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E
ntraram em vigor no passado mês de agosto 
os novos regulamentos do serviço de abas-
tecimento público de água, do serviço de 
saneamento de águas residuais e do serviço 

dos resíduos urbanos do Município de Alvaiázere.
A atualização dos preços prendeu-se com o 

facto de o tarifário até agora em vigor não estar 
de acordo com as recomendações indicadas pela 
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas Resí-
duos (ERSAR).

Desta forma, há que destacar alguns aspetos 
no que diz respeito aos consumidores domésticos, 
começando pelo estabelecimento de uma tarifa 
fixa, uma vez que, mesmo que os munícipes não 
consumam água, não utilizem a rede de esgotos 
ou não produzam lixo, o Município continua a ter 
custos inerentes por disponibilizar esse tipo de ser-
viços. Até então, o Município de Alvaiázere sempre 
suportou esses custos, exonerando as faturas dos 
contribuintes. No entanto, dando cumprimento ao 
disposto por lei, o serviço de abastecimento de 
água passou a ter uma taxa fixa de 2,60 euros, o 
saneamento de águas residuais de 1,07 euros e, por 
fim, o serviço de gestão de resíduos sólidos urbanos 
passou a ter um custo associado de 0,61 euros.

No que diz respeito à tarifa variável, ou seja, a 
que está diretamente relacionada com os consu-
mos diretos, a tarifa que estava em vigor fazia a 
distinção do preço da água em função dos escalões 
de consumo. Com a atualização dos preços, os 
consumidores que pertencem ao primeiro escalão 
(com consumos até cinco metros cúbicos) vão be-
neficiar de uma redução no preço da água, antes 
taxada a 0,71 euros/metro cúbico e agora a 0,68 
euros/metro cúbico. O preço por metro cúbico de 
saneamento está diretamente relacionado com o 
consumo de água, pelo que, quem consumir mais 
água, vai pagar mais de saneamento. Os resíduos 

sólidos urbanos passaram a ter um valor de 0,30 
euros por cada metro cúbico de água consumido.

Ainda assim, existem dois tipos de tarifas que 
permitem a poupança dos consumidores: a tarifa 
para famílias numerosas, que contempla uma dis-
criminação positiva para agregados familiares com 
pelo menos cinco elementos, e a tarifa social, para 
família carenciadas.

Por fim, é ainda de salientar que, seguindo as 
indicações da ERSAR, o Município de Alvaiázere vai 
passar a executar as ligações da rede de água e 
de saneamento de forma totalmente gratuita nas 
situações em que o limite do prédio se localize a 
menos de 20 metros do sistema, ligações que, ao 
abrigo do antigo regulamento, tinham um custo 
associado de 302,50 euros. n

Atualidade
Alvaiázere

Ocorrência de fogos 
florestais

Durante o mês de setembro, foram duas as 
ocorrências a destacar no que respeita aos incên-
dios florestais: a primeira logo no dia 16 de setem-
bro, na freguesia de Maçãs de D. Maria, para a qual 
foram mobilizados 25 bombeiros e seis viaturas, e 
que ficou encerrada já passava das 16h30.

O segundo foco de incêndio, no dia 19 de se-
tembro, foi no lugar de Cabeças, Maçãs de D. Maria, 
que lavrou em área de mato e foi combatido por 
25 operacionais auxiliados por um meio aéreo. n

Município de Alvaiázere

Alteração às tarifas de abastecimento
de águas e saneamento

Maçãs de D. Maria

Despiste provocou 
um ferido ligeiro

Cerca das 08h00 do passado dia 20 de se-
tembro, o despiste de um automóvel seguido de 
capotamento na freguesia de Maçãs de D. Maria 
provocou ferimentos ligeiros na mulher de 50 anos 
de idade que seguia ao volante da viatura.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários 
de Alvaiázere que prestaram a assistência médica 
à única vítima e transportaram-na posteriormente 
para o Hospital dos Covões, em Coimbra. n

Marzugueira

Dois feridos ligeiros 
em colisão de veículos

No dia 16 de setembro, duas pessoas ficaram 
com ferimentos ligeiros, em sequência de uma 
colisão entre dois automóveis que aconteceu no 
lugar da Marzugueira, Alvaiázere, cerca da 1h30.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários 
de Alvaiázere, que deram a ocorrência como ter-
minada ao fim de três horas, depois de assistirem 
os feridos e procederem à limpeza da estrada. n
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Em Setembro de 1996, na página 13 um título sobressai 
“700 ANOS DO TRATADO DE ALCANIZES”, onde se podia 
ler: «Comemoraram-se no passado dia 12 de Setembro, 
699 anos sobre a assinatura do Tratado de Alcanizes, pelo 
qual Portugal e Castela definiram os 
seus limites territoriais e acabaram 
com diversos litígios e contendas 
existentes ao longo da fronteira. 
Pelo Tratado de Alcanizes passaram 
para a posse definitiva de Portugal 
vários territórios como as terras de 
Riba-Côa, e as povoações de Ougue-
la, Campo Maior e principalmente 
Olivença. Por este tratado definiu-
se, quase sem alterações ulteriores, 
o espaço de soberania do estado 
Português no continente Europeu, 
fazendo-se das fronteiras portugue-
sas as mais estáveis e duradouras 
da Europa, mesmo considerando a 
actual situação de Olivença, enquan-
to território juridicamente português 
sob ocupação espanhola. 

…A situação actual de Olivença 
constitui a negação total destes 
postulados, colocando Portugal 
numa situação de total humilhação 
perante ba Espanha, país que cul-
tivando o espiríto da Honra como 
muito poucos, continua a violar vários tratados e compro-
missos internacionais em desprimor do Estado Portruguês, 
mantendo ocupados 750 Km2 de superfície do nosso Alen-
tejo sem qualquer legitimidade ou legalidade e em contra-
dição total e intolerável com as boas intenções que sempre 

tem propalado. Comemorar os 700 anos do Tratado de 
Alcanizes afigura-se como uma oportunidade extraordinária 
para lembrar a Espanha o seu compromisso de nos restituir 
o Território de Olivença e de exigir o cumprimento da rever-

são desta Terra Portuguesa em face 
da justa reclamação que a Espanha 
reconheceu ao nosso País pela 
Acta Final do Congresso de Viena. 
Representa uma possibilidade úni-
ca para Portugal afirmar perante a 
Espanha a sua determinação em ver 
satisfeitas as obrigações do Estado 
espanhol, muito especialmente nes-
ta época em que o país vizinho vem 
incorrendo no incumprimento dos 
convénios sobre o Guadiana; num 
momento em que a Espanha tem 
violado sucessivamente o espaço 
aéreo das Ilhas Selvagens e explora-
do ilegalmente os nossos recursos 
marítimos; e principalmente numa 
ocasião em que estão em renego-
ciação os convénios sobre os rios 
internacionais.

… Em face da nulidade jurídica 
do Tratado de Badajoz de 1801, o 
Tratado de Alcanizes, nunca posto 
em causa pela Espanha e livremente 
aceite por ela, constitui a afirmação 

inquestionánel da integração de Olivença no território nacio-
nal e garante histórico e jurídico da soberania portuguesa 
sobre esta terra alentejana.» Assinava Grupo dos Amigos 
de Olivença.

Assim se escrevia e lutava por Olivença, há vinte anos! n

Há 20 anos

Impressão e Distribuição: 
FIG - Indústrias Gráficas, S.A.
Rua Adriano Lucas - 3020-165 Coimbra
Tel. 239 499 922 - Fax 239 499  981

Depósito Legal: 359/82
Tiragem deste número: 2500 exemplares
Preço unitário - 1,20 Euros
Assinatura anual
Portugal - 12,00 Euros
Europa e Resto do Mundo - 20,00 Euros
Proprietário e editor: Casa do Concelho de Alvaiázere
NIF - 501 346 996
Sede e Redacção: Tel. 236 656 900
R. 15 de Maio, 76 - Lt 1 - Fracção A - 3250-185 Alvaiázere 

Os textos publicados na rubrica “Opinião” são 
da exclusiva responsabilidade de quem os 
assina e não veículam qualquer posição do 
Jornal “O Alvaiazerense”.

Redação: Carlos Simões;             
Rui Oliveira

Colaboradores:
Opinião: Alberto Jesus Ferreira; 
António Gonçalves; Paula Reis; 
João Mendes; Fernando Simões
Letras: Filipe A. Santos; Dep. de 
Línguas da Escola de Alvaiázere

Poesia: Cidália Godinho; 
José Riseufa; Lucinda Simões
Desporto: António Gonçalves;    
Bruno Gomes; Quim Coimbra

Correspondentes

Almoster: Bela Fernandes; Paula Reis
Maçãs de D. Maria: Mónica Teixeira     
Maçãs de Caminho: Teodora Cardo
Pelmá: Joaquim Carvalho; Fernanda Freire
Pussos: Teresa Furtado; 
Rego da Murta: Teresa Furtado; Rita Antunes

Composição e Paginação: 
Cláudia Martins; Cidália Rosa

Assinaturas e Publicidade: Cidália Rosa

Diretor:
Carlos José Dinis Simões
TE nº 514

Director-Adjunto:
Rui Manuel Esteves de Oliveira
TE nº 815

Director Comercial e Tesoureiro:
Carlos Freire Ribeiro

FICHA TÉCNICA Filial: R. Eça de Queirós, 13
r/c - 1.º - 1050-095 Lisboa 
Tel. 213 549 637 - Tel./Fax 213 542 256
Instituto da Comunicação Social
Registo n.º 107999 em 26/05/1981
www.oalvaiazerense.com.pt
geral@oalvaiazerense.com.pt
O “Alvaiazerense” é membro da Associação 
Portuguesa da Imprensa e da Associação 
Portuguesa da Imprensa Regional

Atualidade

Carlos Simões

Editorial

Diretor

Inquérito

Acha que o Concelho tem boas respostas sociais para a terceira idade?

Abílio Gonçalves
Austrália

Manuel Marques
Candal - Almoster

Gracinda Simões
Almoster

Olinda Marques
Pelmá

setembro

Apesar, de não estar a residir 
em Portugal, tenho a opinião de 
que o concelho de Alvaiázere 
até tem boas respostas sociais 
para a terceira idade. Digo isto, 
porque existem lares suficientes 
que conseguem abranger toda 
a população idosa e que arran-
jam forma de cuidar e tratar dos 
mais necessitados.n

Pessoalmente, tive uma expe-
riência negativa. Porque precisei 
de uma vaga para internar uma 
pessoa no lar de Alvaiázere e 
não havia disponibilidade.   

Acho que deveriam melho-
rar esse aspeto, porque muitas 
pessoas precisam de ajuda e 
infelizmente não conseguem dar 
resposta a todos. n

Para mim, acho que o estado 
deveria ajudar mais a terceira 
idade e poderiam fazer mais 
lares sociais, onde as pessoas 
só deveriam pagar consoante a 
sua reforma. 

Desta forma, os lares não 
teriam um preço fixo e seriam 
diversos preços, onde as pes-
soas escolhiam o mais apropria-
do para a sua reforma. n

Acho que o Concelho deveria 
ter mais centros de Cuidados 
Continuados, porque existe mui-
ta população idosa que precisa 
destes cuidados. 

Como nem sempre se conse-
gue encontrar uma vaga dispo-
nível, as pessoas acabam por ter 
que ir para os lares ou então op-
tam por tentar fora do concelho, 
o que não deveria acontecer. n

A caminhar, rotundiando, vi e interroguei, a mim 
e ao Chícharo: Será do vento, a soprar do norte, a 
empurrar para ali? Então a coisa está a ficar mais 
perto do “Pé” quando o cenário ditou afastamentos da 
“Serra” no cabaz da fruta endógena (leia-se laranja)? 

Esprema-se, disse o Chícharo. Bom, deixemos por 
agora o refresco na nova esplanada…

Refrescou qualquer coisa, mas numa altura em que 
o ritmo de verão ainda continua, em prévio balanço da 
época dos fogos, a constatação dos números, à seme-
lhança do cenário real de labaredas e aflições, resulta 
também em assustadora visão e angustia. O facto é 
que em Portugal, no corrente ano, arderam mais de 
116 mil Hectares (4 vezes mais que a média dos últi-
mos 8 anos), significando este valor mais de metade 
da área ardida em toda a europa. Dá que pensar…

Resta, no embrulhado de teorias e discussões, 
espaço para uma palavra de agradecimento a todos 
os bombeiros voluntários, pela sua ação não só no 
combate aos fogos mas em todas as outras atividades 
que desenvolvem em prol da comunidade.

E setembro é mês de vindimas e de regresso às aulas. 
Sem as tradicionais contingências da época de 

abertura do ano escolar – correu bem ou é acalmia 
rosa-vermelho? – o regresso às aulas aí está. Em 
Alvaiázere, em contínua baixa de frequências, tem 
ainda assim e sempre o condão de dar algum, e no-
tório, movimento à vila e promover o bom desgaste 
nas alvas infraestruturas… Noutros tempos também 
com Semana Radical.

O “radical” permanece em vários e complexos 
cenários da vida terrena. 

No país do tio Sam, onde as armas são como os 
tremoços, o reboliço de violência e de feridas não sa-
radas do preto/branco atingiu o topo da política e da 
eleição presidencial com o filme “a bela e o monstro”. 
E goste-se ou não do estilo e influência americana, 
não haverá volta a dar, afeta e mexe com todos nós.

Violência e radicalismo? Entre outros casos pelo 
mundo fora, quem entende a guerra na Síria?

Dizia Luther King, “teremos de nos arrepender 
nesta geração não tanto das ações das pessoas 
perversas, mas dos pasmosos silêncios das boas 
pessoas”. O ciclo continua e os sentimentos de im-
potência generalizam-se.

É como a “guerra” dos impostos, a receita sempre 
à mão p’rás receitas, em criatividade virada à luz so-
lar. E por cá, em alva, o enorme aumento das taxas 
municipais fixas e variáveis sobre o consumo de água 
e acessórios.

Ah! Das vindimas, dizem os aficionados que o 
ano correu de feição, sendo a quantidade, menor, 
contraposta pela qualidade, maior, desta safra. Pois, 
só na prova se verá.

No contexto, aproveito Aquilino Ribeiro, “O pior 
dos crimes é produzir vinho mau, engarrafá-lo e ser-
vi-lo aos amigos”. n
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“O Alvaiazerense” (“O Alv.”) – Há 
quanto tempo e por que motivo entrou 
para os Bombeiros Voluntários de Al-
vaiázere?

Mário Bruno Gomes (MBG) - Entrei 
para os Bombeiros como aspirante em 
1996, impulsionado pela vontade de 
ajudar e também por ter amigos que 
na altura já eram Bombeiros e que me 
encorajaram a alistar-me nos Bombeiros. 
E ainda bem.

Depois em 2001 fui promovido a Bom-
beiro de 3ª, em 2005 integrei, a convite 
do Comandante Bruno Sousa, o Quadro 
de Comando como Adjunto, cargo que 
ocupei até outubro de 2015.

Com a saída do anterior Comandante 
ocupei o cargo de Comandante em regime 
de substituição até maio de 2016 e de aí 
até hoje, o cargo de Comandante.

(“O Alv.”) – Com que espírito enca-
ra a missão de ser Comandante desta 
Corporação?

(MBG) - Como o maior e mais gratifi-
cante desafio que enfrentei até hoje na 
minha vida.

Saber que o trabalho que desenvolvo 
em prol da comunidade pode minimizar 
o sofrimento dos que mais sofrem, de 
ajudar os que mais precisam, é sem 
dúvida nenhuma algo muito dignificante 
para qualquer ser humano e eu não fujo 
à regra.

Saber que ajudo a formar mulheres e 
homens no capítulo social e humano com 
mais e melhores capacidades é também 
muito gratificante.

(“O Alv.”) – Quais as principais difi-
culdades no exercício das suas funções?

(MBG) - Ao nível operacional, não 
tenho encontrado grandes dificuldades, já 
que as fileiras dos Bombeiros Voluntários 
de Alvaiázere são compostas por mu-
lheres e homens de grande capacidade 
de trabalho e com grande espírito de 
missão. São eles o grande baluarte dos 
Bombeiros e é a eles que se deve o facto 
de prestarmos socorro com a qualidade 
que prestamos, um exemplo diria.

Temos um quadro ativo composto 
por 75 elementos prontos a salvaguardar 
a vida e os bens dos Alvaiazerenses em 
qualquer altura e em qualquer situação.

Completei a minha equipa de coman-
do com a entrada do António Gonçalves 
(Toni) para 2º comandante e com o João 

Caria para Adjunto, após terem terminado 
o respetivo curso com distinção.

Ainda este ano temos uma recruta 
com 27 elementos sem desistências, o 
que é sempre de registar. Para o ano e 
com a boa vontade deles, são mais 27 
elementos para prestar socorro à Nossa 
população.

Por estes motivos só tenho de estar 
orgulhoso com o nosso presente.

A grande dificuldade talvez seja 
mesmo ao nível diretivo da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Alvaiázere.

Depois de um processo eleitoral algo 
conturbado, que deixou marcas profun-
das na credibilidade da Associação, não 
temos presente o presidente da direção, 
que por motivos pessoais está ausente 
do País.

É difícil motivar Bombeiros que vêem 
o presidente da direção vir a Alvaiázere 
e que não se dirige uma vez sequer 
ao Quartel para os cumprimentar. Não 
mereciam essa falta de consideração e 
de respeito. Nem às reuniões de direção 
comparece, o que configura possivelmen-
te um caso único no País.

É claro que esta situação arrasta todas 
as outras, nomeadamente as de índole 
financeira.

A corporação não tem dinheiro para 
fazer face às exigências que a nossa 
missão obriga, como por exemplo em 
matéria de equipamentos de proteção e 
segurança para os Bombeiros.

Para estes existirem e estarem de 
momento a equipar os nossos Bombeiros, 
tive de pedir à Sr.ª Presidente da Câmara 
Municipal que concedesse uma verba 
para a aquisição desses equipamentos, 
pois corria o risco de não ter Bombeiros 
devidamente equipados, e isso eu não 
ia permitir pois para mim a segurança 
dos Bombeiros tem de estar sempre em 
primeiro lugar.

Valeu-nos a compreensão do execu-
tivo da CMA para colmatar essa lacuna 
primária para a nossa intervenção, aos 
quais aproveito para aqui agradecer.

Este é só um exemplo entre outros 
que não importam aqui referir.

Mas para ser justo, também tenho 
que deixar um reconhecimento público 
aos restantes elementos da direção, que 
no meio de todas as dificuldades não 
abandonaram o barco e que de uma ma-
neira ou de outra vão conseguindo gerir 

a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere. 

(“O Alv.”) – Qual o balanço final 
do verão de 2016 no que diz respeito 
à ocorrência de incêndios florestais, 
número de operacionais e de viaturas 
envolvidas? Comparando com o mesmo 
período de 2015, podemos afirmar que 
houve mais ou menos incêndios no con-
celho de Alvaiázere?

(MBG) - Ainda é cedo para fazer análi-
ses ou conclusões do ano de 2016.

Até ao momento tem sido muito 
pacífico em relação a anos anteriores e 
aos cenários que visualizámos este ano 
infelizmente em Portugal.

No final da fase “Delta” farei um balan-
ço concreto dos incêndios no Concelho.

(“O Alv.”) – A nível nacional, este 
ano a área total ardida ultrapassou 
os 100 mil hectares, estando reunida 
uma Comissão Interministerial que vai 
apresentar as primeiras conclusões na 
primeira quinzena do mês de outubro. 
Na sua opinião, o que é que falhou em 
termos de prevenção e o que é que deve 
ser feito a curto prazo?

(MBG) - Todos os anos é sempre 
a mesma “lenga-lenga” em redor dos 
incêndios. Valha-nos que este ano os 
Bombeiros não foram os maus da fita 
como de costume e a sociedade viu nos 
Bombeiros de Portugal gente com muito 
valor e que de uma forma altruísta e ab-
negada trabalharam horas e horas a fio 
para o bem comum.

