas, em vista dos cargos ou funções 
que exercem. Imune quer dizer isento, 
livre. Assim, a pessoa estrangeira que 
gozar de imunidade, ficará isenta do 
cumprimento da lei nacional, quanto 
aos seus atos pessoais. 

Conforme estabelecido na Conven-
ção de Viena sobre Relações Diplomá-
ticas de 1961, a imunidade diplomática 
consiste na prerrogativa de Direito 
Público Internacional de que desfrutam 
os representantes diplomáticos estran-
geiros e seus familiares que com ele 
vivam em território nacional diverso de 
seu país de origem.

Ao chegar ao país onde vai exercer 
a função, o diplomata goza de diversas 
prerrogativas que visam a inviolabi-
lidade pessoal desde quando pisa o 
território desse país, até ao momento 
em que ele se retira. A inviolabilidade 
é extensiva aos objetos de sua proprie-

dade e aos destinados à função, que 
ficam isentos de impostos e taxas alfan-
degárias. São invioláveis as sedes das 
embaixadas ou delegações e os navios 
de guerra. Por um princípio de cortesia 
internacional, a sede da embaixada é 
considerada como se fosse o próprio 
território do país amigo; nela não se 
pode entrar discricionariamente sem 
prévia autorização do diplomata. Os 
agentes diplomáticos gozam, portanto, 
de imunidade absoluta, não podendo 
ser processados pelos nossos tribunais, 
nem sequer chamados à polícia para 
prestar declarações. 

Sempre que algum dos agentes 
abrangidos pela imunidade diplomá-
tica cometa algum ilícito em território 
no qual exerce funções diplomáticas, 
a forma mais eficaz, mas a diploma-
ticamente mais sensível para os infra-
tores poderem reponder pelos factos 
é requerendo o levantamento da imu-
nidade diplomática para que possam 
ser julgados à luz da lei do país onde 
cometeram as infrações.

Mantenha-se informado, consulte 
um advogado! n
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de terça a sexta: 11h00 - 18h00
sábado e domingo: 10h00 - 13h00 / 14h00 - 18h00
 exposição: MUSEU MUNICIPAL DE ALVAIÁZERE
   Tempo, Espaço e Memória 
 - Exposição permanente de ofícios tradicionais;
   Mostra Arqueológica do Concelho de Alvaiázere
 - Exposição permanente de arqueologia
   “Sidecars & Atrelados... de ambos os lados”
 - Coleção particular de João Seixas (ao fim de semana por marcação)

   “Amor com amor se paga” - Pintura de Ulrich Hilmer
	   “O trabalho e o lazer” - O barro na cultura portuguesa
 - Colecionismo de João e Adriana Seixas
	   Biblioteca “Juiz Conselheiro Dr. Francisco Rodrigues Pardal”  
 no Centro de Documentação do Museu

dia 2: 20h00
CAMINHADA NOTURNA - MAÇÃS DE D. MARIA | 5 Km
Inscrições batravés 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 Maçãs de D. Maria
 (Org. Gabinete do Desporto, Turismo e Museu Municipal)

dia 3: 18h30
XX FESTIVAL DE FOLCLORE E XXI ANIVERSÁRIO 
DO RANCHO FOLCLÓRICO DA FREGUESIA DE PUSSOS
Local: Cabaços

 (Org.: Rancho Folclórico da Freguesia de Pussos)

dias 3 e 4:
FESTA EM HONRA DE SANTO ANTÓNIO

 Local: Bofinho - Pelmá
 (Org. Comissão de Festas de Bofinho)

dia 4: 15h00
TROFÉU TITO MARQUES DUARTE
APRESENTAÇÃO GDA
Local: Estádio Municipal de Alvaiázere 
(Org.: Grupo Desportivo de Alvaiázere)   

AGENDA CULTURAL - SETEMBRO
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 11 e 25

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 4 e 18

SETEMBRO

dias 9, 10 e 11:
 FESTA EM HONRA DE SANTA TERESA D’ ÁVILA
 Local: Barqueiro - Maçãs de D. Maria
 (Org.: Comissão de Festas de Barqueiro)

dia 10: 7h00
VIII TROFÉU JOAQUIM ROSA

 Inscrições até ao dia 3 de setembro pelos contactos: 
 967 453 809 / 933 507 507
 Local: Campo de Tiro do Clube de Caçadores de Alvaiázere
 (Org. Divulgar Alvaiázere e Alventura)

dias 13 e 27: 18h30
 WORKSHOPS DE EMPREENDEDORISMO “REGISTO DE 
 PRODUTOS” E “HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO”
 Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

