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COVID-19

Município reforça 
medidas de Apoio a 
famílias e a Empresas

A Câmara Municipal de Alvaiázere aprovou na 
sua reunião, decorrida no dia 1 de abril, mais duas 
medidas de apoio, a implementar a propósito da 
atual pandemia provocada pela Covid-19.

O Município vai, assim, reduzir as rendas de 
habitação social em 50%, com efeito retroativo ao 
passado mês de março, facultando-se, desta forma, 
mais um instrumento de apoio a famílias que apre-
sentam situações de carência financeira.

O executivo aprovou ainda, também sob 
proposta da Presidente da Câmara, e no âmbito 
do programa municipal de desenvolvimento da 
economia local denominado “Alvaiázere+”, uma 
diminuição das rendas dos espaços municipais ar-
rendados a empresas, bem como no valor cobrado 
às empresas sedeadas na Alvaiázere+ - Incubadora 
de Negócios.

Assim, e igualmente com efeitos retroativos 
ao mês de março, as empresas que se mantêm 
em atividade irão pagar metade do valor que 
normalmente lhes é devido, enquanto que as que 
suspenderam a respetiva atividade ficarão isentas 
de qualquer prestação.

A Câmara Municipal prevê que a implementação 
destas medidas tenham um custo (por via da receita 
de que se está a abdicar) que se estima em cerca 
de €12.000,00.

HOSPITAL SANTA CECÍLIA
Retorno à 
atividade
Na expectativa de que 

seja decretado o fim do 
estado de emergência no 
próximo dia 2 de maio e, 
consequentemente, o fim 
de algumas das restrições 
impostas, a Mesa Adminis-
trativa da Santa Casa da 
Misericórdia de Alvaiázere 
vem informar que prepara 
um plano de retoma da 
prestação dos serviços 
de consultas externas e 
exames complementares 
de diagnóstico, a imple-
mentar de forma gradual, 
previsivelmente ao longo 
do mês de maio. 

É nossa preocupação 
continuar a prestar os 
melhores serviços médicos 
à população que deles 

necessita, mas é nosso 
dever fazê-lo assegurando 
que estão a ser cumpridas 
as medidas definidas pela 
DGS e pela UMP e garantin-
do a segurança de todos.

Os nossos serviços es-
tão disponíveis para pres-
tar todas as informações. 

Pedimos, contudo, que 
privilegiem o contacto 
telefónico e que se diri-
jam às nossas instalações 
apenas quando for estrita-
mente necessário.

Continuamos a traba-
lhar para o bem-estar e a 
saúde de todos!

De forma a ir ao encontro das indicações 
da Direção Geral de Saúde e da Organização 
Mundial de Saúde, o Município de Alvaiázere, 
promoveu a oferta de máscaras a todos os 
munícipes.

Tendo em conta as atuais limitações no 
acesso ao mercado de equipamentos de 
proteção, a autarquia decidiu oferecer, uma 
máscara a cada cidadão Alvaiazerense. 

Os Munícipes poderão proceder ao levan-
tamento das máscaras, na respetiva junta de 
freguesia. 

Na primeira fase desta iniciativa, o Muni-
cípio de Alvaiázere adquiriu 7000 máscaras, 
sendo intenção do executivo camarário pro-
ceder à aquisição de mais unidades, caso se 
verifique a sua necessidade.

Nesta oportunidade, importa também 
sublinhar a importância de adotar os procedi-
mentos adequados para a utilização de más-
cara, de forma a que o seu uso não represente 
um acréscimo de risco na transmissão do novo 
coronavírus. 

Para melhor informar a população das boas 
práticas nesta matéria, publicamos o folheto 
informativo que o Município de Alvaiázere 
promoveu.

Para mais informações pode contactar o 
Gabinete SOS Covid-19 através do número 
gratuito 800 209 817.