Sinceramente, estou farto de comis-
sões para isto, estudos e mais estudos 
para aquilo.

Penso que enquanto não atacarem de 
uma forma direta o número de ignições 
que existem os incêndios serão sempre 
um problema, senão vejamos:

Estão a nível nacional identificados 
centenas de pirómanos que todos os anos 
ateiam incêndios atrás de incêndios. E 
porque não na altura crítica dos incên-
dios colocar-lhes sistema de localização 
como as pulseiras eletrónicas? Sabe-se 
que estas pessoas muito provavelmente 
vão voltar a incendiar as nossas florestas 
e nada é feito para evitar esse cenário.

Porque não voltar a por os militares a 
efetuarem rondas de vigilância nas zonas 
de maior risco como faziam antigamente?

Porque não obrigar a EDP a remodelar 

toda a rede de distribuição nomeadamen-
te a mais antiga em baixa tensão? Com 
o vento as linhas entram em contacto 
umas com as outras e provocam faíscas, 
que por sua vez provocam incêndios. 
Ainda este ano, se não fosse a rápida 
intervenção dos Bombeiros teríamos 
sérios problemas em seis situações que 
foram provocadas por este fator, e disto 
ninguém fala, pois é a EDP e não convém.

São atitudes e medidas como estas 
que poderiam minimizar o número de 
ignições, logo como consequência o nú-
mero de incêndios.

(“O Alv.”) – O que é que a população 
alvaiazerense pode esperar dos Bom-
beiros Voluntários? Que mensagem 
gostaria de transmitir?

(MBG) - Os Alvaiazerenses podem 
esperar uma corporação empenhada e 
moralizada para os servir, que honram o 
lema “Vida por Vida”.

Uma mensagem que aqui deixo é a 
de tolerância para com os Bombeiros. 
Bem sei que nas horas de aflição todos 
os segundos parecem uma eternidade 
mas acreditem que se mais não fazemos 
é porque nos é humanamente impossível. 
Estaremos sempre convosco e estaremos 
sempre prontos a ajudar-vos.

Uma outra mensagem de gratidão 
pelo carinho com que nos tratam. É 
emocionante presenciar a situações de 
reconhecimento pelo nosso trabalho. É 
reconfortante verificarmos que a nossa 
população diz sempre presente quando 
se trata de ajudar os Bombeiros de Alvaiá-
zere. Obrigado a todos.

À Câmara Municipal de Alvaiázere 
por dizer sempre presente às nossas 
solicitações.

Ao Alvaiazerense pela atenção de 
sempre.

Por fim, aos Bombeiros de Alvaiázere e 
às suas famílias um obrigado do tamanho 
do mundo e um reconhecimento por tudo 
aquilo que fazem. São um exemplo. n

atualidade
Entrevista a Mário Bruno Gomes

“Ser Comandante desta Corporação é o maior e mais gratificante 
desafio que enfrentei até hoje na minha vida”
____________________________________________________________________________________

Mário Bruno Gomes, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere (BVA) desde o 
mês de maio, falou ao “Alvaiazerense” acerca da sua entrada para os Bombeiros, há 20 anos, 
das suas motivações e da forma como encara o exercício das suas funções.

O Comandante dos BVA explicou ainda quais as maiores dificuldades inerentes ao cargo que 
ocupa, e que são essencialmente “ao nível diretivo”, uma vez que em termos operacionais “as 
fileiras dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere são compostas por mulheres e homens de 
grande capacidade de trabalho e com grande espírito de missão”.

Ainda sem poder fazer o balanço final da época de incêndios, que só terminará no próximo 
mês de outubro, Mário Bruno Gomes defende que a prevenção dos incêndios passa por atacar 
de forma direta o número de ignições, referindo algumas medidas que, na sua opinião, deveriam 
ser implementadas.

Cláudia Martins____________________________________________________________________________________

Mário Bruno Gomes, Comandante dos 

Bombeiros Voluntários de Alvaiázere
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Dias 16, 17 e 18 de setembro, 
a população do lugar de 
Aldeia Nova, freguesia de 

Almoster, levou a cabo mais uma 
festa em honra de Nossa Senhora 
de Fátima.

Para abrir os festejos, o duo 
musical “Nova Onda” abrilhantou o 
baile durante a noite de sexta-feira.

No sábado o arraial ficou mais 
composto com a instalação do 
touro mecânico e dos insufláveis, 
que continua a ser a grande atra-
ção para os mais radicais, e ao cair 
da tarde conviveu-se em redor do 
tradicional porco assado. Neste dia 
a animação musical ficou a cargo 
de John Mitchel.

Para encerrar os festejos rea-

lizou-se o IX passeio de motos, 
motorizadas e bicicletas pelas ruas 
do Concelho e limítrofes e que 
este ano contou com a presença 

de 240 participantes amantes das 
duas rodas. Mais uma iniciativa de 
sucesso que culminou num anima-
do e esmerado almoço convívio. n

Atualidade
Na freguesia de Almoster

Aldeia Nova esteve em festa
Paula Reis

Em Almoster

Passeio das Marchas Populares 
teve como destino o Alentejo

Dia 18 de setembro decorreu 
o habitual passeio das Mar-
chas Populares, que se cara-

teriza por ser uma singela forma 
de agradecer o empenho e colabo-
ração de todos os que participaram 
para que a marcha popular de Al-
moster pudesse voltar a sair à rua. 
E este ano a recompensa foi mais 
do que merecida, atendendo ao 
número de atuações extra Fafipa 
que foram concretizadas.

O destino foi o Badoca Safari 
Park, em Vila Nova de Santo André, 
Santiago do Cacém, no Alentejo. 
Este parque temático que se de-
dica à divulgação e conservação 
da vida animal no seu estado 
selvagem conta com uma área de 
90 hectares e com mais de 450 
animais selvagens pertencentes a 
69 espécies diferentes.

Os cerca de 50 participantes 
puderam experienciar uma aven-
tura única no safari pelo parque, 
onde conviveram de perto com 
girafas, zebras, gnus, oryx (mamí-
feros bovídeos) e muitos outros 
animais. 

Após esta experiência, foi hora 
de retemperar as forças no almo-
ço de convívio servido no próprio 
recinto do parque. 

Durante a tarde foi possível 
conhecer as restantes espécies 
espalhadas pelo recinto, bem 
como assistir ao espetáculo de 
apresentação de aves de rapina e 
à alimentação dos animais mais 

sociáveis de todo o parque, os 
lémures.

Uma viagem longa, mas que 
proporcionou a todos uma expe-
riência única e que contou com o 
patrocínio da Junta de Freguesia de 
Almoster, que ofereceu a logística 
de entrada no parque e almoço, e 
do Município de Alvaiázere, que 
disponibilizou o autocarro. n

Paula Reis

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

CARTÓRIO NOTARIAL DE ANSIÃO
DA NOTÁrIA LIC. MArIA DA GrAÇA DAMASCENO PASSOS COELHO TAVArES

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

vrada de folhas 139 a folhas 140 verso do livro de escrituras diversas 145-A 

HENRIQUE ANTUNES MEDEIROS e cônjuge OLINDA MARTINS RODRIGUES 

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

da freguesia de Maçãs de Caminho, concelho de Alvaiázere e ela da fregue-

sia e concelho de Figueiró dos Vinhos, residentes na Travessa do Barqueiro 

nº16, no lugar do Barqueiro, freguesia de Maçãs de Dona Maria, concelho de 

Alvaiázere, declararam:

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

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

com a área de novecentos e vinte metros quadrados sito em Eiras, freguesia 

e concelho de Alvaiázere, a confrontar do Norte e Sul com Maria Palmira da 

Silva, do Nascente com António Marques Fernandes e do Poente com Francisco 

Rodrigues, inscrito na matriz respectiva sob o artigo 4436 (que proveio do 

artigo rústico 1887 da extinta freguesia de Maçãs de Caminho) com o valor pa-

trimonial e atribuído de TREZENTOS E QUARENTA E OITO EUROS E QUARENTA 

E DOIS CÊNTIMOS, omisso na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere. 

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

setenta e três, já no estado de casados, por compra que dele fizeram a Manuel 

Joaquim, solteiro, maior, residente que foi na sede da dita freguesia de Arega, 

acto este que nunca chegou a ser formalizado.

Que desde então, porém, têm possuído o referido imóvel em nome 

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

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

e cortando os pinheiros e as oliveiras, colhendo a azeitona, roçando o mato, 

dele retirando todos os rendimentos inerentes à sua natureza e pagando 

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

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

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

Tais factos integram a figura jurídica da USUCAPIÃO que invocam na 

impossibilidade de comprovar o referido domínio e posse pelos meios ex-

trajudiciais normais.

Conferido. Está conforme.

Ansião, seis de Setembro de dois mil e dezasseis.

A Notaria, Maria da Graça Damasceno Passos Coelho Tavares

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 411 de 30/09/2016 

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE
A CARgO DA CONSERVADORA EM FUNÇõES NOTARIAIS 

IRENE DULCE VENTURA SANTA

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

NOTARIAL, hoje exarada, de folhas 111 a folhas 113 verso, do livro de notas 

para escrituras diversas número 78-D, deste Cartório, Manuel Rosa Gomes, 

casado com Maria de Lurdes Brás dos Santos Gomes, sob o regime da co-

munhão de adquiridos, natural da freguesia de Maçãs de Caminho, concelho 

de Alvaiázere, residente na Rua da Bica, nº5, Alvaiázere, declara:

Que é dono e legítimo possuidor com exclusão de outrem do seguinte 

prédio, pertencente à freguesia e concelho de Alvaiázere:

Um quarto indiviso, única fração que possui, de prédio rústico sito em 

Relvas, composto de terra de cultura com oliveiras, fruteiras e castanheiros 

com a área de cinco mil oitocentos e trinta metros quadrados, a confrontar 

do norte, com Arminda da Conceição Santos; sul, José Lopes Silveira; nascente 

com António Gomes Júnior e poente caminho e outro, inscrito na respectiva 

matriz em nome do justificante, na proporção de um quarto, sob o artigo 

6747 da freguesia de Alvaiázere, o qual proveio do artigo 3062 da freguesia 

de Maçãs de Caminho (extinta), com o valor patrimonial, correspondente à 

fração, para efeitos de IMT de 883,68€, não descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Alvaiázere;

Que a referida fração do prédio atrás identificado veio à sua posse ainda 

no estado de solteiro, por partilha meramente verbal por óbito de seu pai 

Manuel Gomes Junior, casado com Emília Rosa, residente que foi no lugar 

de Relvas, dita freguesia de Maçãs de Caminho, no ano de mil novecentos e 

sessenta e seis; pelo que não ficou a dispôr de título formal que lhe permita 

fazer o respectivo registo na Conservatória do Registo Predial, mas desde 

logo entrou na posse e fruição da referida fração do prédio em nome próprio, 

posse que assim detem há mais de vinte anos, sem interrupção ou ocultação 

de quem quer que seja.

Que esta posse foi adquirida e mantida sem violência e sem oposição, 

ostensivamente, com o conhecimento de toda a gente, em nome próprio e 

com aproveitamento de todas as utilidades da fração do prédio, em espírito 

de compropriedade, todos os actos de posse de que a mesma era suscetível, 

nomeadamente, plantando e cortando árvores, limpando e cultivando o 

referido terreno, agindo sempre por forma correspondente ao exercício do 

direito de propriedade, quer usufruindo como tal a fração do imóvel, quer 

suportando os respectivos encargos.

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

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

pião, que aqui expressamente invoca, justificando o seu direito de propriedade 

para o efeito de registo, dado que esta forma de aquisição não pode ser 

comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial.

Está conforme, Alvaiázere, 21 de setembro de 2016.

A Conservadora em funções notariais, Irene Dulce Ventura Santa  

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 411 de 30/09/2016     
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Durante o mês de setembro os 
idosos participaram, uma vez 
mais, em várias atividades, 

como por exemplo, o passeio dos 
jovens com mais de 60 anos, que 
a Junta de Freguesia de Maçãs de 
D. Maria promoveu. Este realizou-
se no dia 1 de setembro e contou 
com a participação de um grupo de 
Utentes da Associação tendo estes 
visitado o Museu do Vidro na Mari-
nha Grande, a praia e vila da Nazaré 
e o Mosteiro de Alcobaça.

O dia 13 de setembro foi mar-
cado pela deslocação à Biblioteca 
Municipal de Alvaiázere onde a 
atividade desenvolvida consistiu 
na confeção de uma compota de 
frutos vermelhos cujo resultado 
final foi degustado pelos idosos e 
funcionárias.

Os idosos vivenciaram também 
uma tradição que foi a apanha do 
milho e a sua descamisada reviven-
do memórias e tempos antigos de 
muito trabalho no campo. 

Foi um dia com muito movi-
mento, animação, convívio, mú-
sica e interajuda mas, ao mesmo 
tempo, muito reconfortante e 
motivante. n

O Rancho Folclórico da Fre-
guesia de Pussos (RFFP) 
celebrou, no passado dia 3 

de setembro, o seu XXI aniversário, 
com a realização do XX Festival 
de Folclore, uma iniciativa que 
prima pela representatividade do 
país na afirmação da sua história 
e identidade.

Foi com muito orgulho que os 
elementos do grupo subiram ao 
tabuado para dar corpo e forma ao 
trabalho de recolha que tem vindo 
a ser realizado e sistematizado no 
devir do tempo.

As atividades tiveram início 
pelas 18h30, no Centro Cultural de 
Pussos, onde foram recebidos os 
vários grupos que viriam a presen-
tear o público que, pelas 21h00, 
enchia o anfiteatro da Praça 10 
de Outubro, em Cabaços, com um 
extraordinário Festival de Folclore. 

Uma vez saciado o apetite, 
num jantar em que o chícharo foi 
rei, teve lugar a abertura formal 
da atividade, em que participou a 
presidente da Câmara Municipal 
de Alvaiázere, Célia Marques, o 
presidente da Junta de Freguesia 
de Pussos São Pedro, Arménio 
Simões, um representante da Fe-
deração do Folclore Português, um 
representante da Associação de 
Folclore de Leiria e da Alta Estre-
madura e a presidente da direção 
do Rancho Folclórico da Freguesia 
de Pussos, Celestina Grácio.

Foram também entregues as 
lembranças que assinalaram a pas-
sagem dos grupos pelo concelho 
de Alvaiázere - para além dos pre-
sentes gentilmente cedidos pela 
Câmara Municipal de Alvaiázere, 
os grupos levaram consigo um 
livro, um CD do RFFP e, este ano, 
um crivo, que representa os traba-
lhos da eira tão característicos do 
território alvaiazerense.

Finalizado este introito, os 
grupos foram desfilando pelo 
tabuado, recriando as histórias e 
tradições das zonas etnográficas 
que representam. Depois da Alta 
Estremadura, que o RFFP represen-
ta, os presentes tiveram a oportu-
nidade de assistir às performances 
extraordinárias do Rancho Folcló-
rico do Ribeirão (de Vila Nova de 
Famalicão e que representa a zona 
do Baixo Minho – Ave), do Rancho 
Folclórico S. Cristóvão de Nogueira 

de Regedoura (Santa Maria da Fei-
ra, zona do Douro Litoral Sul), do 
Rancho Folclórico da Casa do Povo 
do Pego (de Abrantes, zona dos 
Templários) e do Grupo Folclórico 
“Os Camponeses de Vila Nova” (de 
Cernache, Coimbra, zona da Beira 
litoral – Gândara, Bairrada e Mon-
dego). A noite terminou em festa, 
com o cantar dos parabéns e com 
o corte do bolo que todos tiveram 
o prazer de degustar.

Tratou-se de uma iniciativa co-
roada pelo êxito, facto que se deve 
ao empenho dos órgãos sociais, 
sócios e amigos do Rancho de 
Pussos, a todas as entidades, em-
presas e particulares que apoiam 
a associação e, naturalmente, dos 
elementos do grupo que persistem 
em mantê-lo vivo e pautam a sua 
conduta pelo rigor e determinação 
de fielmente representar a sua 
identidade. n

Atualidade
Rancho Folclórico da Freguesia de Pussos

Festival de Folclore assinalou 
comemoração do XXI aniversário

Tânia Silva

Associação Casa do Povo de Maçãs de D. Maria

Mês de setembro foi marcado com 
diversas atividades

fundação portuguesa 
de cardiologia
Instituição de Utilidade Pública

À semelhança do ano anterior, realizou-se o peditório 
anual a favor da Fundação Portuguesa de Cardiologia, du-
rante o mês de Maio (Mês do Coração) tendo sido obtidos 
os seguintes resultados:

- Alvaiázere ...............................................159,17 euros
- Almoster .................................................112,07 euros
- Maçãs de Caminho ..................................54,40 euros
- Maçãs de D. Maria .................................121,53 euros
- Pelmá ........................................................37,37 euros
- Pussos.....................................................  89,11 euros
- Rego da Murta.............................................68,11 euros
 TOTAL  ................................................641,76 euros

A todos quantos contribuíram, muito obrigado. Bem Hajam!
As responsáveis pelo peditório, Sónia Inácio e Cristina Vicente 

PEDITÓRIO

CARTÓRIO NOTARIAL
ALEXANDRA HELENO FERREIRA

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

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

agosto de dois mil e dezasseis, de folhas cento e quarenta e seis a folhas cento 

e quarenta e oito do respectivo Livro de Notas para Escrituras Diversas número 

DUZENTOS E CINQUENTA E OITO, Manuel Barros Alves, NIF 168.698.129 e 

mulher Maria Alice, NIF 168.698.110, casados no regime da comunhão geral, 

naturais ele da freguesia de Almoster, concelho de Alvaiázere e ela da fregue-

sia de Freixianda, concelho de Ourém, residentes na Rua dos Pechins, n.º 58, 

Pechins, Almoster, Alvaiázere, declararam:

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

seguintes imóveis:

1- Prédio rústico, pinhal e terra de semeadura com oliveiras, com a área 

de mil setecentos e quarenta e cinco metros quadrados, no sítio de Campo do 

Coxo, freguesia de Almoster, concelho de Alvaiázere, a confrontar do norte com 

estrada/serventia, do nascente com estrada, do sul com Manuel Barros Alves e 

do poente com Luís Augusto Pereira, inscrito na matriz sob o artigo 6776, com 

o valor patrimonial de € 9,68 e a que atribuem igual valor.

2- Prédio rústico, terreno de cultura com oliveiras, com a área de mil qua-

trocentos e dezanove metros quadrados, no sítio de Campo do Coxo, freguesia 

de Almoster, concelho de Alvaiázere, a confrontar do norte com Manuel Barros 

Alves, do nascente com estrada, do sul e do poente com Manuel Nunes Pontes, 

inscrito na matriz sob o artigo 6775, com o valor patrimonial de € 1,01 e a 

que atribuem igual valor.

3- Prédio rústico, terreno de cultura, com a área de mil setecentos e quaren-

ta e cinco metros quadrados, no sítio de Campo do Coxo, freguesia de Almoster, 

concelho de Alvaiázere, a confrontar do norte com Manuel Nunes Pontes, do 

nascente com Adelino de Jesus Alves e outros, do sul com Manuel Barros Alves 

e do poente com Joaquim Abreu e Francisco Ferreiro, inscrito na matriz sob o 

artigo 6772, com o valor patrimonial de € 0,63 e a que atribuem igual valor.

4- Prédio rústico, pinhal e terra de cultura, com a área de mil oitocentos 

e nove metros quadrados, no sítio de Outeiro/Campo do Coxo, freguesia de 

Almoster, concelho de Alvaiázere, a confrontar do norte com herdeiros de Maria 

Marques Alves e estrada, do nascente com Manuel Marques Alves, do sul com 

Adelino Jesus Alves e serventia e do poente com estrada, inscrito na matriz sob 

o artigo 6857, com o valor patrimonial de € 6,16 e a que atribuem igual valor.