 Casa do Povo ou atráves dos contatos: 926 371 285/ 236 651 008  
 Local: Associação da Casa do Povo de Alvaiázere 
 (Org. CLDS 3G de Alvaiázere) 

dias 21 e 28: 19h00 e 23h00
WORKSHOP RELACIONADO COM PRODUTO ENDÓGENO MEL

 Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

 Casa do Povo ou atráves dos contatos: 926 371 285/ 236 651 008  
 Local: Associação da Casa do Povo de Alvaiázere 
 (Org. CLDS 3G de Alvaiázere) 

dia 25: 9h30
PR6 - “ENCONTROS ENTRE O SAGRADO E O PROFANO“ | 8,5 Km
Inscrições através do site do Município em 
www.cm-alvaiazere.pt / passeios pedestres
Informações: 915 698 733 / 915 698 722  / 915 698 791

 Local: Concentração no Museu Municipal de Alvaiázere  
 (Org. Gabinete do Desporto, Turismo e Museu Municipal)

dia 27: 14h00 às 18h00
SESSÃO DE CONSULTADORIA “PROJETAR O MEU NEGÓCIO”

 Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

 Casa do Povo ou atráves dos contatos: 926 371 285/ 236 651 008  
 Local: Associação da Casa do Povo de Alvaiázere 
 (Org. CLDS 3G de Alvaiázere) 

Informativo

CARTÓRIO NOTARIAL DA MARINHA GRANDE
notária - ana LUÍSa CaBraL DE MELo PErEira GUErrEiro

Certifico, para fins de publicação, que no Livro de 

Notas para escrituras diversas número 148 – A, deste 

Cartório, a folhas 2 e seguintes, no dia 09/08/2016, foi 

lavrada escritura de Justicação Notarial, na qual ABÍLIO 

MIRANDA DE SOUSA e mulher DEOLINDA MARIA 

SILVEIRA SIMÕES DE SOUSA, casados sob o regime 

da comunhão de adquiridos, naturais ele de Angola, 

ela da freguesia de Marvila, concelho de Santarém, 

residentes na Rua da Fonte do Pereiro, nº 18, Maçãs de 

D. Maria, Alvaiázere, NIF 100 163 149 e 157 501 388, 

declararam ele declarou ser dono e legítimo possuidor 

dos seguintes prédios: um - prédio rústico composto por 

vinha com oliveiras, sito em Vale do Mendo, freguesia 

de Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázere, com 

mil trezentos e vinte metros quadrados, a confrontar 

do norte e do sul com herdeiros de Estefânia Ferreira, 

do nascente com caminho e do poente com Américo 

F. Marques e outros, inscrito na matriz sob o artigo 

15.636, com o valor patrimonial tributário e atribuído 

de trezentos e setenta e três euros e sessenta e sete 

cêntimos, não descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Alvaiázere; dois - prédio rústico composto por 

terra de semeadura com oliveiras, sito em Chão da Por-

ta, freguesia de Pousaflores, concelho de Ansião, com 

trezentos metros quadrados, a confrontar do norte com 

Joaquim Furtado e outro, do sul com Cassiano Nunes 

Pedro, do nascente com caminho e limite do concelho 

e do poente com Joaquim Furtado, inscrito na matriz 

sob o artigo 6.033, com o valor patrimonial tributário e 

atribuído duzentos euros e vinte e quatro cêntimos, não 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Ansião. 