Município de Alvaiázere oferece 
máscaras à população 
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No jornal de 30 Abril de 2000,  “A Propósito” dum 
passeio ao “Olho do Tordo”, João Caetano escrevia com 
pertinência: «…E, realmente, água não falta neste “Tordo” 
cheio de um Inverno retardado que nos fez esquecer a 
Primavera. É ouvi-la cantar ao longe, ainda na descida 
para o vale, é vê-la galgar açudes logo que chegamos ao 
fundo do caminho. No leito cavado com a força de mui-
tos anos de água mole corre agora a ribeira, encaixada 
entre os dois montes onde ainda é 
perfeitamente visível o trabalho dos 
nossos antepassados, com os muros 
de pedra solta a sucederem-se em 
anfiteatro, acompanhando as fiadas 
de oliveiras e prendendo a terra que 
lhes dá alimento. A ribeira vai cheia, 
mas, infelizmente, os moinhos não 
andam. Ou, pelo menos, não andavam 
nessa altura, embora um deles pareça 
estar devidamente recuperado e em 
condições de cumprir a sua função 
original. Os outros dois que existem 
mais à frente, esses, coitados, não 
tiveram a atenção da mesma mão ca-
rinhosa que os mantivesse apegados 
à vida e exalam já o último suspiro da 
derrocada, com o telhado desfeito e as 
mós a espreitarem desoladoramente 
por entre os escombros, na esperança 
de que alguém as devolva ao seu enfarinhado destino.

É pena que, quando tanto se fala de património, se vá 
deixando desaparecer aquilo que nos recorda essa nossa 
herança cultural e que, por muito nosso, poderia vir 
interessar àqueles que, vindos de fora, sentem intensa 
curiosidade por tudo o que é autenticamente caracterís-

tico da região que resolvem descobrir. Num concelho 
como o nosso, longe dos grandes pólos de atracção 
turística, são estas pequenas grandes coisas que servem 
de chamamento e fazem valer a pena uma visita. 

E o “Olho do Tordo” bem que merecia uma intervenção 
cuidada que recuperasse todo o conjunto e valorizasse 
tanto a paisagem natural como a humanização a que 
a sujeitaram ao longo dos tempos. Com um pouco de 

imaginação, podemos visualizar a 
instalação dum percurso pedestre, 
que, com início na Casa da Dona, nas 
Bouxinhas, transformada em Museu 
Rural (como já o prôs a “Al-baiäz”) e 
em zona de recepção aos caminhei-
ros, partiria à descoberta do relevo, 
da fauna e da flora que o ambiente 
calcário nos proporciona. E a riqueza 
deste percurso seria ainda maior se, 
pelo caminho, se encontrasse o molei-
ro a regressar do seu moinho, levando 
a farinha para o pão que, juntamente 
com outras iguarias regionais, espe-
raria o regresso dos nossos “turistas 
ecológicos”, para lhes retemperar as 
forças e fechar com chave de ouros 
a sua “aventura” em terras de Alvaiá-
zere. Poderá tudo isto parecer dema-
siado idílico e desligado do nosso 

quotidiano. Não se trata, no entanto, duma coisa do outro 
mundo e, conjuntamente com o turismo de habitação, é 
já a fórmula aplicada em várias zonas do país para retirar 
dividendos da preservação do património local. 

Assim se sonhava… perdão, se escrevia, e bem, há 
vinte anos!
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Concorda com as medidas do Governo para reabrir parcialmente o País em Maio?

Inquérito............................................................................................ Editorial

Teodora Cardo

Diretora

Há 20 anos....................................................................................

atualidade

Zélia Fernandes
Barqueiro

Hugo Capela
Alvaiázere

Sim concordo. Para quem ainda está 
com dúvidas, o Covid-19, veio para 
ficar e ainda vai demorar bastante 
tempo até desaparecer. O importante 
agora é encontrar um retroviral efi-
caz no combate à doença (A Universi-
dade Monash, estará mais perto de o 
conseguir). Temos que nos adaptar a 
esta nova realidade. 15 a 30 dias de 
confinamento é o limite máximo de 
“paragem” do país.

Sim, considero que é muito impor-
tante que todas as medidas imple-
mentadas sejam respeitadas por 
todos de forma a evitar uma segun-
da vaga da epidemia. Uma vez que 
a informação da Direção Geral de 
Saúde aponta para uma redução do 
número de infetados, torna-se muito 
urgente a reativação da economia 
para o bem da sociedade no geral.