Que os indicados prédios não se encontram descritos na Conservatória do 

Registo Predial de Alvaiázere e vieram à posse de ambos por doação verbal feita 

por Carlos Alves e mulher Maria de Jesus, residentes que foram em Campo do 

Coxo, Almoster, Alvaiázere e por Maria Glória Simões, solteira, maior, residente 

que foi em Banhosa, Alvaiázere, no ano de mil novecentos e oitenta e cinco, 

sem que dela ficassem a dispor de título suficiente e formal que lhes permita 

fazer o respectivo registo.

Que, possuem os indicados prédios em nome próprio, há mais de vinte 

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

que sempre exerceram sem interrupção e ostensivamente, com o conhecimento 

de toda a gente da freguesia de Almoster, lugares e freguesias vizinhas, tra-

duzida em actos materiais de fruição, conservação e defesa, nomeadamente, 

usufruindo dos seus rendimentos, cultivando e recolhendo os respectivos frutos, 

limpando-os de mato, pagando os respectivos impostos e contribuições, agindo 

sempre pela forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, 

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

adquiriram os ditos prédios por USUCAPIÃO.

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

dezassete de agosto de dois mil e dezasseis.

A Colaboradora autorizada pela Notária em 12/08/2016, Cláudia Vieira 

Arrabaça, nº 260/8.

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 411 de 30/09/2016

1º AlmOçO-cOnvívIO DOs 
PARAquEDIsTAs DO 

cOncElhO DE AlvAIázERE

Dia 29 de Outubro
Contactar: 96 31 87 902

(Carlos Carvalho)
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No dia 14 de setembro, a 
Biblioteca da Escola Dr. 
Manuel Ribeiro Ferreira 

abriu as suas portas para acolher 
os alunos do 5º ano e respetivos 
pais e encarregados de educa-
ção, que conduzidos pelos seus 
“padrinhos”, os alunos do Clube 
dos Amigos da Escola, visitaram 
os diferentes espaços escolares e 
se inteiraram sobre o seu funcio-
namento.

Na Biblioteca Escolar (BE), a 
professora bibliotecária referiu 
brevemente algumas das funcio-
nalidades deste serviço educativo 
e convidou todos os presentes 
a usufruir do espaço e do fundo 
documental existente, através da 
sua presença em atividades ou da 
requisição domiciliária de livros. 
Posteriormente, acompanhados 
pelo respetivo professor de Portu-
guês, os alunos do 5º ano foram 
contemplados com um pequeno 
jogo de memória testando os seus 
conhecimentos literários, tendo 
sido oferecido também um mar-
cador comemorativo deste início 
de ano.

Este ano, a Biblioteca Escolar in-
vestiu na renovação de mobiliário, 
na atualização de equipamentos, 

software informático e recursos 
documentais. Mais agradável, 
com melhor acesso aos livros, às 
publicações periódicas e jogos, a 
BE oferece aos seus utilizadores 
um serviço mais moderno, um 
acompanhamento personalizado, 
as ultimas novidades editoriais, 
uma gestão e uso partilhado de 
recursos entre todas as bibliotecas 
do Agrupamento.

No plano de atividades para o 
ano de 2016/2017, a Biblioteca pre-
vê incluir novos projetos no âmbito 

da educação para a saúde e na pro-
moção da leitura, dos livros e das 
competências leitoras dos alunos, 
envolvendo as turmas dos vários 
anos de escolaridade, os profes-
sores dos diversos departamentos 
disciplinares, os pais e encarrega-
dos de educação e ainda outras 
entidades socioculturais do Conce-
lho, no sentido de desenvolver um 
trabalho diversificado e facilitador 
das aprendizagens e da melhoria 
dos resultados escolares. n

A equipa da Biblioteca Escolar

O CLDS 3G realizou no pas-
sado dia 13 de setembro 
um workshop temático de 

empreendedorismo, desta feita 
subordinado ao tema “Registo de 
Produtos”. Estas acções destinam-
se ao público em geral, e em parti-
cular a potenciais empreendedores 
que pretendam criar o seu próprio 
emprego.

Neste workshop foram aborda-
das três temáticas: a marca, a pa-
tente e o design. Os participantes 
adquiriram conhecimentos sobre 
os procedimentos necessários para 
um correto registo de cada tema 
apresentado, tendo no decorrer da 
sessão visionado diversos vídeos 

relacionados com as temáticas 
abordadas, para uma melhor per-
ceção das mesmas.

Esta atividade faz parte de um 
conjunto de workshops realizados 

com uma periodicidade mensal, 
relacionados com diferentes temá-
ticas no âmbito do empreendedo-
rismo e da criação de novas linhas 
de produtos. n

Associação da Casa do Povo

CLDS 3G dinamizou 
sessão de informação 
sobre a Carta de 
Condução por Pontos

O CLDS 3G de Alvaiázere realizou no passado dia 
22 de setembro, no Museu Municipal de Alvaiázere, 
uma sessão de esclarecimento sobre a “Carta por 
Pontos – O que é? Como funciona?”, no âmbito da 
ação “Quais são os meus direitos?”.

A sessão, realizada com a colaboração da Guar-
da Nacional Republicana - Comando Territorial – 
Destacamento de Trânsito de Leiria, abordou, ao 
longo de três horas, vários temas, como as novas 
alterações à carta de condução, a carta por pontos e 
seu funcionamento, de que forma se podem perder 
ou ganhar pontos, bem como as sanções e coimas 
aplicáveis em situações de infração. Os agentes ex-
plicaram ainda as regras e as exceções aplicáveis ao 
transporte de crianças, nomeadamente os sistemas 
de retenção de crianças.

No final, os participantes puderam colocar ques-
tões e esclarecer as dúvidas existentes, tornando a 
sessão mais interativa e contando com a disponibi-
lidade dos agentes. n

Atualidade
Associação da Casa do Povo de Alvaiázere

Organizou workshop sobre
“Registo de Produtos”

Biblioteca Escolar

Setembro: o regresso esperado

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

ETP Sicó

Vai promover novos 
Cursos Financiados 
de Aprendizagem

A Escola Tecnológica e Profissional de Sicó en-
contra-se a divulgar os novos Cursos Financiados de 
Aprendizagem: Técnico/a de Cozinha/Pastelaria e 
Técnico/a de Química Industrial, estando o seu início 
previsto para outubro de 2016 no polo de Alvaiázere 
e no polo de Penela.

Estes cursos têm a duração de dois anos e têm 
como destinatários pessoas com idade compreen-
dida entre os 15 e os 25 anos, com o 9.º ano de 
escolaridade e que não tenham o 12.º ano de esco-
laridade completo. Além da atribuição do 12.º ano 
de escolaridade, a grande mais-valia é a componente 
profissionalizante na área da Cozinha/Pastelaria ou 
da Química Industrial, assim como o estágio ga-
rantido que decorrerá em alternância com as aulas 
durante o tempo de duração do curso. 

No que respeita aos apoios, os formandos têm 
direito a bolsa de profissionalização, bolsa de material 
de estudo, subsídio de alimentação, subsídio de trans-
porte ou, quando aplicável, subsídio de alojamento.

Esta é uma excelente oportunidade de formação 
para os jovens da região, atendendo às boas pers-
petivas de empregabilidade nestas áreas.

Os interessados poderão consultar informação 
específica nos canais habituais (website e redes so-
ciais) e/ou, se preferirem, diretamente nos serviços 
de atendimento da ETP Sicó. n
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“NA MOCHILA DOS 14 
- LÁGRIMAS COM SANGUE”

Já que ninguém quis ocupar metade 
deste espaço, deixo para outra ocasião 
falar mais de “Bichos” e, hoje, sem sair de 
casa, vejo-me ao espelho e … é um aceno 
de salpico!

Nascido na Barroca da Silveira,
Fui menino sem berço acolchoado,
Fui cachopo traquina e malcriado,
Comi caldo aquecido à lareira.

Rezei “contas”, dei “graças” a dormir,
Fiz carretas, pistolas e piões,
Fui à escola, à missa e aos sermões,
Joguei “bulhas”, medricas a fugir. (…)

Nascido na Barroca da Silveira, por lá 
se me foram abrindo os olhos para aquele 
mundo de boa gente entre a casa dos pais, 
a igreja do amor a Deus, a escola dos livros 
cheios de estações e apeadeiros, a rua da 
sociedade. Também por lá se me foi alar-
gando o coração para que nele coubessem 
as causas dos meus e dos outros. 

Hoje, consumidos oitenta e três anos 
desde que chorei pela primeira vez ao 
colo de minha mãe, ainda não saí da 
Barroca da Silveira. “Crente pensador 
praticante”, não invento o que ponho na 
mesa para pensar, que, com Lavoisier, 
«na natureza, nada se cria, nada se 
perde, tudo se transforma». Sinto que 
o meu pensamento bem pouco tem de 
meu, que venho aprendendo dos outros. 

Não sei se serei compreendido nesta 
maneira de me expressar, mas, o que 

quero deixar dito é que o meu novo li-
vro “Na Mochila dos 14” – cartas com 
lágrimas” por aí estará num qualquer 
dia de outubro próximo, não deixando 
de passar por Alvaiázere. Salpico para 
aproveitamento publicitário? Não, e vou 
dizer qual o meu único objetivo.

Como talvez seja sabido, em 1997 pu-
bliquei “eu professor me penso”, o meu 
livro mais querido. Sei que fui pouco lido, e 
a culpa terá sido minha por não ter sabido 
passar a mensagem. Como me ficou «de 
miúdo, contentar-me com bem pouco», 
não pus fora esse pouco, e com ele me fiz 
a não ser capaz de evitar “lágrimas chora-
das por dentro de mim” quando tenho de 
ouvir notícias de que algum dos nossos 

meninos ado-
lescentes se de-
sequilibram ao 
quererem afir-
mar-se como 
homens sem 
ainda o pode-
rem ser, por aí 
a fazerem dis-
parates à toa. 

Aí vai um 
pouco da histó-
ria deste livro.

Fui ao en-
contro do meu 
vizinho Angé-
lico da Silveira 

e, os dois a sentirmos tantos casos no-
ticiados em “caixa alta”, “construímos” 
um episódio semelhante que, se não foi 
verdadeiro, bem o poderia ter sido. O livro 
que escrevemos, vejo-o eu justificado na 
discrepância entre a ação formadora das 
famílias, das escolas e da sociedade, e o 
que se testemunha na vida real. Só não 
vê quem tem interesses em não ver que, 
neste nosso dia-a-dia, anda meio mundo 
contra outro meio, a eterna guerra entre 
o bem e o mal, o mundo ofuscado pela 

perversidade: mortes fratricidas, bombar-
deamentos, agressões, violações, pedofi-
lia suez, assaltos com arma, desalojados 
aos milhões, confrontos sangrentos de 
religiões fundamentalistas, … uma pro-
cissão satânica de desumanidades.

Por mim, vou pensando e escrevendo 
a ver se sou capaz de construir uma bar-
reira que faça frente ao homem/diabo e 
que dê um murro na mesa” dizendo com 
ganas: «Basta!».

O “caso” da “Mochila” anda à volta de 
um Ricardo das “espinhas carnais” que 
entrou na aula de Português de mochila 
às costas, camuflado, uma pistola de plás-
tico apontada à Professora e a verdadeira 
do pai no bolso dos calções, a exigir que 
lhe trouxesse ali os professores que o 
chumbaram no ano anterior assim o pri-
vando dos seus melhores amigos desde a 
infância. Escrevi dez cartas com lágrimas, 
não para fazer livro novo, mas para aju-
dar os responsáveis pela educação das 
crianças, a pensar que nenhuma delas é 
criminosa por mais disparates que faça, 
e que criminoso é quem tem o dever de 
lhes dar a mão e o não faz na hora. Escrevi 
para dizer aos educadores das escolas 
que, ensinar, transmitir conhecimentos 
é bom, mas … educar é muito mais do 
que isso!

Escrevi para dizer convictamente que, 
se mil pessoas ou mais – os leitores - fica-
rem a pensar e a e a tomar decisões, to-
dos ficaremos na posse de mais verdade 
sobre como se faz um bom homem, “un 
bueno tipo” (Papa Francisco).

Deixo-vos esta forma feliz de dizer 
o que é a adolescência: «O seu filho já 
lhe disse: “não me chateies”, “deixa-me 
em paz!”? Tranca-se no quarto a ouvir 
música aos berros e não acata a sua 
ordem? Já sentiu que ele prefere estar 
com os amigos a sair consigo? Pois é, o 
seu filho… é um adolescente!» (Psicóloga 
Sara Guelha – Internet). n

Atualidade

Marinha Grande

Homem morreu 
atingido por um 
pinheiro

No passado dia 8 de setembro, um 
homem de 59 anos foi atingido por 
um pinheiro que estava a cortar, na 
Mata Nacional, em Marinha Grande. 
O acidente provocou ainda ferimentos 
ligeiros num indivíduo de 47 anos. 

As equipas de socorro quando che-
garam ao local encontraram o homem 
mais velho que já estava sem sinais 
vitais, enquanto o outro foi transpor-
tado para o Hospital de Santo André, 
em Leiria, com ferimentos num pé. n

Pombal

Jovem foi atingida 
durante assalto

Uma jovem de 20 anos foi atingida 
com um tiro de caçadeira, durante 
um assalto na localidade do Tinto, 
concelho de Pombal, no passado dia 
13 de setembro. 

O assalto ocorreu pelas 12h30, 
num pavilhão onde funciona um esto-
fador, onde um indivíduo entrou nas 
instalações pedindo que lhe entregas-
sem todo o dinheiro. No entanto, a 
jovem recusou e o assaltante disparou 
a arma, tendo atingido a jovem numa 
perna, e colocou-se em fuga. 

A vítima foi transportada para 
Hospitais da Universidade de Coimbra 
(HUC), em estado considerado grave, 
mas sem risco de vida. n

 

Pedrógão Grande

Obras da futura 
área empresarial 
já começaram

A Câmara Municipal de Pedrógão 
Grande já iniciou as obras da futura 
Área de Localização Empresarial de 
Pedrógão Grande (ALE PG) com as 
terraplanagens que estão a ser efe-
tuadas.

Trata-se da criação de uma área 
de localização empresarial com 
99.880m2, 31 lotes empresariais e 
estrutura organizacional, política 
gestionária e modelo de governação 
próprio, tendo já 15 lotes reservados 
para diversas empresas. n

BREVES
Salpico

Pico-Pico
Filipe Antunes dos Santos

Passeios Pedestres 2016

Cerca de 15 pessoas percorreram o percurso 
“Entre o Sagrado e o Profano”

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

No dia 25 de setembro, pelas 
9h30, o Município de Alvaiázere, 
através dos Serviços de Despor-

to, Turismo e do Museu Municipal, 
levou a cabo mais um passeio pedestre 
intitulado “Entre o Sagrado e o Profano”, 
em torno do Complexo Megalítico do 
Ramalhal, integrado nas comemorações 
das Jornadas Europeias do Património. 
Os 15 caminhantes que participaram 
nesta iniciativa percorrem um trilho 
com aproximadamente 8 km. 

Os caminhantes, neste percurso, 
encontraram testemunhos de outros 
tempos, casas de piso térreo construí-
das com pedra da região; o Complexo 
Megalítico do Ramalhal; o conjunto de 
fornos de cal; entre outros. 

Este tipo de atividade, para além 

de promover o contacto direto com a 
natureza e o benefício para a saúde, é 
sem dúvida um excelente cartão-de-

visita de Alvaiázere, por ser um meio 
direto de divulgação do nosso patrimó-
nio natural e arquitetónico. n
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Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura hoje 

exarada, de folhas 110 a folhas 110 verso, do livro de notas para 

escrituras diversas número 78-D, deste Cartório, foram alterados 

os Estatutos da “ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ALVAIÁZERE” pessoa coletiva de utilidade públi-

ca, com sede na Rua Comandante António Gonçalves, nº44, lugar, 

freguesia e concelho de Alvaiázere, matriculada na Conservatória do 

Registo Comercial de Alvaiázere sob o número único de matricula e 

de pessoa coletiva 501.120.513 (cinco, zero, um, um, dois, zero, 

cinco, um, três), que se rege pelas clausulas seguintes constantes 

de um documento complementar elaborado nos termos do artigo 

sessenta e quatro do Código do Notariado; 

ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ALVAIÁZERE

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º - Denominação, Natureza Jurídica e Sede

1. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Alvaiázere é uma pessoa coletiva de utilidade pública administrativa, 

de carácter humanitário e sem fins lucrativos.

2. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Alvaiázere, doravante aqui designada por Associação, fundada em 

7 de março de 1940, tem a sua sede na Rua Comandante António 

Gonçalves, n.º 44, na freguesia e concelho de Alvaiázere.

Artigo 2.º - Âmbito e duração

A Associação tem âmbito concelhio, é por natureza e tradição 

apartidária e não confessional e durará por tempo indeterminado, 

só podendo dissolver-se nos termos e pela forma prevista nestes 

estatutos e na lei.

Artigo 3.º - Fins

A Associação tem como principal finalidade a proteção de 

pessoas e bens, designadamente o socorro a feridos, doentes ou náu-

fragos e a extinção de incêndios, detendo e mantendo em atividade, 

para o efeito, um corpo de bombeiros voluntários, com observância 

do definido no Regime Jurídico dos Corpos de Bombeiros e demais 

legislação aplicável.

Artigo 4.º - Símbolos 

1. O Estandarte é o símbolo representativo da Associação e, si-

multaneamente, do Corpo de Bombeiros que dela faz parte integrante.

2. A Assembleia Geral poderá deliberar a utilização de qualquer 

outro símbolo que se venha a entender por conveniente para a pros-

secução dos fins e ou objetivos da Associação.

3. As deliberações relativas à introdução ou alteração dos sím-

bolos existentes terão que ser tomadas por três quartos dos votos 

dos associados presentes.

CAPÍTULO II – DOS ASSOCIADOS

Seção I – Qualidade, Classificação e Admissão

Artigo 5.º - Qualidade de Associado

1. Podem ser associados, em número ilimitado:

a) As pessoas singulares maiores de 18 anos;

b) As pessoas coletivas legalmente constituídas.

2. Podem, ainda, ser admitidos como associados os menores de 

18 anos, ficando a admissão, no entanto, condicionada à autorização 

escrita por quem legalmente exercer o poder de tutela que, como seus 

representantes, são responsáveis pelo pagamento da quota, cujo valor 

nunca será inferior a metade do valor mínimo fixado para os outros 

sócios efetivos, e ao cumprimento destes estatutos.

Artigo 6.º - Classificação

1. Os Associados classificam-se em:

a) Efetivos;

b) Ativos;

c) De Mérito;

d) Beneméritos;

e) Honorários;

f) Auxiliares.

2. São Associados Efetivos as pessoas, singulares ou coletivas, 

que contribuam para a prossecução dos fins da Associação mediante 

pagamento de uma quota segundo valores, periodicidade e lugar de 

cobrança fixados em Assembleia Geral.

3. São Associados Ativos os indivíduos que prestem serviço 

voluntário no Corpo de Bombeiros.

4. São Associados de Mérito as pessoas, singulares ou coletivas, 

que, sendo associados efetivos, pela sua ação ou serviços relevantes 

prestados à Associação mereçam tal distinção, sendo proclamados 

em Assembleia Geral por proposta da Direção. 

5. São Associados Beneméritos as pessoas, singulares ou coleti-

vas, que por dádivas importantes feitas à Associação, e sob proposta 

da Direção, mereçam da Assembleia Geral tal distinção.

6. São Associados Honorários as pessoas, singulares ou 

coletivas, que, por proposta da Direção, sejam proclamados pela 

Assembleia Geral em recompensa de ações meritórias prestadas 

à Associação.

7. São sócios auxiliares as pessoas singulares que prestem ou 

tenham prestado serviços efetivos não remunerados e cujos rendi-

mentos não lhe permitem o pagamento de quotas.

Artigo 7.º - Admissão e Aceitação de Sócios

1. A inscrição para sócio deve ser feita em impresso próprio, em 

modelo aprovado pela Direção, e assinado pelo candidato ou tratando-

se de pessoa coletiva ou menor por quem a representar.