Os prédios supra identificados vieram à posse dos 

justificantes maridos por volta do ano de mil novecen-

tos e oitenta e três, por doação meramente verbal feita 

por seu pai Joaquim Simões Sousa, viúvo de Maria da 

Conceição Miranda Pinto, residente que foi em Maçãs 

de Dona Maria, Alvaiázere, já falecido. Assim, desde 

aquela data, possui os referidos prédios, há mais vinte 

anos, semeando-os, podando-os, colhendo os seus fru-

tos, usufruindo dos mesmos, tendo cumprido sempre 

as suas obrigações fiscais, à vista de toda a gente do 

lugar e de outros circunvizinhos, sempre na convicção 

de exercer um direito próprio sobre coisa própria. Estes 

prédios que não provêm de qualquer outro prédio rús-

tico apesar das diligências efetuadas para apuramento 

de proveniência matricial, designadamente no serviço 

de finanças competente, tem como possuidores o aqui 

primeiro outorgante, como primeiro antepossuidores o 

acima referido Joaquim Simões Sousa e como segundos 

antepossuidores, Maria Rita, viúva de José Simões de 

Sousa, residente que foi em Maçãs de Dona Maria. Esta 

posse deve-se reputar de pública, pacífica e contínua. 

Por tal motivo e muito embora não possa exibir o 

respetivo título de aquisição, o certo é que adquiriu os 

mencionados imóveis para seu património próprio, por 

USUCAPIÃO, que aqui invoca, por não lhe ser possível 

provar pelos meios extrajudiciais normais.

Está conforme.

Marinha Grande, 09 e agosto de 2016

A Notária, 

Ana Luísa Cabral de Melo Pereira Guerreiro

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 410 de 31/08/2016   

CARTÓRIO NOTARIAL DA MARINHA GRANDE
notária - ana LUÍSa CaBraL DE MELo PErEira GUErrEiro

Certifico, para fins de publicação, que no Livro de 

Notas para escrituras diversas número 148 - A, deste 

Cartório, a folhas 5 e seguintes, no dia 09/08/2016, foi 

lavrada escritura de Justificação Notarial, na qual ABÍ-

LIO MIRANDA DE SOUSA e mulher DEOLINDA MARIA 

SILVEIRA SIMÕES DE SOUSA, casados sob o regime 

da comunhão de adquiridos, naturais ele de Angola, 

ela da freguesia de Marvila, concelho de Santarém, 

residentes na Rua da Fonte do Pereiro, nº 18, Maçãs de 

D. Maria, Alvaiázere, NIF 100 163 149 e 157 501 388 

e ARLINDO MIRANDA DE SOUSA e mulher LÍDIA 

ALVES MARQUES DE SOUSA, casados sob o regime 

da comunhão de adquiridos, naturais ele de Angola, 

ela da freguesia de Maçãs de Dona Maria, concelho de 

Alvaiázere, residentes na Rua da Fonte do Pereiro, nº 

20, Maçãs de D. Maria, Alvaiázere, NIF 160 432 626 e 

160 436 257, declararam que os maridos são donos e 

legítimos possuidores dos seguintes prédios: 

um - prédio rústico composto por terreno de 

pastagem com oliveira, vinha e castanheiros, com dois 

mil e novecentos metros quadrados, sito em Maçãs de 

D. Maria, freguesia de Maçãs de Dona Maria, concelho 

de Alvaiázere, inscrito na matriz sob o artigo 15.649, 

com o valor patrimonial tributário e atribuído de mil 

duzentos e oito euros e noventa e seis cêntimos, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Al-

vaiázere sob o número oito mil duzentos e setenta e 

um/Maçãs de Dona Maria, definitivamente registado 

a favor de Joaquim Simões de Sousa, viúvo, conforme 

apresentação três de oito de janeiro de mil novecentos 

e oitenta e um;

dois - prédio rústico composto por pinhal e mato, 

sito em Soutinho, freguesia de Maçãs de Dona Maria, 

concelho de Alvaiázere, com sete mil e duzentos e vinte 

e seis vírgula oitenta metros quadrados, a confrontar 

do norte com José Marques, do sul com Joaquim Neves 

Ferraz, do nascente com caminho e do poente com 

Estrada, inscrito na matriz sob o artigo 15.043, com o 

valor patrimonial tributário e atribuído mil novecentos 

e trinta e um euros e cinco cêntimos, não descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

Os prédios supra identificados vieram à posse dos 

justificantes maridos por volta do ano de mil novecen-

tos e oitenta e três, por doação meramente verbal feita 

por seu pai Joaquim Simões Sousa, viúvo, residente que 

foi em Maçãs de Dona Maria, Alvaiázere, já falecido. 

Assim, desde aquela data, possuem na proporção de 

metade para cada um, os referidos prédios, há mais 

de vinte anos, usufruindo dos mesmos, cultivando-os, 

semeando-os, colhendo os seus frutos, tendo cumprido 

sempre as suas obrigações fiscais, à vista de toda a 

gente do lugar e de outros circunvizinhos, sempre na 

convicção de exercerem um direito próprio sobre coisa 

própria. Estes prédios que não provêm de qualquer ou-

tro prédio rústico apesar das diligências efetuadas para 

apuramento de proveniência matricial, designadamente 

junto do serviço de finanças competente, têm como 

possuidores os aqui primeiros outorgantes, como pri-

meiro antepossuidor o acima referido Joaquim Simões 

Sousa e segundos antepossuidores, Maria Rita, viúva 

de José Simões de Sousa, residente que foi em Maçãs 

de Dona Maria. Esta posse deve-se reputar de pública, 

pacífica e contínua. Por tal motivo e muito embora não 

possam exibir o respetivo título de aquisição, o certo é 

que adquiriram os mencionados prédios para seu pa-

trimónio próprio, por usucapião, que aqui invocam, por 

não lhes ser possível provar pelos meios extrajudiciais 

normais e a fim de estabelecer o NOVO TRATO SU-

CESSIVO no registo predial quanto ao prédio descrito.

Está conforme.

Marinha Grande, 09 de agosto de 2016

A Notária, 

Ana Luísa Cabral de Melo Pereira Guerreiro     

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 410 de 31/08/2016

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 &
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Dia de aniversário é dia de 
festa e o 34º aniversário da 
Casa do Concelho de Alvaiá-

zere (CCA) não foi exceção. Apesar 
de o dia 22 de julho coincidir 
com as férias de alguns sócios e 
amigos que, por esse motivo, não 
puderam estar presentes, o jantar 
contou com a presença de cerca 
de 70 pessoas, número que deu 
grande satisfação à direção. 

De registar, com muito agrado, 
a representação de várias Casas 
Regionais: Arcos de Valdevez, Ar-
ganil, Arronches, Covilhã, Ferreira 
do Zêzere, Gouveia, Pampilhosa da 
Serra, Liga de Amigos de Valença, 
Penacova, Ponte de Lima, Sertã, 
Tábua e Tondela. A direção tudo 
fez para proporcionar a todos os 
presentes uma verdadeira festa de 
anos. Assim, houve a preocupação 
de iniciar o convívio com algumas 
“entradas” que fizeram as delícias 
de todos: pastéis de bacalhau, ta-
pas, melão com presunto, queijo, 
rissóis, tudo acompanhado com 
um gostoso “Favaios”. 

Antes do início do jantar a pre-
sidente da direção, Sandra Nunes, 
deu as boas vindas e agradeceu a 
presença de todos. Mas o jantar re-

servava uma surpresa e, após uma 
saborosa sopa, eis que surgiram 
as travessas de leitão vindo nesse 
dia de Maçãs de D. Maria e confe-
cionado propositadamente para 
o evento. Os acompanhamentos 
foram vários e bons. 

Todos estavam visivelmente sa-
tisfeitos e Sandra Nunes mais uma 
vez usou da palavra, realçando a 
presença de elementos dos Bom-
beiros Voluntários de Alvaiázere, 
de antigos elementos dos órgãos 
sociais da CCA e de muitos sócios 
e amigos.

A vice-presidente da Câmara 
Municipal de Alvaiázere, Sílvia 

Lopes, usou da palavra para agra-
decer o convite e desejar à CCA 
as maiores felicidades. O sócio 
António Freitas Simões falou para 
lembrar alguns nomes de sócios 
falecidos e que estiveram no início 
da fundação da CCA. 

Mas a festa só acabou com o 
cantar dos parabéns e foi assim 
que cantados os mesmos e par-
tido o bolo que foi distribuído 
por todos e acompanhado com o 
respetivo espumante, se encerrou 
este convívio que aguçou o apetite 
e faz já pensar no 35º aniversário. 
A todos os que acompanharam 
esta celebração um “Bem Hajam”.n

Atualidade

NUTRI 
       SAÚDE

Ulrich Cassiano

Casa do Concelho de Alvaiázere

Jantar de comemoração do 34º aniversário
Benilde Silva

Benefícios do 
Tremoço

Com ou sem a imperial, os tremoços são o 
petisco ideal quando chega o calor. Contêm 
pouca gordura e são ricos em proteínas e 

fibra. Mas o teor em sal é também elevado.
Da família do grão e feijão, o tremoço existe há 

vários séculos na Europa.
Foi muito popular entre os Romanos e pensa-

se que terá sido difundido durante a expansão do 
império.