2. Para a inscrição de menores, juntamente com o impresso deve 

ser entregue autorização escrita.

3. As inscrições serão presentes à reunião da Direção, que sobre 

elas deliberará da sua aceitação.

Artigo 8.º - Sócios ativos

1. Os sócios ativos são isentos de pagamento de quota, manten-

do os mesmos direitos e deveres dos sócios efetivos.

2. A admissão como sócio ativo dos elementos do Corpo de 

Bombeiros é feita por proposta do Comandante do Corpo de Bombei-

ros para aprovação em reunião da Direção, condição que se mantem 

enquanto permanecer no corpo ativo.

Artigo 9.º - Sócios de Mérito, Beneméritos e Honorários

Os sócios de Mérito, Beneméritos e Honorários podem acumular 

essa qualidade, nos termos estatutários, com a de sócio efetivo, se o 

desejarem, acumulando assim os correspondentes direitos e deveres.

Secção II – Direitos e Deveres dos Associados

Subseção I – Princípios Gerais

Artigo 10.º - Associados, direitos e deveres

1. Considera-se dever fundamental dos associados contribuir 

para a realização de fins a que se propõe a Associação, por meio de 

quotas, donativos ou serviços.

2. A qualidade de associado não é transmissível, quer por ato 

entre vivos, quer por sucessão.

3. O associado que por qualquer forma deixar de pertencer à 

Associação não tem direito de reaver as quotizações que haja pago 

e perde o direito ao património social, sem prejuízo da sua respon-

sabilidade por todas as prestações relativas ao tempo em que foi 

membro da Associação.

4. Os associados não podem ser limitados nos seus direitos por 

critérios que contrariem as disposições constitucionais.

5. Os associados não podem ser limitados nos seus direitos 

pelo facto de serem, também, trabalhadores ou beneficiários da As-

sociação, salvo no que respeita ao voto nas deliberações respeitantes 

a retribuições de trabalho, regalias sociais ou quaisquer benefícios 

que lhes respeitem ou incompatibilidades estatutárias.

Subseção II – Dos Direitos dos Sócios

Artigo 11.º - Direitos

São direitos dos sócios:

a) Possuir o cartão de identificação de sócio;

b) Propor a admissão de novos sócios;

c) Participar nas reuniões da Assembleia Geral e aí propor, dis-

cutir e votar os assuntos de interesse para a Associação;

d) Votar em atos eleitorais desde que no pleno gozo dos seus direitos;

e) Ser eleito para cargos sociais;

f) Recorrer para a Assembleia Geral de todas as irregularidades 

e infrações aos presentes Estatutos;

g) Requerer a convocação de Assembleias Gerais Extraordinárias;

h) Examinar livros, relatórios, contas e demais documentos 

desde que o requeiram por escrito à Direção, com a antecedência 

mínima de oito dias úteis e esta verifique existir um interesse pessoal 

direto e legítimo do Associado; 

i) Apresentar sugestões de interesse coletivo para uma melhor 

realização dos fins prosseguidos pela Associação;

j) Visitar as instalações da Associação e utilizá-las, com obser-

vância dos presentes Estatutos;

k) Desistir da qualidade de Associado, mediante comunicação 

escrita à Direção.

Subseção III – Dos Deveres dos Sócios

Artigo 12.º - Deveres 

São deveres dos sócios:

a) Exercer com a maior dedicação os cargos para que foram eleitos;

b) Pagar pontualmente as quotas, durante o ano a que respeitam, 

e a joia se for caso disso;

c) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais, estatutárias e 

regulamentares em vigor e, na medida das suas possibilidades, prestar 

a colaboração que pela Associação lhe for solicitada;

d) Portar-se com civismo e correção nas instalações a que 

tiver acesso;

e) Utilizar com civismo e de acordo com os fins para que são 

destinados, os bens e equipamentos postos à sua disposição;

f) Participar o novo endereço, sempre que transfira a sua residência;

g) Respeitar os corpos gerentes, os seus membros e os restantes 

associados, e respeitar as diretrizes dos Diretores;

h) Comprovar a qualidade de associado sempre que tal lhe seja 

requerido pelos Diretores ou por pessoa para o efeito designado 

pela Direção;

i) Honrar a Associação em todas as circunstâncias e contribuir, 

quanto possível, para o seu prestígio. 

Seção III – Disciplina e Recompensas

Subseção I - Disciplina

Artigo 13.º - Sanções

1. Aos sócios que infrinjam os deveres consignados nos Estatu-

tos ou as determinações dos órgãos sociais, cometam ou provoquem 

atos que afetem a dignidade ou os interesses da Associação podem ser 

aplicadas, consoante a gravidade da infração, as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Repreensão escrita;

c) Suspensão de 10 a 180 dias.

d) Eliminação por falta de pagamentos de quotas;

e) Expulsão.

2. A aplicação de sanções disciplinares não exonera o sócio infra-

tor da responsabilidade pelo pagamento de eventuais indemnizações 

devidas por prejuízos causados à Associação.

3. Os sócios punidos com a pena de suspensão ficam impedidos 

de acesso às instalações da Associação durante o período de suspensão.

4. Os sócios punidos com pena de expulsão perdem automati-

camente a qualidade de sócio da Associação.

Artigo 14.º - Aplicação das sanções 

1. A aplicação das sanções referidas nas alíneas a), b), c) e d) 

do n.º 1 do artigo anterior, são da responsabilidade da Direção, que 

adequará a sanção à gravidade da infração conforme o seu critério.

2. A aplicação da sanção de expulsão é da competência exclusiva 

da Assembleia Geral.

3. As sanções indicadas nas alíneas b), c) e e) do n.º 1 do 

artigo anterior só podem ser aplicadas mediante elaboração prévia 

de processo disciplinar pela Direção ou instrutor por ela nomeado.

4. A sanção de eliminação por falta de pagamento de quotas 

é aplicável aos sócios que deixem de pagar quotas pelo período de 

três anos consecutivos, sem motivo considerado justificado e que 

após aviso da Direção não satisfaçam o seu pagamento no prazo 

concedido pela Direção.

5. Sempre que a Direção, após a elaboração do processo 

disciplinar, decidir propor à Assembleia Geral a aplicação da sanção 

de expulsão a qualquer sócio, poderá aplicar desde logo a sanção 

ao infrator até à realização da Assembleia Geral que tiver lugar 

imediatamente a seguir.

Artigo 15.º - Efeitos da suspensão 

A sanção de suspensão implica para o infrator a cessação 

imediata de todos os direitos previstos nos Estatutos, mantendo-se 

porém, a obrigatoriedade de cumprimento dos deveres não incom-

patíveis com a suspensão.

Artigo 16.º - Readmissão

1. Nenhum sócio expulso poderá ser readmitido sem que a 

Assembleia Geral aprove a sua admissão.

2. Podem ser readmitidos como sócios os indivíduos que 

tenham sido eliminados a seu pedido, desde de que liquidem as 

quotas em atraso.

3. O sócio que for eliminado por falta de pagamento das quotas, 

só poderá ser readmitido na qualidade de sócio desde que pague as 

quotas em débito.

4. A readmissão do sócio implica o pagamento de todas as quo-

tas correspondentes ao período em que durou a expulsão.

Subseção II - Recompensas

Artigo 17.º - Recompensas

1. Para os sócios que hajam patenteado exemplar dedicação à 

Associação, através de assinaláveis serviços merecedores de público 

testemunho de reconhecimento em razão do grau de serviços à As-

sociação, haverá lugar as seguintes distinções:

a) Louvor concedido pela Direção;

b) Louvor concedido pela Assembleia Geral;

c) Condecoração.

2. As distinções a que se referem as alíneas a) e b) do n.º 1 são 

atribuídas, respetivamente, por deliberação da Direção ou da Assembleia.

3. A distinção a que se refere a alínea c) do n.º 1 será atribuída 

por deliberação da Assembleia Geral, sob proposta da Direção.

4. As condecorações a propor à Liga dos Bombeiros Portugueses 

serão atribuídas nos termos da regulamentação aprovada pela Liga, 

depois de aprovadas pela Direção.

CAPÍTULO III – DO PATRIMÓNIO, RECEITAS E DESPESAS

Artigo 18.º - Património e Receitas

1. Constituem património social da Associação a receita da 

quotização dos sócios e das taxas cobradas pelos serviços prestados 

e quaisquer bens adquiridos por doação, deixa testamentária ou a 

título onerosos.

2. As receitas da Associação classificam-se em ordinárias e 

extraordinárias.

3. Constituem receitas ordinárias:

a) O produto das quotas, joias e cartões de identificações de sócios;

b) Quaisquer outras receitas com carácter de regularidade.

4. Constituem receitas extraordinárias:

a) Subsídios oficiais;

b) Donativos;

c) Quaisquer outras receitas de carácter eventual.

5. As quotas reportam-se sempre a cada ano civil.

Artigo 19.º - Despesas

Constituem despesas da Associação os dispêndios efetuados 

com o regular funcionamento e desenvolvimento da atividade associa-

tiva decorrente do cumprimento dos seus objetivos e fins.

CAPÍTULO IV – DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

Seção I – Princípios Gerais

Artigo 20.º - Órgãos Sociais da Associação

1. São Órgãos Sociais da Associação os seguintes:

a) A Assembleia Geral;

b) A Direção;

c) O Conselho Fiscal.

2. A mesa da Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal 

são constituídos, respetivamente, por um número ímpar de titulares, 

de entre os associados da Associação.

Artigo 21.º - Duração do mandato dos Órgãos Sociais

A duração do mandato dos eleitos para os Órgãos Sociais é de 

três anos, sendo sempre permitida a sua reeleição. 

Artigo 22.º - Funcionamento dos órgãos em geral

1. As deliberações dos órgãos sociais são tomadas por maioria 

dos votos dos titulares presentes, tendo o presidente, além do seu 

voto, direito a voto de qualidade.

2. Os membros dos órgãos sociais podem abster-se de votar nas 

deliberações tomadas em reuniões em que estejam presentes, todavia 

são responsáveis pelos prejuízos delas decorrentes.

3. As votações respeitantes a eleições dos órgãos sociais ou a 

assuntos de incidência pessoal dos seus membros serão feitas por 

escrutínio secreto.

4. Serão, sempre, lavradas atas das reuniões de qualquer órgão 

da Associação, que serão obrigatoriamente assinadas por todos os 

membros presentes ou, quando respeitem a reuniões da Assembleia 

Geral, pelos membros da respetiva mesa.

Artigo 23.º - Funcionamento da Direção e do Conselho Fiscal

A Direção e o Conselho Fiscal são convocados pelos respetivos 

presidentes ou, nas suas faltas ou impedimentos, por quem os substi-

tua e só podem deliberar com a presença da maioria dos seus titulares.

Artigo 24.º - Condições de exercícios dos cargos

1. O exercício de qualquer cargo nos órgãos sociais da Associa-

ção é gratuito, mas pode justificar o pagamento de despesas inerentes.

2. Quando o volume do movimento financeiro ou a complexi-

dade da administração da Associação exijam a presença prolongada 

de um ou mais membros dos órgãos sociais, podem estes ser com-

pensados monetariamente, desde de que deliberado em Assembleia 

Geral por maioria qualificada de dois terços.

Artigo 25.º - Forma de obrigar da Associação

1. A Associação obriga-se em todos os atos e contratos:

a) Com as assinaturas de dois membros da Direção, das quais 

uma será a do Presidente da Direção, ou, no seu impedimento devi-

damente comprovado, a do Vice-Presidente;

b) Por um representante legal, nomeado em ata da Direção com 

poderes expressos para o efeito.

2. Nas operações financeiras são obrigatórias as assinaturas 

conjuntas do Presidente da Direção, ou no seu impedimento, a do 

Vice-Presidente e a do Tesoureiro ou no impedimento deste último, 

a do Secretário.

3. Os atos de mero expediente poderão ser assinados por 

qualquer membro da Direção ou, por delegação desta, por um fun-

cionário qualificado.

Artigo 26.º - Responsabilidade dos Órgãos Sociais

1. Os membros dos órgãos sociais são responsáveis civil e 

criminalmente pelas faltas e irregularidades cometidas no exercício 

do mandato.

2. Além dos motivos previstos na lei geral, os membros dos 

órgãos sociais ficam exonerados de responsabilidade se:

a) Não tiverem tomado parte da respetiva resolução e a 

reprovarem com declaração na ata da sessão imediata em que se 

encontrem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem consignar 

na ata respetiva.

Artigo 27.º - Inelegibilidades, Incapacidades e Impedimentos

1. Não podem ser reeleitos ou novamente designados membros 

dos órgãos sociais aqueles que, mediante processo disciplinar ou 

judicial, tenham sido declarados responsáveis por irregularidades 

cometidas no exercício dessas funções ou tenham sido removidos 

dos cargos que desempenham, nesta ou em qualquer outra associação 

de qualquer natureza.

2. Os membros dos órgãos sociais não poderão votar em 

assuntos que diretamente lhes digam respeito, ou nos quais sejam in-

teressados os respetivos cônjuges, ascendentes, descendentes e afins.

3. A Associação não pode contratar direta e indiretamente 

com os membros dos corpos gerentes, seus cônjuges, ascendentes, 

descendentes e afins ou com sociedades em que qualquer destes 

tenha interesses.

4. Aos membros dos órgãos sociais não é permitido o desempe-

nho simultâneo de mais de um cargo ou função na Associação, exceto 

quando no desempenho de funções no quadro de Comando do Corpo 

de Bombeiros, em que poderá exercer qualquer cargo de eleição, com 

exceção da presidência de qualquer dos órgãos.

5. Os presidentes dos órgãos sociais não podem exercer 

quaisquer funções no quadro de comando e no quadro ativo do 

corpo de bombeiros.

 Artigo 28.º - Eleição dos órgãos sociais

1. A eleição dos membros dos órgãos sociais é realizada por 

sufrágio direto, secreto e universal de listas nominativos completas, 

com indicação dos cargos a desempenhar pelos candidatos, tendo o 

mandato a duração de três anos.

a) O processo eleitoral e respetivo apuramento do resultado, será 

dirigido pela Mesa da Assembleia Geral na presença de um delegado 

designado para o efeito por cada uma das listas candidatas.

2. As listas deverão ser entregues na secretaria da Associação 

até ao oitavo dia útil anterior à data das eleições, para afixação na 

sede social, acompanhadas de declaração escrita de cada associado 

em como aceita o cargo e órgão ao qual se candidata, devendo ser 

de imediato dado conhecimento ao Presidente da Assembleia Geral.

3. São elegíveis os sócios efetivos maiores de 18 anos, e que 

à data da entrega das listas de candidatura, possuam no mínimo de 

seis meses de associado, no pleno gozo dos seus direitos cívicos e 

estatutários, que não façam parte dos órgãos sociais de congéneres e 

que não sejam assalariados ou voluntários da Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere.

4. Quando as eleições não sejam realizadas atempadamente, 

considera-se prorrogado o mandato em curso até à posse dos novos 

órgãos sociais.

5. Em caso de demissão, renúncia ou de abandono dos elemen-

tos da Mesa da Assembleia Geral, da Direção ou do Conselho Fiscal 

que implique uma situação minoritária dos respetivos membros, será 

convocada uma Assembleia Geral extraordinária, para a eleição de 

novos órgãos sociais, no prazo máximo de um mês, salvo se as vagas 

forem ocupadas pelos membros suplentes.

6. Se da demissão, renúncia ou abandono dos membros dos 

órgãos sociais não resultar uma situação minoritária nos respetivos 

órgãos, e na ausência de suplentes, as vagas poderão ser preen-

chidas por nomeação do presidente da mesa da Assembleia Geral, 

sob proposta da Direção, pelo tempo complementar do período do 

mandato em curso.

Seção II – Assembleia Geral

Subseção I - Composição

Artigo 29.º - Composição

1. A Assembleia Geral é composta por todos os sócios, no pleno 

gozo dos seus direitos, reunidos mediante convocação e nela reside 

o poder soberano da Associação.

2. Só podem votar nas Assembleias Gerais da Associação os 

sócios efetivos com o mínimo de seis meses de associado e a quo-

tização paga até ao ano imediatamente anterior ao da realização da 

Assembleia Geral.

Artigo 30.º - Composição da mesa da Assembleia Geral

1. A mesa da Assembleia Geral é constituída por um número 

ímpar de membros, sendo:

a) Um Presidente;

b) Um Vice-Presidente;

c) Um Secretário.

2. Com os membros efetivos podem ser eleitos suplentes, até 

igual número dos efetivos.

Subseção II - Competências 

Artigo 31.º - Competências da Assembleia Geral

Competem à Assembleia Geral todas as deliberações não com-

preendidas nas atribuições legais ou estatutárias da Direção ou do 

Conselho Fiscal e, necessariamente:

a) Definir as linhas fundamentais de atuação da Associação;

b) Eleger e destituir, por votação secreta, os membros da mesa 

da Assembleia Geral, da Direção e do Conselho Fiscal;

c) Aprovar, anualmente, o orçamento e o programa de ação para 

o exercício seguinte, bem como o relatório e contas de gerência e o 

parecer do Conselho Fiscal, relativo a cada ano;

d) Deliberar sobre a alteração dos Estatutos, bem como resolver 

os casos neles omissos;

e) Deliberar sobre a extinção da Associação;

f) Fixar ou alterar a importância da joia na admissão dos sócios 

e o valor das quotas, sob proposta da Direcção.

g) Deliberar sobre a aquisição onerosa e a alienação, a qualquer 

título, de bens imóveis e de outros bens patrimoniais de rendimento 

ou de valor histórico ou artístico;

h) Aprovar a adesão à Liga, a Uniões, Federações, Confedera-

ções e outras.

i) Aprovar a regulamentação de distinções da Associação;

j) Deliberar sobre a atribuição de distinções da Associação 

e, admitir ou proclamar, conforme os casos, os sócios de mérito, 

beneméritos ou honorários;

k) Aplicar a sanção de expulsão;

l) Deliberar sobre a readmissão de sócios que tenham sido expulsos;

m) Autorizar a Associação a demandar os membros dos órgãos 

sociais por factos praticados no exercício das suas funções, mesmo 

que a respetiva proposta não conste da ordem de trabalhos;

n) Fixar a compensação monetária dos membros dos órgãos 

sociais, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 24.º;
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o) Deliberar sobre a realização de empréstimos, quando supe-

riores a 5 % do valor aprovado no relatório de contas do ano anterior;

p) Deliberar sobre quaisquer matérias da competência da Dire-

ção que esta entenda submeter à sua apreciação.

Artigo 32.º – Competências do Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral

Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral:

a) Convocar por solicitação da Direção as Assembleia Gerais 

ordinárias;

b) Convocar as Assembleias Gerais extraordinárias que lhe 

sejam requeridas;

c) Presidir e dirigir os trabalhos das Assembleias referidas nas 

alíneas a) e b);

d) Dar posse aos membros eleitos dos Órgãos da Associação;

e) Assinar os termos de abertura e encerramento e rubricar os 

livros de atas da Assembleia Geral;

f) Receber e submeter à Assembleia geral, nos prazos legais, 

os requerimentos e recursos cuja decisão seja competência desta;

g) Fixar o limite de tempo e o número de intervenções permitidas 

a cada associado, na discussão de cada assunto.

h) Presidir e tramitar todo o processo eleitoral dos Órgãos da 

Associação, de acordo com a lei e os presentes estatutos, nomeada-

mente, verificar a ilegibilidade dos candidatos bem como a regulari-

dade das listas concorrentes;

i) Exercer as demais competências que lhe sejam conferidas 

pela lei, estatutos, regulamentos e deliberações da Assembleia Geral;

j) Participar, sempre que o entenda por conveniente, nas reu-

niões dos demais Órgãos da Associação, mas sem a direito a voto.

Artigo 33.º - Competências do Vice-Presidente da mesa da 

Assembleia Geral

Compete ao Vice-Presidente da Mesa da Assembleia geral coad-

juvar o Presidente da Mesa no exercício das suas funções e substitui-lo 

nas suas faltas ou impedimentos e ainda praticar todos os demais atos 

e funções decorrentes da lei, estatutos, regulamentos e deliberações 

da Assembleia Geral.