Companheiro fiel da cerveja nos dias quentes, 
tem menos gordura do que outras iguarias estivais, 
como os caracóis, azeitonas, batatas fritas e amen-
doins. Se aprecia tremoços, não há porque evitá-los. 
Desde que consumidos com moderação, são muito 
nutritivos e também dos aperitivos mais baratos 
nesta época do ano.

Nutritivo e pouco calórico
A elevada presença de proteína, qualidade da fi-

bra e o reduzido valor energético, fazem do tremoço 
um alimento muito interessante como saciante e na 
redução do apetite. 

O tremoço pode ser utilizado como substituto 
de proteína animal e em particular nas dietas vege-
tarianas, sendo isento de glúten. 

O tremoço é uma das principais fontes vege-
tais de proteína existentes (e menos irritante para 
o estômago quando comparado com a soja, por 
exemplo) e nesta condição tem sido injustamente 
esquecido. 

Segundo alguns trabalhos, a elevada presença 
de fibra permite ao tremoço ter um papel ativo na 
regulação do colesterol e glicémia e ainda na regu-
lação e proteção da flora intestinal, também devido 
à elevada presença de fitoquímicos contidos nestas 
sementes. 

Por cada 100 gramas desta leguminosa cozida 
e sem casca, obtém 15,4 g de proteínas e 9,4 g de 
fibra. Pelo contrário, não corre o risco de abusar 
da gordura, pois contém 1,1 gramas. Além disso, 
a gordura presente é sobretudo insaturada, menos 
prejudicial para a saúde. 

Os tremoços contêm ainda sais minerais, como 
cálcio, potássio e, em menor escala, ferro. 

Atenção ao teor em sal
Alguns cuidados quando optar pelos tremoços: 

passar por bastante água corrente para tirar o sal 
em excesso e ao comer faça-o com a casca (sim, 
comam a casca). A casca do tremoço ajuda a con-
trolar o açúcar no sangue e faz dele um alimento 
altamente saciante.

Guarde os tremoços no frigorífico, imersos no 
líquido de conserva ou em água com sal. Consuma, 
no máximo, em 5 dias. n

Santa Casa da Misericórdia

Vai oferecer novos 
serviços na área 
da saúde

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

JANTAR DO CHÍCHARO
DIA 23 DE SETEMBRO (SEXTA-FEIRA)   

20H00

Caros Sócios e Amigos,

A Casa do Concelho de Alvaiázere vem convidar 
todos os Sócios e Amigos a participar neste jantar de 
confraternização e convívio, onde se pretende também 
homenagear o Chícharo. 

Sendo Alvaiázere, a Capital do Chícharo, associamo-
nos mais uma vez na divulgação e degustação desta 
leguminosa, cada vez mais apreciada por todos! 

Reserve já o seu lugar! Contamos consigo!
Local: Sede C.C.A. em Lisboa

INSCRIÇÕES: 
Telfs. 213 549 637 - 213 542 256
Telm.: 936232795 - 938210519 - 917385537
casaconcelhoalvaiazere@gmail.com

AUTO MECÂNICA ALVAIAZERENSE

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

REPARAÇÕES  MECÂNICAS
Alinhamento de direcções - Calibragem de rodas

Estação de serviço Castrol 

ConCessionário dos traCtores SHIBAURA e HÚRLIMANN

A Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere 
(SCMA) vai alargar a oferta de consultas de 
especialidade e exames complementares de 

diagnóstico. Assim, a partir de setembro, irão funcio-
nar, nas instalações do Hospital de Santa Cecília, duas 
novas consultas, nas especialidades de otorrinolarin-
gologia, cirurgia vascular e angiologia.

Já são efetuados desde abril outros exames de 
diagnóstico na área da cardiologia, Prova de Esforço e 
MAPA (Monitorização Ambulatória de Pressão Arterial).

Para facilitar o acesso aos cuidados de saúde, os 
horários de atendimento dos serviços administrativos 
foram alargados e adaptados às necessidades dos 
utentes e estão já a funcionar entre as 8h00 e as 20h00.

A SCMA tem também vindo a modernizar e a 
atualizar os equipamentos e meios de diagnóstico, 
procurando sempre responder ao compromisso de 
cada vez mais e melhores serviços à comunidade. n
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Passeios Pedestres 2016

Município de Alvaiázere promoveu 
mais uma caminhada noturna Luís Santos

Divulgar Alvaiázere & Alventura
13 aventureiros alinharam 
na Canoagem Noturna

mãos  livres
Trabalhos elaborados pelas crianças do ATL de Alvaiázere

S O L C A N O
de: Henrique Lopes Martins Rosa

 

CharneCa | 3250-264 Maçãs de D. Maria | alvaiázere | e-mail: henriquesolcano@hotmail.com

aQUeCIMenTO CenTraL - enerGIa SOLar 

Tel. 236 641 104 | Tlm. 967 091 165

O Divulgar Alvaiázere & Alventura promoveram, 
no passado dia 20 de agosto, mais uma canoagem 
noturna.

Por volta das 20h30, deu-se início à canoagem 
do Valbom a Dornes, onde puderam desfrutar de 
uma noite calma e quente, característico do rio 
Zêzere. 

Após a aventura singular, houve o convívio 
jantar no restaurante “Fonte de Cima”, onde a in-
teração e boa disposição foi uma constante.

Mais um evento, mais um sucesso, desta 
“parceria” que perdura, onde existiram novas 
experiências e uma vontade grande de repetir a 
proeza. n

No passado dia 25 de agosto, os 
serviços de Desporto e Turismo 
do Município de Alvaiázere orga-

nizaram mais uma caminhada noturna 
pela freguesia de Alvaiázere, inserida na 
iniciativa Passeios Pedestres 2016.

Ao longo dos seis quilómetros do 
percurso, os cerca de 20 participantes 
tiveram a oportunidade de desfrutar da 
beleza noturna da vila e dos seus recan-
tos, ao mesmo tempo que praticavam 
uma atividade física, excelente para a 
saúde e o bem-estar.

Para terminar em beleza, no final rea-
lizou-se um lanche para todos, na Junta 
de Freguesia de Alvaiázere. n
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S
ob proposta da presidente Célia 
Marques, a Câmara Municipal de 
Alvaiázere aprovou por unani-
midade, no mês de agosto, uma 

tomada de decisão que contesta o facto 
de a redução de 15% no valor das por-
tagens de autoestradas em territórios 
de baixa densidade populacional não 
contemplar a A13, a Autoestrada do 
Pinhal Interior, que passa em Alvaiázere.

Na base desta decisão, o Municí-
pio justifica que a não redução das 
portagens na A13 vai ter um impacto 
bastante negativo em vários aspetos, 
nomeadamente ao nível da fixação de 
pessoas em empresas na região, na mo-
bilidade e segurança da população, na 
criação de emprego, o que naturalmente 
vai ter consequências no que respeita à 
sustentabilidade e ao desenvolvimento 
económico e social. Para além disso, a 
proposta da edilidade afirma ainda que 
a forma como o Governo discrimina 
negativamente esta autoestrada jamais 
vai permitir o investimento e a compe-
titividade empresarial do Concelho, po-
tenciando, ao invés disso, o despovoa-
mento e o abandono dos jovens da sua 
terra natal à procura de oportunidades.

Desta forma, o executivo camarário 

exige que o Governo conceda à A13 a 
importância que a mesma tem no terri-
tório que serve, contemplando-a também 
na política de redução das portagens que 
foi anunciada, e que não imponha custos 
médios por cada quilómetro percorrido 
a quem nela circula, e que são dos mais 
elevados de todas as estradas do país.

Ainda no âmbito da não redução das 
portagens na A13, também a Comissão 
Política da Secção de Alvaiázere do Partido 
Social Democrata (PSD), reunida no dia 
29 de julho, reiterou a posição tomada 
pela Distrital de Leiria, por considerar 
“absolutamente inaceitável a forma como 
o Governo Socialista, através do seu Minis-
tro do Planeamento e das Infraestruturas, 
desvaloriza o papel determinante que a 
A13 representa para o desenvolvimento 
da região onde se insere o concelho de 
Alvaiázere, ao tê-la excluído da política 
de redução do valor das portagens das 
autoestradas do interior”.