Artigo 34.º - Competências do secretário da mesa da As-

sembleia Geral

Compete ao secretário da mesa da Assembleia Geral:

a) Lavrar as atas e emitir as certidões respetivas no prazo de 

quinze dias a contar da data em que foram requeridas;

b) Preparar e tramitar todo o expediente da Mesa;

c) Fazer o registo dos associados presentes nas sessões da 

Assembleia Geral e dos que durante a sessão pedirem para intervir, 

pela respetiva ordem;

d) Escrutinar no ato eleitoral;

e) Praticar todos os demais atos e funções decorrentes da lei, 

estatutos, regulamentos e deliberações da Assembleia Geral.

Subseção III - Funcionamento

Artigo 35.º - Sessões da Assembleia Geral

1. A Assembleia Geral reunirá em sessões ordinárias e extraor-

dinárias e delas se lavrará ata em livro próprio.

2. A Assembleia Geral reunirá, em sessão ordinária:

a) Até trinta e um de março de cada ano, para aprovação do re-

latório e contas da gerência do ano anterior e do parecer do Conselho 

Fiscal e, no final de cada mandato, para a eleição dos corpos gerentes;

b) No mês de novembro ou dezembro de cada ano, para apro-

vação do orçamento e do programa de ação para o ano seguinte.

3. A Assembleia Geral reunirá, em sessão extraordinária:

a) Por pedido da mesa da Assembleia Geral, da Direção ou do 

Conselho Fiscal;

b) Por requerimento escrito, com um fim legítimo, de um con-

junto de associados não inferior a sessenta, no pleno gozo dos seus 

direitos, dirigido ao presidente da mesa da Assembleia Geral, devendo 

especificar-se no pedido os motivos de convocação.

Artigo 36.º - Convocação da Assembleia Geral

1. A Assembleia Geral deve ser convocada com, pelo menos, 

quinze dias de antecedência, pelo presidente da mesa ou seu substituto.

2. A convocatória é feita por meio de aviso postal e/ou por 

email sempre que tal se torne possível, expedido para cada um dos 

associados ou, em alternativa através de anúncio publicado num dos 

órgãos da comunicação social escrita de maior circulação na área onde 

se situe a sede da Associação e deverá ser afixada na sede e noutros 

locais de acesso público, dela constando obrigatoriamente o dia, a 

hora, o local e a ordem de trabalhos.

Artigo 37.º - Funcionamento da Assembleia Geral

1. A Assembleia Geral reunirá à hora marcada na convocatória, 

se estiver presente, pelo menos, metade dos associados com direito 

de voto, ou meia hora depois, em segunda convocatória, com qualquer 

número de presenças.

2. Na falta de qualquer dos membros da mesa da Assembleia Geral, 

competirá a esta eleger os respetivos substitutos de entre os associados 

presentes, os quais cessarão as suas funções no termo da reunião. 

3. A Assembleia Geral extraordinária que seja convocada a 

requerimento dos associados só poderá reunir se estiverem presentes 

três quartos dos requerentes, resultando na sua falta a impossibilidade 

de realização da Assembleia Geral e a obrigatoriedade do pagamento, 

pelos sócios subscritos, das despesas com a convocação.

Artigo 38.º - Deliberações da Assembleia Geral

1. Salvo o disposto nos números seguintes, as deliberações da 

Assembleia Geral são tomadas por maioria absoluta dos votos dos 

sócios efetivos presentes.

2. As deliberações sobre matérias constantes nas alíneas g), m) 

e n) do artigo 31.º exigem o voto favorável de dois terços do número 

de associados presentes.

3. A deliberação sobre matéria constante na alínea d) do artigo 31.º 

exige o voto favorável de três quartos do número de associados presentes.

4. A deliberação sobre matéria constante na alínea l) do artigo 

31.º exige o voto favorável de quarto quintos do número de asso-

ciados presentes.

5. A deliberação sobre matéria constante na alínea e) do artigo 

31.º exige o voto favorável de três quartos do número de todos os 

associados com direito a voto.

6. São anuláveis todas as deliberações contrárias à lei e aos 

Estatutos, seja pelo seu objeto, seja por virtude de irregularidades 

havidas na convocação dos associados ou no seu funcionamento, e 

também as que foram tomadas sobre matérias que não constem da 

ordem de trabalhos fixada na convocatória, salvo se estiverem pre-

sentes todos os associados no pleno gozo dos seus direitos, e todos 

concordarem com a aditamento.

7. As deliberações tomadas com infração do disposto no n.º 2 do 

artigo 27.º são anuláveis se o voto impedido for essencial à existência 

da maioria necessária.

8. A Assembleia Geral não tomará deliberações que envolvam o 

aumento das despesas ou a diminuição de receitas sem que, simulta-

neamente, assegure à Direção os necessários recursos para exercer 

as suas competências.

Artigo 39.º - Atas

De todas as reuniões da Assembleia Geral serão lavradas atas, 

em livro próprio onde constarão o número de associados presentes e 

as discussões e deliberações tomadas, as quais serão assinadas por 

todos os membros da Mesa.

Seção III – Direção

Artigo 40.º - Composição da Direção

1. A Direção é o órgão de administração da Associação e é 

constituída por um número ímpar de membros, sendo:

a) Um Presidente;

b) Um Vice-Presidente;

c) Um Tesoureiro;

d) Dois Secretários;

e) Dois Vogais.

2. Com os membros efetivos podem ser eleitos até três suplentes.

Artigo 41.º - Reuniões da Direção

1. A Direção deve reunir ordinariamente uma vez por mês e 

extraordinariamente, sempre que o presidente julgue conveniente:

a) Por iniciativa própria;

b) Por maioria dos seus membros;

c) A pedido do Conselho Fiscal;

d) A pedido da Assembleia Geral;

e) A pedido do Comandante.

2. A Direção não poderá reunir sem a presença da maioria dos 

seus membros;

3. A Direção e o Comando reúnem ordinariamente uma vez 

por mês, tendo este direito a voto consultivo, devendo o mesmo pro-

nunciar-se sobre os assuntos que digam respeito ao Corpo Ativo dos 

Bombeiros, à aquisição de equipamentos e viaturas e à contratação de 

pessoal permanente, bem como outros assuntos da sua competência.

4. A Direção reúne extraordinariamente sempre que entender 

necessário, podendo convocar o Comando para o efeito e quando 

tal se justifique.

Artigo 42.º - Competências da Direção

Compete à Direção, em geral, gerir, administrar e representar 

a Associação, zelando pela sua organização e pelos seus interesses 

e impulsionando o progresso das suas atividades, incumbindo-lhe, 

designadamente:

a) Garantir a prossecução do fim social e a efetivação do fim 

social e a efetivação dos direitos dos associados;

b) Assegurar a organização e o funcionamento dos serviços, bem 

como a escrituração dos livros, nos termos da lei, podendo delegar 

estas funções em profissionais qualificados ao serviço da Associação;

c) Cumprir e zelar pelo cumprimento das disposições legais, 

dos estatutos, dos regulamentos e das deliberações dos órgãos da 

Associação e resolver os casos omissos no âmbito da sua competência;

d) Propor à Assembleia Geral a fixação ou alteração do valor 

da joia e das quotas;

e) Determinar a importância a pagar pelos cartões de identifi-

cação de sócio e de quaisquer outros documentos ou contribuições 

de interesse para a Associação;

f) Determinar a suspensão ou a isenção do pagamento de joia e 

de quotas, quando pelo período que julgue conveniente;

g) Aprovar ou rejeitar a admissão e readmissão de sócios, sem 

prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 16.º;

h) Aplicar as sanções previstas nas alíneas a), b), c) e d) do n.º 

1 do artigo 13.º;

i) Solicitar, quando entender necessário, a convocação da As-

sembleia Geral extraordinária;

j) Propor à Assembleia Geral a resolução de casos omissos 

nos Estatutos;

k) Atribuir distinções e deliberar sobre a atribuição de distinções a 

Liga e propor, no âmbito da competência da Assembleia Geral, distinções 

e a admissão ou proclamação de sócios beneméritos ou honorários;

l) Propor à Assembleia Geral a expulsão de qualquer sócio, 

podendo decidir previamente a suspensão;

m) Elaborar os regulamentos internos que se mostrem neces-

sários ao funcionamento da Associação, de acordo com as normas 

técnicas, legais e estatutárias;

n) Solicitar pareceres ao Conselho Fiscal, e facultar-lhe os ele-

mentos necessários ao cumprimento das suas competências;

o) Gerir e contratar os trabalhadores da Associação de acordo 

com os termos legais, e exercer em relação a eles o competente poder 

disciplinar e organizar o respetivo quadro de pessoal;

p) Deliberar sobre a aceitação de heranças, legados e doações 

com respeito pela legislação aplicável;

q) Pedir a convocação de reuniões conjuntas dos corpos gerentes;

r) Elaborar, anualmente, o orçamento e o programa de ação 

para o exercício seguinte;

s) Elaborar, anualmente, o relatório de contas de gerência, 

facultá-los aos sócios, pelo menos, nos quinze dias anteriores à data 

da reunião da Assembleia Geral convocada para a sua aprovação, 

submetê-los a parecer do Conselho Fiscal e a aprovação da Assembleia 

Geral e elaborar, mensalmente, o balancete de gestão da Associação;

t) Celebrar acordos de cooperação, ou outros, com os serviços 

do Estado, designadamente, com as autarquias locais;

u) Representar a Associação em juízo e fora dele;

v) Elaborar o seu próprio Regimento Interno de distribuição de 

competências pelos elementos que compõem a Direção.

Artigo 43.º - Competências do Presidente

Compete ao Presidente da Direção:

a) Superintender na Administração da Associação e orientar e 

fiscalizar os respetivos serviços;

b) Representar a Associação em juízo e fora dele;

c) Convocar e presidir às reuniões de Direção;

d) Promover o cumprimento das deliberações da Assembleia 

Geral, do Conselho Fiscal e da Direção;

e) Assinar os termos de abertura e encerramento e rubricar o 

livro de atas da Direção;

f) Exercer todas as demais funções que lhe sejam atribuídas pela 

lei, pelos estatutos e regulamentos, bem como as que lhe forem expres-

samente delegadas pela Direção, desde que sejam legalmente delegáveis.

Artigo 44.º - Competências do Vice-Presidente

Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente nas suas 

faltas ou impedimentos e colaborar com a Direção e com o Presidente 

no exercício das respetivas competências, designadamente:

a) Na elaboração de resumo das atividades o qual constituirá 

elemento para o relatório da Direção e Assembleia-Geral;

b) Na elaboração das propostas de orçamento da Associação, 

submetendo-as à apreciação da Direção;

c) Na observância dos preceitos orçamentais e na aplicação das 

respetivas dotações;

d) No cumprimento dos serviços de contabilidade e expediente 

mantendo-os sempre organizados e atualizados;

e) No cumprimento das disposições legais em relação aos 

trabalhadores;

f) No zelo pela conservação do património da Associação que 

lhe está afeto.

Artigo 45.º - Competências do secretário

1. Compete ao secretário:

a) Organizar e orientar todo o serviço de secretaria;

b) Preparar a agenda de trabalho para as reuniões da Direção, 

de acordo com as orientações do Presidente ou de quem o substitua;

c) Lavrar as atas no respetivo livro mantendo-o sempre em dia;

d) Prover todo o expediente da Associação;

e) Passar, no prazo de quinze dias, as certidões das atas pedidas 

pelos associados.

2. Compete ao segundo secretário:

a) Coadjuvar o Secretário no exercício das suas funções e subs-

titui-lo nas suas faltas ou impedimentos;

b) Executar as tarefas que lhe forem delegadas.

Artigo 46.º - Competências do tesoureiro

Compete ao tesoureiro:

a) A arrecadação de receitas;

b) A satisfação das despesas autorizadas;

c) Assinar, todos os documentos em que legal e estatutariamente 

a sua assinatura seja obrigatória, designadamente nas operações 

financeiras conjuntamente com o Presidente da Direção, ou, na sua 

falta ou impedimento, com o Vice-Presidente;

d) Emitir autorizações de pagamento e as guias de receita, 

arquivando todos os documentos de despesa e receita;

e) Depositar em qualquer instituição de crédito, à ordem da 

Associação as disponibilidades financeiras;

f) A orientação e controlo da escrituração de todos os livros de 

receitas e despesas, velando pela segurança de todos os haveres e 

conferindo o cofre pelo menos uma vez por mês;

g) A apresentação à Direção do balancete em que se discriminem 

as receitas e as despesas do mês anterior, bem como a prestação de 

contas, sempre que a Direção o entenda;

h) A elaboração anual de um orçamento em que se discriminem 

as receitas e despesas previstas para o exercício do ano seguinte;

i) Efetuar o necessário provimento de fundos para que, nas 

datas estabelecidas a Associação, possa solver os seus compromissos;

j) A atualização do inventário e do património associativo;

k) Em geral prestar todos os esclarecimentos sobre os assuntos 

de contabilidade e tesouraria.

Artigo 47.º - Competência dos vogais e suplente da Direção

1. Aos vogais compete coadjuvar os restantes elementos do 

elenco diretivo e desempenhar as missões que lhe foram atribuídas;

2. Os Suplentes podem participar nas reuniões de Direção, sem 

direito a voto, competindo-lhes colaborar com a Direção no exercício 

das funções de gestão da Associação.

Seção IV – Conselho Fiscal

Artigo 48.º - Composição do Conselho Fiscal

1. O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização e é composto por 

um número ímpar de membros, sendo:

a) Um Presidente;

b) Um Vice-Presidente;

c) Um Secretário Relator.

2. Com os membros efetivos podem ser eleitos suplentes, até 

igual número dos efetivos.

Artigo 49.º - Reuniões do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal reúne ordinariamente uma vez por mês e, 

extraordinariamente, por determinação do seu presidente, a pedido 

da maioria dos respetivos titulares ou por solicitação da Direção.

Artigo 50.º - Competência do Conselho Fiscal

1. Compete ao Conselho Fiscal zelar pelo cumprimento da lei e 

dos estatutos, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração e os documentos 

da Associação;

b) Exercer a fiscalização sobre os atos administrativos e finan-

ceiros da Direção;

c) Dar parecer sobre o relatório e contas da gerência, relativas 

a cada ano social, e sobre o orçamento e programa de ação que a 

Direção apresentar à Assembleia Geral, para o ano seguinte;

d) Emitir parecer sobre todos os assuntos que lhe sejam apre-

sentados pela Direção;

e) Solicitar, quando entender necessário, a convocação da 

Assembleia Geral extraordinária;

f) Pedir, quando entenda necessário e em matérias da sua 

competência, a convocação de reuniões conjuntas com a Direção;

g) Assistir ou fazer-se representar, quando entenda necessário, 

por um dos seus membros às reuniões de Direção;

h) Exercer todas as outras competências que lhe sejam atribuí-

das pelos estatutos e regulamentos.

2. Compete, em especial, ao seu presidente, solicitar à Direção 

os elementos que considere necessários ao cumprimento das com-

petências do Conselho Fiscal.

Artigo 51.º - Competências do presidente

Compete ao Presidente do Conselho fiscal:

a) Convocar e presidir às reuniões do Conselho Fiscal;

b) Assinar os termos de abertura e encerramento e rubricar o 

respetivo livro de atas;

c) Representar o Conselho Fiscal em Assembleia Geral;

d) Exercer todas as demais funções que lhe sejam atribuídas 

pela lei, pelos Estatutos e Regulamentos.

Artigo 52.º - Competências do Vice-Presidente

Compete ao Vice-Presidente do Conselho Fiscal coadjuvar o 

Presidente nas funções que a este pertencem e substitui-lo na sua 

ausência ou impedimento.

Artigo 53.º - Competências do Secretário Relator

Compete ao Secretário-Relator: 

a) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões do Con-

selho Fiscal;

b) Prover todo o expediente; 

c) Lavrar as atas no respectivo livro; 

d) Emitir, no prazo de quinze dias, certidões das atas pedidas 

pelos associados; 

e) Relatar os pareceres do Conselho Fiscal sobre os assuntos 

que lhe forem submetidos. 

CAPÍTULO V – DA DISSOLUÇÃO

ARTIGO 54.º - Extinção

1. Para além de outras causas gerais ou legais, a Associação só 

poderá ser extinta por motivos de tal forma graves e insuperáveis que 

tornem impossíveis a realização dos seus fins.

2. A extinção somente poderá ser deliberada em Assembleia 

Geral especialmente convocada para esse efeito.

3. Na mesma reunião, a Assembleia Geral estabelecerá as 

disposições necessárias a distribuição do património social líquido, 

se o houver. 

4. Extinta a Associação, os poderes conferidos aos seus órgãos 

ficam limitados à prática de atos meramente conservatórios e dos 

necessários à liquidação do património social e à ultimação das 

atividades pendentes.

5. Pelos restantes atos e pelos danos que deles advenham para 

a Associação, respondem solidariamente, os sócios que os praticarem.

CAPÍTILO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 55.º - Legislação aplicável

A Associação, no exercício das suas atividades, regular-se-á de 

harmonia com o Regime jurídico das Associações Humanitárias de 

Bombeiros aprovado pela Lei n.º 32/2007, de 13 de agosto, na sua 

atual redação, e a demais legislação aplicável.

Artigo 56.º - Corpo de bombeiros

O Corpo de Bombeiros criado e detido pela Associação rege-se 

pelo regime jurídico aplicável à constituição, organização, funciona-

mento e extinção dos corpos de bombeiros, no território continental e 

pelo regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses no território 

continental, em vigor à data da publicação e, ainda, se existir, pelo 

Regulamento Interno do Corpo de Bombeiros depois de homologado 

pela Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Artigo 57.º - Dúvidas e casos omissos

As dúvidas e os casos omissos provenientes da interpretação 

e execução dos presentes Estatutos serão resolvidos em reunião 

conjunta dos Órgãos Sociais, solicitada pela Direção ou pelo Conselho 

Fiscal ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, o qual, por si só, 

também poderá promover, se assim o entender, a sua efetivação, de 

acordo com a lei e os princípios gerais de direito.

Artigo 58.º - Norma transitória

1. Os presentes Estatutos entrarão em vigor imediatamente após 

aprovação em Assembleia Geral extraordinária, conforme obriga o 

disposto no artigo 51.º dos Estatutos da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Alvaiázere em vigor até a presente data 

nesta Associação, e do cumprimento das formalidades exigidas por lei.

2. Nas matérias relativas aos Órgãos Sociais, designadamente 

quanto à sua composição, as alterações constantes dos presentes 

Estatutos só entrarão em vigor no final do mandato em curso à data 

da publicação.

Artigo 59.º - Norma revogatória

Consideram-se revogados os estatutos da Associação Huma-

nitária dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere aprovados pelo 

Governo Civil de Leiria a 7 de março de 1940, assim como a sua 

alteração aprovada pelo Governo Civil do Distrito de Leiria a 21 de 

dezembro de 1967.

Está conforme, Alvaiázere, 20 de setembro 2016.

A conservadora em funções notariais,

Irene Dulce Ventura Santa

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 411 de 30/09/2016     

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
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E
ntre os dias 9 e 11 de setembro 
teve lugar a festa em honra de 
Santa Teresa d’Ávila, no lugar de 
Barqueiro, freguesia de Maçãs de 

D. Maria. 
As comemorações começaram na 

sexta-feira, dia 9, com a abertura do 
arraial, do bar e da quermesse, tendo 
decorrido logo de seguida o IV passeio 
pedestre, no qual a população teve a 
oportunidade de caminhar cerca de 
seis quilómetros e ficar a conhecer os 
recantos do lugar.

Para o jantar, as pessoas puderam 
deliciar-se com porco assado no espeto, 
dançar ao som do animado baile com o 
grupo “Só Ritmo” e assistir ao concerto 
do Dj Holocausto, que entusiasmou a 
população até de madrugada.   

No dia seguinte, dia 10, as festivida-
des iniciaram com a abertura do arraial 

e do bar, as inscrições para o torneio 
de sueca, tendo sido entregues prémios 
até ao quinto lugar.  

O ponto alto deste dia foi a comemo-
ração da Eucaristia Vespertina, que reu-
niu toda a população crente da zona e 

arredores. A hora do jantar foi animada 
com a atuação do grupo de concertinas 
da Sertã e, por fim, o dia acabou com o 
baile do grupo musical “Toc&Foge” e a 
atuação do Dj Holocausto.

Do último dia de festa destacou-se 

o VII passeio Ciclomotorizado, que pas-
sou por algumas freguesias do conce-
lho de Alvaiázere e de Ansião. Por volta 
das 10h00 celebrou-se a missa solene 
seguida da procissão acompanhada 
pela Sociedade Filarmónica Alvaiaze-
rense de Santa Cecília.     

A tarde começou com a divertida 
atuação do ginásio Sonigym, na qual os 
participantes mostraram o que gostam 
de fazer e o que aprenderam nas aulas. 
O resto da tarde foi dedicado à cultura, 
tendo os populares assistido à atuação 
do Rancho Folclórico e Etnográfico do 
Barrocal e também da Escola de Con-
certinas de Dornes. 

Os festejos terminaram com o 
sorteio de rifas e a respetiva entrega 
dos prémios e com os momentos 
musicais: o baile, protagonizado 
pelo artista Manuel Brás, e a atuação 
do Dj Holocausto, que animaram 
o povo no último dia de festa. n 

Em Barqueiro - Maçãs de D. Maria

Festa em honra de Santa Teresa d’Ávila 
animou população 
Mónica Teixeira

O 
lugar de Relvas, da ex-fre-
guesia de Maçãs de Caminho, 
esteve em festa no fim-de-
semana de 24 e 25 de setem-

bro. É a tradicional festa em honra de 
São Miguel, padroeiro da igreja católica, 
arcanjo supremo defensor dos crentes, 
da fé em Deus, contra os demónios e 
o mal.

Com as condições climatéricas a 
ajudar, os festejos decorreram com a 
animação habitual, sendo o ponto alto 
no domingo com a celebração pelas 
11:30 horas da eucaristia na pequena 
capela de São Miguel, bem ornamenta-
da com vários arranjos florais, seguida 
da procissão de oferendas que percor-
reu a rua principal do lugar, com muitos 
fiéis e devotos a marcar a sua presença.

Intervalada pelo leilão de oferendas, 
a tarde de domingo esteve reservada 
para a cultura popular portuguesa, em 

música com a atuação do grupo de 
concertinas “Amigos da Gaita”, e em 
folclore com a atuação do Rancho Fol-
clórico de Pussos. À noite houve arraial 
a cargo do grupo musical “Evolution”.

No dia anterior, sábado, depois da 
recitação do Santo Terço, o programa 
anunciava mais uma edição, a quarta, 
da garraiada. E assim aconteceu, a gar-
raiada proporcionou alguns momentos 
de diversão à muita assistência que 
acorreu ao evento, entre a população 
local e muitos visitantes. Depois, em 
ambiente de “pernil no espeto”, o ar-
raial noturno esteve a cargo do grupo 
musical “P.A.3”.

Durante os festejos, sempre com 
o “jogo da rata”, não faltou também a 
gastronomia do peixe do rio frito, do 
frango de churrasco e dos bolos de 
ferradura. 

Mais uma festa com bons mo-
mentos de fé, devoção e de alegre 
confraternização religiosa e pagã. n 

Em Relvas - Maçãs de Caminho

Festa em honra de São Miguel encerrou 
festividades de verão

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

emacnunes@hotmail.com

Carlos Simões
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Cláudia Martins

Em Alvaiázere

Museu Municipal assinalou Jornadas Europeias do 
Património com um cartaz repleto de atividades

O 
Museu Municipal de Alvaiáze-
re associou-se, mais um ano, 
às comemorações das Jorna-
das Europeias do Património, 

nas quais participa desde 2006 e que 
este ano foram subordinadas à temáti-
ca: “Comunidades e Culturas”. 

Em Portugal, as Jornadas do Patrimó-
nio são organizadas pela Direção Geral 
do Património Cultural, que propõe a 
realização de um vasto conjunto de 
atividades gratuitas aos Municípios, ati-
vidades essas cujo principal objetivo é 
levar as comunidades a privar de forma 
mais próxima com o património local.

As comemorações iniciaram-se na 
manhã do dia 23 de setembro no Mu-
seu Municipal com uma aula de yoga 
dada pela terapeuta Cláudia Silva à 
população senior do Concelho. De se-
guida, foi aberta ao público na zona de 
atendimento do Museu a exposição de 
fotografia “Comunidade e Património, 
pontos de encontro”. 

Segundo a responsável do Museu, 
Paula Cassiano, esta exposição “pre-
tende exibir as diversas atividades 
que os Serviços Educativos do Museu 
realizaram com a comunidade ao longo 
do último ano, com uma temática que 
vai de encontro à que foi proposta este 
ano para as Jornadas do Património”, 
afirmou, acrescentando que essas ati-
vidades foram feitas com as diversas 
faixas etárias da população, desde as 
crianças das creches e jardins-de-infân-
cia, até aos idosos que estão nos Lares 
e nos Centros de Dia.

Ao longo da tarde de sábado, dia 
24, realizou-se um workshop intitu-
lado “macacos com meias”, orientado 
pela formadora Diana Cruz, que se 
destinou à comunidade em geral. Para 
além disso, aproveitando a presença 
em Alvaiázere de um grupo com meia 
centena de pessoas oriundas de vários 
pontos do país que se deslocaram por 
causa do Campeonato Nacional de 
Santo Huberto (modalidade de caça), fo-
ram realizadas visitas guiadas à vila, à 
Serra e à Capela de Nossa Senhora dos 
Covões, uma atividade que, não estan-
do programada, acabou por se tornar 
bastante interessante pela forma como 
os visitantes ficaram deslumbrados e 
satisfeitos com o património natural e 
cultural de Alvaiázere.

Pelas 21h00, o auditório do Museu 
Municipal encheu-se para assistir à 
audição de acordéons e concertinas, 
tendo o público presente sido brindado 
com uma magnífica atuação dos anti-
gos alunos destas aulas, do coordena-
dor Bruno Gomes e dos artistas por si 
convidados.

A manhã de domingo iniciou-se com 
o passeio pedestre “Encontros entre o 
sagrado e o profano”, que incluiu uma 
visita guiada ao complexo megalítico 
do Rego da Murta, e pelas 15h00 abriu 
ao público a exposição “Nas Esquinas 
do Tempo”, de Esmi Baúto. Esta ex-
posição é composta por fotografias e 
poesia, o que, segundo Paula Cassiano, 
é um casamento perfeito: “as pala-
vras associadas à imagem podem ser 
saboreadas de forma extremamente 
envolvente”, concluindo que “a expo-
sição merece ser visitada pela beleza 
que encerra”. 

“Nas Esquinas do Tempo” estará 
patente ao público até ao dia 31 de de-
zembro, podendo ser visitada de terça 
a domingo entre as 11h00 e as 18h00 
durante o mês de outubro, e entre as 
11h00 e as 17h00 (horário de inverno) 
nos meses de novembro e dezembro.

As comemorações deste ano das Jor-
nadas Europeias do Património termina-

ram pelas 16h00, no Museu Municipal, 
com a realização de uma degustação 
dos sabores de chícharo levada a cabo 
pela Doce Felicidade/Panificadora Paulo 
Sá Oliveira, que acabou por surpreen-
der todos os visitantes com o agradável 

sabor doce dos seus pastéis e biscoitos.
Paula Cassiano fez um balanço 

bastante positivo da edição deste ano, 
afirmando: “é muito gratificante e 
estimulante ver quem nos visita sair de 
Alvaiázere com grande satisfação”. n
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N
o passado dia 1 de setem-
bro, António Lacerda Sales, 
deputado da Assembleia da 
República e presidente da 

Federação Distrital do Partido Socia-
lista (PS) de Leiria, visitou as insta-
lações do Lar Francisco Caetano da 
Silva, da Santa Casa da Misericórdia 
de Alvaiázere (SCMA). 

A visita às instalações da Institui-
ção teve o objetivo de o deputado vi-
sualizar as condições do espaço físico.  

O lar possui 50 utentes institucio-
nalizados, incluindo 18 dependentes 
ao abrigo do Acordo de Cooperação 
com o Instituto da Segurança Social, 
tendo ainda nove utentes na uni-
dade geriátrica do hospital e tem a 
funcionar um centro de dia com 15 
utentes. 

Ainda de referir que a capacidade 
de utentes em apoio domiciliário 
da Instituição se encontra por vol-
ta dos 70, estando muitos destes 
dependentes exclusivamente deste 
cuidado e a lista de espera do lar, 
neste momento, é de 300 pessoas 
aproximadamente.

Neste sentido, o Jornal “O Alvaia-
zerense” entrevistou o deputado 
António Sales, começando por per-
guntar se, na sua opinião, o Concelho 
tem lares suficientes para abranger 
toda a população idosa. 

António Sales respondeu: “o 
envelhecimento populacional de Al-
vaiázere, neste momento, está acima 
dos 300% , ficando com a ideia de 
que as respostas públicas atualmen-
te disponíveis não são suficientes”. 

Quando questionado acerca do 
conhecimento do estado de degra-
dação do lar, o deputado afirmou 
que aquando da visita à Unidade de 
Cuidados Continuados Integrados 
teve conhecimento que a SCMA tinha 

outras valências, entre as quais o Lar 
Francisco Caetano da Silva e ao saber 
da situação da Instituição, agendou 

uma visita para ficar a conhecer as 
necessidades do espaço físico.

António Sales foi ainda questio-

nado acerca do futuro do projeto de 
intervenção no Lar e se o mesmo iria 
ou não ser levado a cabo de forma 
célere, tendo o deputado afirmado: “o 
projeto para o novo lar da Santa Casa 
da Misericórdia é um projeto pensado 
para os utentes e para a qualidade 
de vida dos mesmos. Um projeto 
centrado nas necessidades e, acima 
de tudo, nas pessoas, é sem dúvida 
alguma, um projeto com futuro”.

Na questão da rapidez, António 
Sales afirmou que este é um pro-
jeto prioritário e principalmente 
necessário para a população, e que 
pessoalmente irá fazer tudo o que 
for possível e estiver ao seu alcance 
para facilitar o processo, para as-
sim garantir instalações condignas 
para o apoio à população idosa da 
região. n

Atualidade
Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere

Deputado António Sales reconheceu que 
o Lar necessita de obras urgentes
Mónica Teixeira
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O 
alvaiazerense André Tiago 
Gomes Simões foi o terceiro 
classificado entre os 487 
novos polícias da Polícia de 

Segurança Pública (PSP) formados na 
Escola Prática de Polícia, em Torres 
Novas, durante os últimos nove meses. 
Destes novos agentes, 455 serão agora 
distribuídos pelo Comando Metropo-
litano de Lisboa e 32 pelo Comando 
Regional dos Açores.

Numa cerimónia presidida pela 
ministra da Administração Interna, 
Constança Urbano de Sousa, que con-
tou também com a presença do diretor 
nacional da PSP, Luís Farinha, os três 
primeiros classificados foram laureados 
com crachás, platinas e prémios. Tanto 
Constança Urbano de Sousa como Luís 
Farinha destacaram o excelente traba-
lho na qualidade do ensino desenvol-
vido pela Escola na formação dos seus 
profissionais.

O diretor da Escola, Abílio Pinto 
Vieira, dirigiu-se aos novos agentes, 
deixando uma mensagem: “terão, 
agora, a oportunidade de evidenciar a 
qualidade, a excelência do trabalho da 
escola e credibilidade enquanto agen-
tes de autoridade, em cada ocorrência 

a que forem chamados a intervir, com 
cada cidadão com quem tenham de in-
teragir, em cada relatório que tenham 
de redigir”. 

Para além disso, o superintendente-

chefe sublinhou também a importância 
do suporte familiar e afetivo dos novos 
agentes, que é fundamental na sua 
vida profissional, afirmando: “não se 
esqueçam nunca da confiança que 

os vossos pais, familiares e amigos 
depositam em vós - que é, afinal, uma 
confiança de natureza idêntica àquela 
que a sociedade e o País depositam na 
instituição policial”. n

Atualidade
Alvaiázere

André Simões foi o terceiro classificado 
do curso da Escola Prática de Polícia

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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No passado dia 25 de setem-
bro a Secção de Alvaiázere 
do Partido Social Democrata 

(PSD) inaugurou a sua nova sede, 
na Estrada Nossa Senhora dos 
Covões.

Nesta inauguração, que marcou 
a rentrée política da Secção, esti-
veram presentes mais de uma cen-
tena de militantes e simpatizantes, 
entre os quais Luís Montenegro, 
presidente do grupo parlamentar 
do PSD, Rui Rocha, presidente da 
Distrital de Leiria, Célia Marques, 
presidente da Câmara Municipal 
de Alvaiázere, Álvaro Pinto Simões, 
presidente da Assembleia Munici-
pal e Pedro Pimpão, deputado da 
Assembleia da República.

O presidente da Comissão Polí-
tica da Secção, Agostinho Gomes, 
afirmou que o facto de o partido 

passar a ter uma sede dignifica a 
sua história e ambição, e preconi-
zou a celebração de futuras vitó-
rias no recém-inaugurado espaço.

No final da inauguração, cerca 
das 16h30, realizou-se na Mata 
do Carrascal um convívio aberto a 
toda a população. n

Atualidade
Em Alvaiázere

Secção do PSD inaugurou nova sede

A JSD Distrital de Leiria pro-
moveu, nos dias 27 e 28 de 
agosto, uma ação de políti-

ca de proximidade nas praias flu-
viais do norte do Distrito. A inicia-
tiva, que passou pelos concelhos 
de Alvaiázere, Castanheira de Pera, 
Figueiró dos Vinhos e Pedrógão 
Grande, pretendeu sensibilizar as 
pessoas para a participação políti-
ca e auscultar as suas opiniões e 
preocupações.

As principais conclusões da 
atividade foram o desinteresse da 
população pela atividade política 
e o sentimento de inutilidade da 
atividade política, pela ideia gene-
ralizada da existência de corrup-
ção nas várias instâncias. Quanto 
às áreas que mais preocupam as 
pessoas, destacam-se a educação, 
emprego e saúde.

Apesar disso, a população aco-
lheu muito bem a iniciativa da JSD 
e mostrou-se disponível para res-
ponder às questões e apresentar 
sugestões. Grande parte das pessoas 
referiu que este tipo de iniciativas 
é de louvar e que devia ser seguido 
por todos os atores políticos.

A descrença generalizada no 

sistema político e no atual Governo 
contrasta com a esperança e con-
fiança depositadas nos jovens e na 
possibilidade de inversão de rumo.

Este panorama realça a neces-
sidade, já identificada pela JSD, de 
introduzir conteúdos de formação 
política e cívica nos currículos 
escolares.

De realçar também que a gran-
de maioria dos abordados não 
residia nos concelhos visitados, 
o que demonstra bem o potencial 
turístico da região e a importância 

de apostar na sua promoção.
As atividades de proximidade 

têm vindo a constituir-se como 
uma das marcas da JSD Distrital de 
Leiria, que entende que devem ser 
as estruturas partidárias a procu-
rar as pessoas e não esperar que o 
contrário aconteça. A JSD acredita 
que a consciencialização da popu-
lação para uma participação cívica 
mais eficaz é um ponto crítico do 
desenvolvimento social. n

Gabinete de Comunicação da 
JSD Distrital de Leiria

Divulgar Alvaiázere

Entregou roupa à Loja de 
Apoio Social de Alvaiázere

JSD Leiria

Ação de proximidade levou política 
às praias fluviais do Distrito

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

No dia 2 de setembro o Divulgar Alvaiázere este-
ve nas instalações da LASA (Loja de Apoio Social de 
Alvaiázere) para entregar roupa nova e usada, que 
posteriormente será doada a pessoas com dificul-
dades económicas do Concelho.

Através deste gesto, a equipa do Divulgar Alvaiá-
zere pretendeu dar o seu contributo para ajudar a 
suprir as necessidades e carências de pessoas que 
vivem em situações de pobreza e exclusão social, 
e deixa o seu apelo à população alvaiazerense para 
que siga o seu exemplo, contribuindo com roupa 
ou bens alimentares. n

Alvaiázere

Município já tem posto 
de atendimento da EDP

Desde o passado dia 21 de setembro que, na 
terceira quarta-feira de cada mês, a Câmara Muni-
cipal de Alvaiázere tem a funcionar um posto de 
atendimento da EDP, no horário compreendido entre 
as 09h00 e as 12h30.

Desta forma, os cidadãos poderão deslocar-se 
ao edifício dos Paços do Concelho, onde estará um 
colaborador de um agente EDP que poderá fazer 
atualizações de contratos, responder a pedidos de 
informações sobre consumos e faturas e dar apoio 
generalizado a clientes, evitando assim as desloca-
ções a outros Concelhos, numa lógica de ação de 
proximidade. n

FERNANDO LOPES SIMÕES MIGUEL
CONSTRUÇÃO CIVIL

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

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

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

Cantaram-se os parabéns aos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário e 
Centro de Dia da ASCRA: Maria Simões Ferreira que completou no dia 14 de 
setembro, 92 primaveras; Maria das Neves que completou no dia 17 de setem-
bro, 87 primaveras; Ana Rosa Bouça que completou no dia 22 de setembro, 86 
primaveras e a Maria Gomes Cristóvão que completou no dia 25 de setembro, 
82 primaveras. Para todos muitos parabéns. 

Aniversários
No passado dia 29 de setembro, 

Jorge Pereira, residente em United 
States - New Jersey, comemorou as 
suas 50 primaveras.

As suas irmãs Idalina e Jacinta, 
sobrinhos e restante família desejam-
lhe votos de muitos parabéns e muitas 
felicidades e que esta data se assinale 
por muitos e bons anos. 

Dia 10 de setembro os descenden-
tes da família “Marques dos Reis”, do 
lugar de Vale da Couda, freguesia de 
Almoster, reuniram-se para mais uma 
reunião familiar que já conta com 23 
anos de existência.

Pelas 11h30 assistiram à celebração 
da eucaristia na Igreja Paroquial de Al-
moster, como forma de recordar e ho-
menagear os familiares que já partiram.

Seguiu-se o almoço convívio no 
restaurante “O Palmeiras” e, entre o 
farto almoço e o salutar convívio, a 

tarde acabou por ser curta para pôr a 
conversa em dia.

Ficou a promessa de manter a tra-
dição e como habitual foram eleitos os 
organizadores do próximo e a “fava” 
calhou ao Paulo e à Otília que “juraram 
cumprir a missão que lhes foi confiada”.

A título de curiosidade, se todos 
os descendentes fossem vivos estaría-
mos a falar de 122 elementos, sendo 
que atualmente contam com 91 vivos 
e no almoço marcaram presença 51 
familiares. 

23º Almoço da Família Marques dos Reis

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.

o canto dos poetas
ENTARDECER EM SETEMBRO

Neste fim de tarde outonal
O sol fugidio parece estar
A distribuir em cheio 
Uma beleza sem par!

Por entre pinhais e olivais
Perpassa numa luz sem par
Num jogo de esconde esconde
Está mesmo de encantar!

Lá está! Ele a despedir-se
Numa bola de fogo a desmaiar
Mas ainda não se rendeu
Pois teima querer ficar.

As folhas acobreadas das videiras
Num tom de mágoa acompanhar
Associam-se a este entardecer
Levadas pela brisa até ao mar!

Minha alma recolhida em silêncio
Nem sequer as ouve bailar
É só encher o coração de amor
É só tanta beleza contemplar

Ao longe há sombras fugidias
Sobre os telhados das casas
Em bando, num comovido abandono
Apressadas andorinhas batem asas

Num derradeiro abraço de despedida
Ao seu irmão mar
O sol ali se deitou, ali ficou
À espera de amanhã, se levantar.