À semelhança da Câmara Munici-
pal, o PSD de Alvaiázere considera que 
sendo Alvaiázere um território de baixa 
densidade, com constrangimentos de 
sustentabilidade e desenvolvimento local, 
esta decisão terá reflexos sociais e econó-
micos negativos: “é inaceitável que ao não 

incluir a A13 no conjunto de autoestradas 
com redução de 15% no valor das porta-
gens se prejudiquem de forma irrefletida 
e excecional, não apenas a mobilidade e 
segurança das pessoas que residem nos 
territórios da área servida pela A13, mas 
também as empresas, que por pagarem 
os custos da interioridade optam por se 
fixar em locais onde a utilização das vias 
rodoviárias tenham menos custos”, pode 
ler-se num comunicado enviado aos ór-
gãos de comunicação social.

Por fim, a secção do PSD de Alvaiáze-
re sublinhou que é importante e urgente 
não desistir de lutar pelos direitos dos 
alvaiazerenses, tendo em conta que esta 
decisão vai prejudicar o Concelho e as 
suas gentes e que teve como base “cri-
térios desconhecidos que discriminaram 
negativamente e de forma não igualitária 
alguns territórios do interior”. n

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

Rui Oliveira

Nós por cá...

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

Alvaiázere

Unanimidade contra a não diminuição 
das portagens na A13

Olho Vivo Fenómenos da Natureza

Do lugar da Pardinheira - Maçãs de D. Maria, chegaram-nos estas abóboras, com 
formato invulgar, cultivadas na horta de Rosa Maria Silva Teixeira Fernandes. 

… tivemos um Agosto, tórrido e an-
gustiante, sendo penoso assistir a mais 
de uma semana de fogos em directo na 
TV, apesar de a nível concelhio não nos 
podermos queixar. Altas temperaturas 
e mãos criminosas foram os factores 
que contribuíram para a desgraça de 
algumas famílias e perda de riqueza 
nacional. Ciclicamente são prometidas 
medidas de fundo, mas sem grandes 
avanços. Surpreendente que esteja por 
fazer o cadastro rural de dois terços do 
País, imprescindível para se tomarem 
medidas eficazes. Propõe-se que as 
autarquias possam tomar posse, não a 
propriedade, das terras não cuidadas, 
que teriam a responsabilidade de lim-
par. Mas os custos inerentes compro-
metem a sua aplicação, pelo menos a 
curto prazo.

Agosto é mês de festas e romarias, 
visitas dos nossos emigrantes e mais 
uma vez assim foi. Este ano a de Alvaiá-
zere, foi das mais movimentadas, graças 
à iniciativa do município em promover 
a vila, com a organização de um evento 
explorando a pokémania, uma actuali-
zação das novas tecnologias, àquilo que 
umas décadas atrás apelidávamos de 
“caça aos gambuzinos”. O trânsito foi fe-
chado no centro, não fosse a rapaziada 
ser atropelada de telemóvel na mão e 
cabeça baixa. Este jogo possui a virtude 
de obrigar a juventude a sair de casa e 
a mexer-se. Valha-nos isso!

2016 foi ano de Jogos Olímpicos, 
onde os portugueses tiveram melhor 
participação do que o número de me-
dalhas traduz, já que tivemos dezanove 
atletas nos dez primeiros lugares e mais 
treze até ao 16º, nas diversas moda-
lidades, facto de realçar e muito, pois 
nestes Jogos, que apenas se realizam 
de 4 em 4 anos, “só” estão os melhores 
atletas de todo o mundo. É importante 
termos essa noção, principalmente 
aquando da crítica fácil.

A propósito, por cá, discute-se a con-
tinuação do “apagão” a meio da noite, 
da Iluminação Pública no concelho de 
Alvaiázere e seria importante e útil que a 
Câmara Municipal divulgasse os valores 
que se poupam com esta medida, aceite 
por alguns mas também criticada por 
muitos. Era aconselhável! n
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