Maria de Lurdes Pinto de Moura

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

Batizados
Dia 17 de setembro, na Igreja Paro-

quial de Almoster, foi batizado o meni-
no Duarte Simão Costa Neves, filho de 
Élio Neves e Amélia Costa. 

Ana Costa e Susana Costa foram as 
madrinhas do pequeno Duarte. 

Finda a cerimónia seguiu-se a co-
memoração entre familiares e amigos.

Ao Duarte e seus familiares muitas 
felicidades nesta nova caminhada. 

No dia 27 de agosto, na Igreja Pa-
roquial de Maçãs de Caminho, foi ba-
tizado o menino Martim Ramos Cruz, 
filho de Liliana Patricia da Silva Neves 
Ramos Cruz e Bruno Manuel da Costa 
Cruz, residentes na vila de Alvaiázere. 

Ricardo Jorge da Silva Henriques e 
Andreia Filipa da Silva Rodrigues foram 
os padrinhos do pequeno Martim. 

Finda a cerimónia presidida pelo 
Rev. Padre André Sequeira seguiu-se 
um almoço convívio entre familiares e 
amigos.

Parabéns ao novo membro da Igreja 
de Cristo, assim como aos seus pais, 
mana, avós e padrinhos.

Que a Luz Divina recebida neste dia 
o ilumine por toda a vida. 

Lucília Vaz, conhecida e tratada 
carinhosamente por todos como Lucília 
“da Carvalha”, em referência ao lugar 
onde nasceu, e reside, na freguesia do 
Rego da Murta, comemorou no dia 21 
de setembro o seu 74º aniversário. 

Uma vida em superação de várias 
adversidades…, de esperanças… e de 
celebração da amizade. 

Que conte muitos.
Dos amigos, Parabéns! 
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DESASSOSSEGO

O exemplo de Maçãs de Dona Maria

Mário Bruno Gomes

Para quando a praia fluvial de 
Maçãs de Dona Maria?

fórum ...um espaço aberto à 
participação dos leitores

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

A Este da freguesia de Maçãs de 
Dona Maria corre a Ribeira de Alge, que 
tem origem a montante em Campelo 
(Figueiró dos Vinhos) e une-se a jusante 
ao Rio Zêzere na Foz de Alge. Esta bacia 
hidrográfica tem certamente múltiplas 
potencialidades e é para lá que está 
prevista há largos anos a construção 
de uma praia fluvial. 

Contudo, a materialização deste in-
vestimento público tarda em acontecer, 
apesar de ser uma gota de água no total 
da despesa municipal. Esta infraestrutu-
ra, para além da sua valia como parque 
de lazer, é um excelente veículo de 
promoção do Concelho, podendo ser 
estruturante para o desenvolvimento 
turístico no Município.

Por múltiplos factores como o des-

povoamento, determinadas obras pú-
blicas têm o seu tempo para execução. 
Neste caso concreto os utilizadores ha-
bituais deste tipo de praia já fizeram as 
suas escolhas tendo em conta a oferta 
existente nos Concelhos vizinhos, onde 
esta ribeira já tem este tipo de aprovei-
tamento, nomeadamente nas Fragas de 
São Simão, na freguesia de Aguda.

É pois imperioso que a praia fluvial 
de Maçãs de Dona Maria seja o quanto 
antes uma realidade, para usufruto nos 
dias de canícula do próximo Verão e 
que se diferencie, contemplando por 
exemplo um parque ribeirinho de in-
terpretação ambiental, não esquecendo 
o investimento nas acessibilidades. n

Carlos Lopes
Maçãs de Dona Maria

Por questões relacionadas com os 
Bombeiros, tive oportunidade de 
seguir de perto os preparativos 

para a Festa do Sr. dos Aflitos e de S. 
Paulo em Maçãs de Dona Maria.

É impressionante o bairrismo da-
quela gente. Sociedade completamente 
envolvida e comprometida com a festa, 
todos os lugares da freguesia a embele-
zar o centro da Vila com os espectacu-
lares arcos, juventude, muita juventude 
nas ruas a preparar a sua festa.

Todos trabalham, aliás verifiquei 
que muitos dos que afincadamente ul-
timavam os preparativos para a festa 
tinham tirado uma semana de férias 
para o fazer. Impressionante.

E depois está á vista o resultado. A 
melhor festa do Concelho e uma das 
melhores da região só podia ser a de 
Maças de Dona Maria.

Naqueles dias não há tristezas, 
aborrecimentos ou zangas com este 
ou com aquele. O que importa é que 
a festa seja rija e que os milhares de 
pessoas que ali passam fiquem com 
boa impressão. 

Mas não é só na festa que os 
Maçaenses mostram a sua génese. 
É nas associações, no futebol, no 
rancho, etc. Um por todos e todos 
por um, parece ser o lema daquele 
Povo.

Que assim continuem, pois mos-
tram, o que deve ser e como deve ser 
uma sociedade hoje em dia, unida, 
bairrista e interessada.

De resto, que bom é ver o rebuliço 
da pequenada no regresso às aulas, 
este ano sem contestação. Já tinha 
saudades. Para eles, boa sorte no seu 
trajecto académico. n

Tribunal de Esperança 

Hoje 28 de setembro de 2016, é mais um dia de esperança.
Acontece no nosso parlamento o debate sobre o novo projeto do mapa 

judiciário.
E depois do quase encerramento definitivo, surge uma nova luz ao fundo 

do túnel.
De verdade, parece-nos possível que os julgamentos voltem a realizar-se no 

novo e antigo tribunal.
É de facto o mínimo que esperamos.

Por outro lado, talvez por não estarmos atentos, tal projeto mais uma vez 
nos irá ultrapassar, pois tive informação de que uma nova secção do Tribunal 
de Família, passará a funcionar em Figueiró dos Vinhos, abarcando mais uma 
vez em matéria de competência o nosso território.

Enfim... Sempre ficaremos melhor, ou não, uma vez que os cidadãos Alvaia-
zerenses, para aquele efeito – discussão de litígios de família – se deslocavam 
a Pombal, e agora vão passar a deslocar-se a Figueiró dos Vinhos.

É tempo de conseguirmos reclamar em matéria de serviços públicos, algo de 
novo, que possa constituir novidade e salientar por bem o nome da Alvaiázere.

Assim, os homens do poder e com competência para tal, o saibam RECLAMAR!...
      Tenho dito.  n   

   J.S.

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 &

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

Advogada
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LEIA, ASSINE 

E DIVULGUE

O JORNAL

ALVAIAZERENSE

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

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

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

Seus pais, filhos, nora e genro recordam-na com 
grande amor e muita saudade.

Que a sua alma descanse em paz!

CINCO ANOs DE sAUDADE
AlCINA mArIA 

mArtINs AlvEs
N. 19/01/1965
F. 17/09/2011

rElvAs
PUssOs s. PEDrO

Casa de habitação com anexo 
e terreno com água 

Olival e Pinhal

Situada em Farroeira, freguesia de 
Pussos, concelho de Alvaiázere 

Contactar: Tel. 236 655 396 

VENDE-SE

HOMENAGEM
Glória Margarida Canoeiro Marques

A Glórinha deixou-nos…

Parece uma realidade impossí-
vel, difícil de acreditar e também 
difícil de aceitar.

A Glórinha doce, meiga e 
brincalhona partiu e deixou-nos 
um grande vazio que jamais será 
preenchido!

A tua ausência deixa-nos imen-
sas saudades, não só a nós, mas 
também a todos os teus amiguinhos da Creche que sentem 
a tua falta e diariamente perguntam por ti.

Para todos nós, foi um grande privilégio podermos 
fazer parte da tua vida!

Agora, sabemos que a princesa nos continuará a acom-
panhar de uma forma diferente e lá em cima a Glórinha 
estará acima de tudo, a olhar pelos seus.

Aos papás e também a toda a família queremos deixar 
as mais sentidas condolências, na certeza de que estare-
mos convosco, dando toda a força e apoio possível.

Contem connosco!
Até sempre Glórinha! Ficarás para sempre nos nossos 

corações! n
Creche da Acredem

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

CASA iSOlADA T3
Com wc nova, alumínio com vidro duplo, lareira, 
1 quarto com roupeiro, garagem e arrecadação 
Quintal, poço, tanque, pátio e água pública

Situada na Rua Padre João Santos, nº 9 
Relvas - Maçãs de Caminho 

(a 2,5km da vila de Alvaiázere e a 
1,8km do Barqueiro)

Renda mensal: 195,00€    Tlm. 919 725 343

ARRENDA-SE

QUArENtA ANOs DE sAUDADE
mANUEl NUNEs JÚNIOr

N. 07/02/1914
F. 17/08/1976

vÁrZEA DO BIsPO
FrEIXIANDA

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

Meu amor, foste um homem brilhante, um bom mari-
do, um bom pai e um bom avô. Agora és como uma estrela 
que às vezes não se vê, mas sabe-se que está lá para sem-
pre. No entanto, a dor, a saudade e o amor permanecem 
para sempre. Que Deus te guarde no céu, meu amor.

Tua esposa, nossos filhos, netos, nora e genro recor-
dam-te com saudade. Beijinhos meu amor.

ACÁCIO mIGUEl GOmEs
N. 16/02/1935
F. 24/09/2015

HOrtAs
PUssOs s. PEDrO

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE
A CARgo dA CoNseRVAdoRA eM fuNções NoTARiAis 

iReNe duLCe VeNTuRA sANTA

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

NOTARIAL, hoje exarada, de folhas 108 a folhas 109 verso, do livro de notas 

para escrituras diversas número 78-D, deste Cartório, Jaime Freitas Miguel e 

mulher Cidalina Marques de Freitas, casados sob o regime da comunhão de 

adquiridos, ambos naturais da freguesia de Pussos, concelho de Alvaiázere, 

onde residem no lugar da Cortiça, declaram: 

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

seguinte prédio, situado na freguesia de Pussos, concelho de Alvaiázere e 

não descrito na competente Conservatória:

Rústico, sito em Michas, composto de terreno de cultura com oliveiras, 

com a área de mil metros quadrados, a confrontar do norte, sul e nascente com 

José Ribeiro Lebre e poente com José António, inscrito na respectiva matriz, 

em nome da antepossuidora Henriqueta Maria, sob o artigo 4256, da freguesia 

de Pussos São Pedro, o qual proveio, do artigo 2195 da freguesia de Rego 

da Murta (extinta), com o valor patrimonial para efeitos de IMT de 193,15€; 

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

por doação meramente verbal de Henriqueta Maria, viúva, residente que foi no 

lugar de Cepo, dita freguesia de Rego da Murta, no ano de mil novecentos e 

noventa; pelo que não ficaram a dispor de título formal que lhes permita fazer o 

respetivo registo na Conservatória do Registo Predial, mas desde logo entraram 

na posse e fruição do aludido prédio em nome próprio, posse que assim detêm 

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

Que esta posse foi adquirida e mantida sem violência e sem oposição, 

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

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

posse de que o mesmo era suscetível, nomeadamente, plantando e cortando  

árvores, limpando e cultivando o referido terreno, colhendo os respetivos 

frutos, agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito 

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

respetivos encargos. 

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

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

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

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

pode ser comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial. 

Está conforme, Alvaiázere, 13 de setembro 2016.

A conservadora em funções notariais, 

Irene Dulce Ventura Santa

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 411 de 30/09/2016     

Um ANO DE sAUDADE

Há pessoas que passam pela nossa vida 

e levam um pouco de nós na lembrança...

Há pessoas que simplesmente ficam...

Eterna saudade de seus filhos, Maximina 

e Manuel Pereira Nunes e neta Célia.
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Sua esposa, filha 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

FERNANDO GOMES 
RODRIGUES (79 anos)

N. 22/08/1937
F. 02/09/2016

ALVAIÁZERE

AGRADECIMENTO

Sua irmã, sobrinhos e restante família, na 

impossibilidade de o fazerem pessoalmente, como era seu 

desejo, vêm por este meio agradecer, reconhecidamente, 

a todos quantos acompanharam este seu ente querido à 

sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhe 

manifestaram o seu pesar.
AF Sra. do Carmo

ROSÁRIA SIMõES GOMES 
(93 anos)

N. 18/07/1923
F. 02/09/2016

VALE DA COuDA
ALMOSTER - ALVAIÁZERE

Sua esposa, afilhado 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
ANÍBAL DIAS AuGuSTO

(80 anos)
N. 14/11/1935
F. 02/09/2016

PALHEIROS
MAÇÃS DE D. MARIA

Sua esposa, f i lhos e restante famíl ia,  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
LuÍS ANTÓNIO DIAS 
GODINHO (62 anos)

N. 14/01/1954
F. 03/09/2016

FRANÇA
MAÇÃS DE D. MARIA

Sua esposa, 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
ACÁCIO JESuS FERREIRA

 (78 anos)
N. 31/03/1938
F. 19/09/2016

RELVAS
MAÇÃS DE D. MARIA

Seus filhos, nora, 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
ERMELINDA FERREIRA DE 

CARVALHO MARQuES
 (88 anos)

N. 28/10/1927
F. 08/09/2016

PuSSOS
PuSSOS S. PEDRO

Sua esposa, filhos, nora, netas, bisnetos e restante 

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
MANuEL FERREIRA VAZ 

(84 anos)
N. 28/07/1932
F. 19/09/2016

CABEÇAS
MAÇÃS DE D. MARIA

Sua companheira, filhos 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
ELÍSIO GONÇALVES SIMõES 

(78 anos)
N. 18/04/1938
F. 14/09/2016

AVANTEIRA
PELMÁ

Seus filhos, nora, genros, netos e restante família 

na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam 

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

qualquer outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

& AF Cinco Vilas

AGRADECIMENTO
ROSA MARQuES 

DA CONCEIÇÃO (85 anos)
N. 28/05/1931
F. 25/08/2016

PuSSOS
PuSSOS S. PEDRO

uM ANO DE SAuDADE

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
BERNARDINO DIAS 
GODINHO  (81 anos)

N. 18/05/1935
F. 20/09/2016

VENDAS
ALVAIÁZERE

AGRADECIMENTO

Sua esposa, filho e restante família, vêm por este meio 

agradecer, a todos quantos acompanharam este seu ente 

querido à sua última morada, ou que de qualquer outra 

forma lhe manifestaram o seu pesar e em especial à Direção 

e pessoal auxiliar do Hospital Santa Cecília pela forma 

exemplar e carinhosa como trataram o seu ente querido.

AF Sra. do Carmo

ANTÓNIO ALVES
(78 anos)

N. 20/04/1938
F. 01/09/2016

ROMINHA
ALVAIÁZERE

AGRADECIMENTO

Seu marido, filho, irmão e afilhados, 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.

Que a sua alma descanse em paz.

MARIA ALICE MARQuES 
MENDES DE JESuS SILVA

N. 20/12/1945
F. 31/08/2016

NATuRAL DE CABEÇA DA GALINHA
PuSSOS S. PEDRO

RESIDENTE EM RYSWYK - HOLANDA
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Regime de Horário Flexível

SAÚDE
João Mendes

Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 
(DPOC)

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

Informativo

Porque este é também um espaço 
aberto a esclarecer as dúvidas dos 
nossos leitores este artigo visa 

satisfazer essa necessidade que me foi 
manifestada.

Questionava-me o leitor se seria 
possível fazer uma sistematização 
sobre o trabalho em horário flexível. 
Aqui fica!

Apesar de pouco conhecido, o artigo 
56º do Código do Trabalho estabelece 
que “O trabalhador com filho menor 
de 12 anos ou, independentemente da 
idade, filho com deficiência ou doença 
crónica que com ele viva em comu-
nhão de mesa e habitação tem direito 
a trabalhar em regime de horário de 
trabalho flexível, podendo o direito ser 
exercido por qualquer dos progenitores 
ou por ambos”.

Genericamente este regime de ho-
rário flexível deve conter um ou dois 
períodos de presença obrigatória, com 
duração igual a metade do período 
normal de trabalho diário, ou seja, um 
trabalhador que tem um horário normal 
de oito horas diárias, pode passar a ter 
apenas quatro que são fixas, sendo as 
restantes flexíveis e sempre observando 
o período normal semanal de 40 horas.

Observado o formalismo previsto 
no artigo 57º do Código do Trabalho, 
ou seja, sendo pedido pelo trabalhador 
com antecedência de 30 dias e apresen-
tando os fundamentos que justificam 
este regime de horário, o empregador, 
que tem 20 dias para responder, só se 
poderá opor com “fundamento em exi-

gências imperiosas do funcionamento 
da empresa, ou na impossibilidade de 
substituir o trabalhador se este for 
indispensável”. Nos casos de recusa 
pelo empregador, deverá o processo 
ser remetido à CITE (Comissão para a 
Igualdade no Trabalho e Emprego) que 
em 30 dias deve pronunciar-se sobre 
o pedido, sendo a falta de pronúncia 
considerada como decisão favorável ao 
empregador.

Esta é uma área cada vez mais 
sensível atendendo à necessidade de 
articulação da vida familiar com a vida 
profissional e tem que, necessariamen-
te, ser adaptada às diversas realidades 
laborais e pessoais.

Salvo em casos de extrema necessi-
dade, pese embora a lei o permitir, não 
se afigura como desejável que ambos 
os progenitores possam exercer este 
direito, acima de tudo se em causa es-
tiver a mesma entidade empregadora.

Por fim, uma nota para relembrar 
que o direito do trabalho surgiu exa-
tamente para regular uma relação de 
forças em que o trabalhador sempre 
foi considerando a parte mais frágil e 
visando por isso regular os sucessivos 
abusos verificados pelas entidades 
empregadoras. Todavia, considerando 
a necessidade vital da manutenção 
das relações laborais, a luta deve dar 
lugar ao diálogo por forma a alcan-
çar-se uma solução equitativa entre 
as partes.

Mantenha-se informado, consulte 
um advogado! n

É uma doença crónica caracterizada 
pela inflamação e obstrução cons-
tante e progressiva dos brônquios, 

resultante da inalação do fumo do 
tabaco e de outras substâncias. Esta 
obstrução é responsável pela “falta de 
ar” característica da DPOC.

Nesta doença, verifica-se a exis-
tência de uma mistura de doença das 
pequenas vias aéreas (bronquiolite obs-
trutiva) e destruição do pulmão (enfise-
ma). A contribuição de cada um destes 
aspetos varia de pessoa para pessoa.

Prevalência
Em Portugal, esta doença afeta 

14,2% dos adultos com mais de 40 
anos. A nível mundial, é a 4ª causa de 
morte por doença e, a nível nacional é 
a 5ª causa mais frequente.

Sintomas
Na fase inicial da doença, as pes-

soas que sofrem de DPOC podem não 
ter sintomas ou apresentar apenas 
sintomas ligeiros.

Os sintomas mais frequentes da 
DPOC são: tosse, expetoração, falta 
de ar, cansaço com a atividade física 
e pieira (“gatinhos”). Pode, também, 
ocorrer perda de peso, perda de massa 
muscular e deformação do tórax.

Com a progressão da doença, os 
sintomas tendem a piorar, exigindo 
um maior esforço ao coração, o que 
contribui para a perda significativa da 
qualidade de vida e limitação nas ativi-
dades do dia-a-dia.

Causas
O principal fator que contribui para 

o desenvolvimento de DPOC é o tabaco. 
Contudo, existem outras condições 
que também aumentam o risco de uma 
pessoa vir a apresentar esta doença: 
sensibilidade e resposta aumentada 
a substâncias inaladas, exposição a 
poeiras e materiais orgânicos no local 
de trabalho, exposição a fumos domés-
ticos (lareiras e braseiros), poluição 
ambiental, entre outros. São também 
conhecidos fatores de risco genéticos. 

O tabaco, as poeiras e as substân-
cias tóxicas inaladas danificam as vias 
aéreas e os pulmões, causando infla-
mação dos tecidos. Com a exposição 
prolongada, esta inflamação torna-se 
crónica, a obstrução agrava, há reten-
ção de ar, os pulmões ficam “danifica-
dos” e podem surgir “cicatrizes”. Estas 
alterações provocam dificuldade em 
respirar. (DGS)

Vá lá pela sua saúde… n

Especialidades
Variedade de petiscos:

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

- Ameijoa à bulhão pato
- Gambas ao alhinho

- Choco frito

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

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

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

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

(Todos os dias recebemos peixe fresco)

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!

***

Prevenção do cancro

Hábitos de alimentação saudável
Segundo dados estatísticos divul-

gados pela Liga Portuguesa Contra o 
Cancro, um terço das mortes causadas 
por esta doença deve-se a hábitos ali-
mentares incorretos e à falta de atividade 
física. Para além disso, entre 70 a 80% 
dos cancros são causados por fatores 
diretamente relacionados com o estilo 
de vida, 30% dos casos de cancro têm 
a ver com a nutrição e 40% podem ser 
evitados com alterações no estilo de 
vida, sobretudo no que diz respeito aos 
hábitos de alimentação.

Os fatores de risco alimentares são 
cinco: gorduras saturadas, presentes na 
carne vermelha e nos enchidos, excesso 
de calorias e açúcares, que provocam a 
obesidade, alimentos tostados, excesso 
de bebidas alcoólicas e excesso de sal.

De forma a prevenir esta doença, a Liga 
Portuguesa Contra o Cancro deixa algumas 
recomendações para uma alimentação 
variada e equilibrada, designadamente:

- Limitar o consumo das gorduras satu-
radas e de alimentos ricos em açúcar ou sal;

- Reduzir o consumo de carnes ver-
melhas, optando por carnes brancas, de 
aves e coelho, e também pelo peixe, pois 

este último é uma fonte de ómega-3, que 
protege o organismo do cancro;

- Evitar a ingestão de produtos pré-
confecionados, pois contêm muito sal;

- Temperar os pratos com ervas aro-
máticas e especiarias;

- Não reutilizar as gorduras, utilizar 
pouca gordura na confeção dos alimentos 
e preferir sempre o azeite em vez dos óleos;

- Aumentar o consumo de produtos 
hortícolas e fruta;

- Incluir leguminosas na alimentação: 
os legumes vermelhos e roxos, tais como 
tomate, beringela e beterraba, são ricos 
em antioxidantes, contendo também 
fibras, vitaminas e minerais;

- Consumir cereais integrais, pois são 
ricos em fibra;

- Não consumir alimentos total ou 
parcialmente carbonizados;

- Optar sempre por cebola e alho para 
temperar as refeições:

- Moderar a ingestão de bebidas 
alcoólicas;

- Ler atentamente os rótulos dos 
alimentos;

- Combater a obesidade, praticando 
exercício físico regularmente.
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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 11: 9h30
OFICINA “GESTÃO DO ORÇAMENTO FAMILIAR”

 Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

dia 16: 14h30 - 17h30
WORKSHOP DE NATAL
Inscrições através do número 236 650 710
(Local e Org.: Museu Municipal de Alvaiázere)  

 
dia 18: 18h30
 WORKSHOP DE EMPREENDEDORISMO “PLANO DE NEGÓCIOS”
 Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

dias 19 e 26: 19h00 e 23h00
WORKSHOP “AZEITONAS E SEUS DERIVADOS”
Participação gratuita mas de inscrição obrigatória na Associação da 

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

AGENDA CULTURAL - OUTUBRO
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 9 e 23

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 2, 16 e 30

OUTUBRO

dia 30: 9h30
PASSEIO PEDESTRE - “ROTA DO AZEITE“ | 8 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 Parque Multiusos de Alvaiázere  
 (Org. Gabinete do Desporto, Turismo e Museu Municipal)

dia 30: 11h30
 COMEMORAÇÃO DO 93º ANIVERSáRIO DA  SOCIEDADE 
 FILARMÓNICA ALVAIAZERENSE DE SANTA CECíLIA
 (Org.: Soc. Filarmónica Alvaiazerense de Santa Cecília) 

Informativo

DESPORTO SEMANAL   
GINáSIO MUNICIPAL DE ALVAIáZERE (2ª, 4ª e 6ª 18h00-22h00 / 

3ª e 5ª 17h00-21h00 / sábados 10h00-13h00 / domingos 10h00-13h00)

contactos 236 650 730 / 919 368 015 

- CARDIO e MUSCULAÇÃO

- TREINO PERSONALIZADO

- ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL – por marcação

- SESSÕES de MASSAGENS AYURVEDICAS – por marcação

- GAP (Localizada: Glúteos, Abdominais e Pernas) – (segundas e quintas  

 19h00-20h00, quartas 20h00-21h00 - Pavilhão desportivo

- DANÇAS DE SALÃO (pré-inscrições abertas)

- BALLET (Turmas de 3 aos 7 anos, segundas 18h00-19h00 e maiores de 8,  

 segundas 19h00-21h00) – Pavilhão desportivo

- HIP-HOP (pré-inscrições abertas) (sextas 19h30-20h30) – Pavilhão desportivo

- KARATÉ - Atividade federada – Turmas de 3 aos 10 e maiores de 10   

 anos) (segundas e quartas 18h00-19h00) – Pavilhão desportivo

- NATAÇÃO (Bebés) – (sábados 10h30-11h15) - Piscina coberta

NATAÇÃO (a partir dos 3 anos) - (segundas, terças, quartas e sextas   

 18h15-19h45 – Piscina coberta

NATAÇÃO ADULTOS (terças e sextas 19h45-21h15) - Piscina coberta

HIDRO SÉNIOR (inscrições abertas) – Piscina coberta

HIDROGINÁSTICA – (segundas e quintas 20h00-21h00 - Piscina coberta

PILATES CLÍNICO – (pré-inscrições abertas) Pavilhão desportivo

TÉNIS (pré-inscrições abertas) – Campo de ténis

ZUMBA – (segundas 21h15-22h15, quintas 21h00-21h45) - Pavilhão desportivo

DANCE FUSION FIT KIDS (quintas 18h00-18h45) – Pavilhão desportivo

KIZOMBA (Nova Turma) (segundas 19h30-20h45) – Pavilhão desportivo

FUTEBOL – Estádio Municipal – Atividade federada

(Org.: Grupo Desportivo de Alvaiázere)

CUPÃO DE ASSINATURA
Nome:__________________________________________________________

Morada______________________________________________________________

Código Postal______-______  ___________________________________

Contribuinte n.º __________________                 País________________________

Tel.____________Tlm._____________Profissão______________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P A S S A T E M P O S
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o	CARPA

o	GAROUPA

o	LINGUADO

o	TRUTA

o	CORVINA

o	FANECAS

o	ENGUIAS

o	RAIA

o	SOLHA

o	TAMBORIL

Sopa de Letras
Procure na sopa de letras as 
20 palavras relacionadas com 
TIPOS DE PEIXES.

o CARAPAU

o	SARDINHA

o	ROBALO

o	DOURADA

o	PESCADA

o	PERCA

o	CAVALA

o	ATUM

o	BACALHAU

o	SALMÃO

Sudoku
Preencher todos 
os quadrados da 
grelha fazendo 
com que cada 
fila, cada coluna 
e cada um dos 
quadrados de 
três casas por 
três contenham 
todos os 
números de 1 a 
9, sem repetições 
ou omissões.
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De acordo com os eventos 
previamente elaborados 
pela Casa do Concelho de 

Alvaiázere realizou-se de 3 a 10 
de setembro a viagem à Escandi-
návia, nomeadamente à Noruega e 
Suécia. Por se tratar de países com 
uma beleza ímpar, o programa foi 
do agrado de todos os participan-
tes, 46 pessoas que antes de a 
viagem terminar já interrogavam 
a Direção sobre o destino do pró-
ximo ano.

Falar de tudo o que foi propor-
cionado ver, é difícil, mas a visão 
paisagística ficou retida na mente 
de cada um, em especial os fior-
des que impressionaram ao longo 
de todo o trajeto. 

Altitude, cascatas, cursos de 
água, rios, lagos, entre outros, 
são impossíveis de descrever. 

De salientar a viagem no com-
boio da Flãn e os percursos de 
barco, nos fiordes da Noruega e 
em Estocolmo, capital da Suécia, 
que foram proporcionados e que 

contribuíram para um melhor 
conhecimento das maravilhas nos 
países nórdicos. 

Ficou também na memória, a 
estadia num Hotel de montanha 
que deslumbrou pelo património 
ancestral que todos tiveram opor-
tunidade de admirar.

Uma palavra de agradecimento 
a todos os que deram a honra da 
sua presença e à Agência GrandE-
vasion, representada por António 
Benito que, mais uma vez, contri-
buiu para o êxito das iniciativas da 
CCA.Um muito obrigada a todos! n

A Direção

Atualidade

NUTRI 
       SAÚDE

Ulrich Cassiano

Casa do Concelho de Alvaiázere

Organizou viagem à Noruega e Suécia

Conselho Cinegético de Alvaiázere

Deliberou criação de três novas 
zonas de caça

Kéfir - Probiótico 
natural 

O Kéfir é uma levedura conhecida pelo “grão 
de kéfir” e o seu aspeto de grãos brancos, é 
semelhante ao da couve-flor amolecida. Fun-

ciona como um poderoso probiótico que, quando 
ingerido em quantidades adequadas, reequilibra a 
flora intestinal e tem um efeito muito positivo na 
saúde. 

As bactérias e leveduras vivas encontradas nos 
grãos de kéfir são microorganismos amigáveis. 
Vão repovoar o trato digestivo, melhorando a di-
gestão e fortalecendo os intestinos. Além disso, 
vão aumentar as defesas do sistema imunológico, 
ajudam a prevenir problemas renais, circulatórios e 
respiratórios, regulam as funções do fígado, diminui 
o risco de cancro, principalmente do cólon, tem 
um efeito tranquilizador do sistema nervoso bene-
ficiando muitas pessoas que sofrem de depressão, 
distúrbios do sono, entre outras.

O efeito de limpeza que o kéfir exerce em todo 
o corpo, ajuda a restabelecer o equilíbrio do ecos-
sistema interno, permitindo uma ótima saúde e 
aumento da longevidade.

Como consumir o Kéfir 

Pode tomar pela manhã e/ ou à noite. Pode 
juntar fruta, aveia, linhaça ou mel se não gostar do 
sabor ao natural. 

Como preparar

1 – Deitar ¾ de leite (vaca, cabra ou ovelha, soja, 
coco ou arroz) num frasco de boca larga de 1 litro 
com tampa hermética (1/4 do espaço é reservado 
para o ar);

2 – Colocar 150 grs. do cogumelo de kéfir no seu 
interior a flutuar no leite. O cogumelo não pode ir 
ao frigorifico porque morre;

3 – Deixá-lo em repouso 24 horas e coar em 
seguida por um coador o leite “KEFIRADO”. Está 
pronto para ser utilizado. O creme pode ir para o 
frigorifico, por 1 ou 2 dias;

4 – Voltar a colocar o cogumelo do kéfir no 
mesmo frasco depois de lavado e deitar, novamen-
te, a mesma quantidade de leite. Nunca deixar o 
cogumelo mais de 48 horas no mesmo leite. Fazer 
isto todos os dias;

5 – No Verão, deve lavar o cogumelo uma vez 
por semana com água tépida (morna), no Inverno 
pode fazê-lo de 15 em 15 dias, nunca use água fria;

6 – No Verão deve colocar o frasco em lugar 
fresco e no Inverno deve resguardá-lo do frio.

O kéfir deve conservar-se sempre no leite fresco 
e à temperatura ambiente. n

O Conselho Cinegético reu-
niu no passado dia 14 
de setembro, no edifício 

dos Paços do Concelho, com o 
intuito de prestar à comunidade 
alvaiazerense de caçadores os 
esclarecimentos acerca da época 
venatória.

Desta forma, o Conselho Ci-
negético, presidido por Célia 
Marques, presidente da Câmara 
Municipal de Alvaiázere e no qual 
estão representadas as três Asso-
ciações de Caçadores do Concelho, 
os agricultores, as zonas de caça 
turística, os autarcas de freguesia 
e o Instituto de Conservação da 
Natureza e Florestas (ICNF), deli-
berou por unanimidade emitir um 
parecer positivo no que respeita 
à extinção da atual Zona de Caça 
Municipal de Alvaiázere, criando 
três novas zonas de caça. 

Estas novas zonas, que vão 
ocupar a área da zona a extinguir, 

serão: a Zona de Caça Municipal 
de Almoster, que irá ser gerida 
pela MosterCaça – Associação de 
Caçadores de Almoster, a Zona 
de Caça Municipal de Pelmá, que 
irá ser gerida pela Associação de 
Caçadores da Freguesia de Pelmá 
e, finalmente, a Zona de Caça Mu-
nicipal de Alvaiázere, que irá ser 
gerida pelo Clube de Caçadores 
do Concelho de Alvaiázere, que 
ocupará territórios de Alvaiázere 
e das restantes freguesias.

Apesar de ainda não ser possí-
vel antever rigorosamente quando 
é que as novas zonas de caça po-
derão começar a admitir inscrições 
e a vender jornadas de caça, está 
previsto que o processo esteja 
concluído em novembro, para que 
as caçadas possam iniciar-se no 
dia 4 de dezembro.

Em jeito de conclusão da reu-
nião do Conselho Cinegético, é 
possível afirmar que os caçadores 

interessados já podem proceder 
às inscrições para caçar na atual 
Zona de Caça Municipal de Alvaiá-
zere, sendo que as caçadas apenas 
serão vendidas ao dia e semanal-
mente, tendo em conta que a meio 
do mês de novembro será extinta 
esta zona.

O primeiro dia de caça será 
no próximo dia 9 de outubro, e 
até novembro vão ser promovi-
dos dias de caça a sedentárias e 
pombos aos domingos e feriados 
até às 13h00; a partir do dia 1 de 
novembro, já será possível a caça 
ao tordo de salto.

Quando for publicada oficial-
mente a extinção da Zona de Caça 
Municipal de Alvaiázere será in-
terrompida a caça, e as inscrições 
para as novas zonas poderão ser 
feitas quando as mesmas forem 
aprovadas oficialmente e os Planos 
de Exploração Cinegética publica-
dos no site do ICNF. n

AUTO MECÂNICA ALVAIAZERENSE

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

REPARAÇÕES  MECÂNICAS
Alinhamento de direcções - Calibragem de rodas

Estação de serviço Castrol 

ConCessionário dos traCtores SHIBAURA e HÚRLIMANN
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Futebol

Grupo Desportivo de Alvaiázere 
venceu Troféu Tito Marques Duarte

Grupo Desportivo 
de Alvaiázere

Futebol

GDA iniciou época 
a vencer

JoGos Do mês De oUTUBRo
  02/10 - GDA vs Almagreira

09/10 - A.D. Ranha vs GDA

16/10 - GDA vs Chão de Couce

23/10 - A. C. Carnide vs GDA

30/10 - GDA vs G. D. Ilha

mãos  livres
Trabalhos elaborados pelas crianças do ATL da ACREDEM

Foi no passado dia 4 de setembro 
que o Grupo Desportivo de Al-
vaiázere (GDA) se apresentou pela 

primeira vez esta época aos sócios, por 
ocasião do VIII Troféu Tito Marques 
Duarte, que se disputou no Estádio 
Municipal de Alvaiázere.

Para além da equipa da casa, em 
competição estiveram também o Grupo 
Desportivo de Moinhos e a União Des-
portiva Atalaiense, que o GDA acabou 
por derrotar, sagrando-se o campeão 
do Torneio, para alegria dos seus só-
cios e adeptos, que têm esperança que 
o clube este ano consiga regressar à Di-
visão de Honra da Distrital de Leiria. n 

Depois de, no final da época passada, ter des-
cido de divisão, o Grupo Desportivo de Alvaiázere 
(GDA) iniciou a época na 1ª Divisão da Série Norte 
da Distrital de Leiria com uma vitória.

Assim, no passado dia 15 de setembro, a equi-
pa de Alvaiázere defrontou fora de portas a equipa 
de Meirinhas (Pombal), que venceu por duas bolas 
a zero. Ao fim da primeira jornada, o GDA é o 
quarto classificado, sendo uma das cinco equipas 
que conta com uma vitória.

No próximo mês de outubro, o GDA vai disputar 
cinco jogos, três deles em casa (frente às equipas de 
Almagreira, Chão de Couce e Grupo Desportivo da 
Ilha) e dois deles fora (contra a Associação Despor-
tiva da Ranha e a Associação Cultural de Carnide). n

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
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Rui Oliveira

Nós por cá...

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

Município de Alvaiázere

Iniciou requalificação dos parques 
infantis do Concelho

Olho Vivo Fenómenos da Natureza

Do lugar da Quinta de S. Gens - Maçãs de Caminho, chegaram-nos estas batatas 
doces, com tamanho invulgar, cultivadas no quintal de António Luciano Ribeiro. 

O 
Município de Alvaiázere 
iniciou recentemente o pro-
cesso de requalificação e 
melhoria das condições dos 

seis parques infantis do Concelho que 
são da sua propriedade, designada-
mente nas freguesias de Almoster, 
Alvaiázere e Maçãs de D. Maria.

Num investimento total que ron-
da os 29.255,13€, este processo vai 
passar não só pela reabilitação e pela 
manutenção dos equipamentos que 
já se encontravam instalados nesses 
parques, como também pela reinsta-
lação de equipamentos que estavam 
nas Escolas Básicas do Concelho que 
deixaram de funcionar com a abertura 
do novo Centro Escolar de Alvaiázere.

Desta forma, o Município não 
adquiriu novos equipamentos, tendo 
optado por racionalizar os que já 
existiam, rentabilizando os recursos 
da autarquia e cumprindo a legislação 
que regula as normas de segurança 
deste tipo de espaços de lazer, sem 
descurar o conforto das crianças e das 
suas famílias. n

… Tivemos boas notícias, neste mês 
de Setembro, pois ficámos a saber que 
a doença de Alzheimer dentro de 5 a 
10 anos terá cura. Cientista português 
diz que os mecanismos por detrás da 
doença estão identificados e seremos 
a última geração com a doença. São 
novidades animadoras, que nos dão 
alegria e esperança.

Boas expectativas também para o 
resultado das eleições dos Estados 
Unidos da América, a realizar no pró-
ximo 8 de Novembro, após a vitória 
da Clinton no primeiro grande debate 
com o impensável Trump. Alguém de-
finiu em poucas palavras os dois can-
didatos: «Um deles é perigosamente 
imprevisível. A outra é desinspirada-
mente previsível». Por cá, preferimos 
a normalidade, ao sobressalto de um 
lunático.  

Caso não houvesse surpresas, te-
ríamos um português ao comando nas 
Nações Unidas, pois Guterres venceu as 
cinco votações secretas já realizadas e 
parece ser a individualidade mais talha-
da para o cargo. Mas inopinadamente 
surge uma jogada de bastidores, que 
veremos se impede de termos um por-
tuguês no “topo do mundo”.

No rectângulo luso, os políticos 
andam num vaivém com o próximo 
orçamento e a estratégia deliberada 
de lançar para a opinião pública a 
discussão de um novo imposto, con-
troverso, antes de o concretizar, criou 
um frenesim na dialéctica ideológica, 
clarificando, ou não, as virtudes da 
social-democracia e a aventura dos 
experimentalismos insensatos. A nível 
de impostos, está (?) tudo inventado 
e progressivamente escalonado, com 
os mais altos rendimentos a pagar as 
taxas mais elevadas, como é da mais 
elementar justiça. A estabilidade fiscal 
é primordial. A insuficiência está no 
combate às evasões fiscais e às even-
tuais origens fraudulentas e criminosas 
de enriquecimento. Aí sim, há que in-
vestir, já que nas sociedades modernas, 
livres e democráticas, nada haverá a 
contrapor a quem honestamente faz 
ou acumula fortuna. Desde que pague 
os seus impostos!

Nós por cá…continuamos a apostar 
no Euromilhões. n
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