Fátima Pinheiro
Jordões - Pussos S. Pedro

Cantar liberdade
Tal como acontece nos noticiários a nível 

nacional e de todo o mundo o nosso jornal não 
foge à regra e os assuntos focados dançam à 
volta da pandemia e envolvem vários setores 
da sociedade, a educação, a família, a atuação 
dos vários agentes da proteção civil, e o tecido 
empresarial do concelho. Assim demos voz: à 
responsável máxima da proteção civil e a um 
parceiro fundamental os BVA, que numa ação 
partilhada e assertiva têm levado à eficácia da 
proteção concelhia, tornando os Alvaiazerenses 
mais resilientes à situação que vivemos; aos 
testemunhos dos alunos, das famílias e nos-
sos assinantes que retratam vivências de (in)
sanidade mental pela pressão provocada por 
esta necessidade de distanciamento social; aos 
responsáveis pelo ensino no nosso concelho 
que nos deram a conhecer a forma como estão 
a enfrentar estes novos e estimulantes desafios; 
ao Lar Residencial, Solar D. Maria, em que os 
responsáveis explicaram como foi contornado o 
problema com a intervenção dos vários agentes 
da proteção civil e pelo movimento extraordiná-
rio dos Voluntários, com destaque para a jovem 
Selina que abdicou da sua vida para se dedicar 
exclusivamente aos utentes daquela instituição, 
numa generosidade extrema e de entrega total, 
deixando um bom exemplo para outros jovens.

Parabéns à empresa LDCA que arrecadam 
mais duas medalhas e projetam Alvaiázere a 
nível nacional.

A solidariedade também é evidenciada, 
nestes tempos conturbados e estranhos, com 
a CEARTE a colocar o seu “Know-hoW” na cria-
ção de máscaras que vão ajudar na luta contra 
a pandemia, objetivo idêntico está a lançar a 
associação trevo e a associação AMMA também 
demonstraram amor e carinho pelos que sofrem. 
E embora o confinamento nos obrigue a estar-
mos afastados são estes gestos que reforçam a 
aproximação àquilo que nos mantem juntos e 
nos define como humanidade e unindo vontades 
podemos mostrar que quando queremos somos 
imensos.

E não podia deixar de mencionar a comemo-
ração do 25 de abril de 1974, em que a voz, a 
cantiga, a escrita e a pintura foram armas para 
alcançar a democracia e a liberdade, espere-
mos também que, em breve, se encontrem as 
armas para acabar com esta pandemia e cantar 
liberdade. 

Concordo com a reabertura parcial do 
país, pois é importante retomar a vida 
económica dos pequenos negócios 
que temem falência. Contudo, receio 
que o povo entenda a reabertura como 
um “voltar à normalidade” deixando de 
ter as precauções. Devemos ter cuida-
dos como as restrições de lotação, de 
horários, de distanciamento social, 
desinfetantes, material de proteção 
para quem está a atender e apelar aos 
clientes que sigam as normas da DGS.

Cristina Pelicano
Figueira da Foz

As medidas são boas mas insuficien-
tes porque ninguém se preparou 
para isto. Estas coisas não dependem 
só do governo é preciso fazer uma 
recuperacão em simultâneo com os 
outros países Europeus. Haverá uma 
tentativa de reabertura da economia, 
acho que para o bem de todos, o país 
precisa de seguir a sua vida, apesar 
de termos de nos adaptar a esta nova 
realidade que é viver em sociedade 
mas ao mesmo tempo afastados!
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Durante o mês de abril, a Santa 
Casa da Misericórdia de Alvaiázere  
continuou a atravessar uma altura 
preocupante com severas medidas 
de restrição e isolamento social, 
devido ao COVID-19.

A preocupação de todos passa 
por defender os utentes, com cui-
dados redobrados e uma atenção 
constante.

Contudo os dias, na Santa Casa 
da Misericórdia de Alvaiázere, são 
repletos de atividades e de anima-
ção, tentando ao máximo manter 
os utentes ativos.

Houve, também, a oportunida-
de de realizar diversas atividades 
lúdico-recreativas e ocupacionais, 
dedicando sobretudo uma atenção 
especial às atividades comunica-
cionais, graças ao computador 
interativo da SiosLIFE, o “Tobias” 
e aos tablets, para utentes e fa-
miliares comunicarem entre si, 
apaziguando as saudades.

Terminamos assim, com uma 
mensagem deixada por um dos 
utentes: “Por agora estamos bem, 
graças à ajuda de todas as pessoas 

que aqui trabalham. O podermos 
falar com as nossas famílias é 
muito bom e deixa-nos muito 

contentes, saber que estão bem.”
Juntos vamos conseguir supe-

rar esta ameaça!

atualidade

Entrevista a ???????????????????????

SCMA e a superação ao COVID-19Alvaiázere

GNR recupera moto 
furtada colocada à 
venda na internet

O Comando Territorial de Leiria, através do Pos-
to Territorial de Alvaiázere recuperou, no passado 
dia 17 de abril, uma mota Famel Zundapp furtada 
há seis anos, no concelho de Alvaiázere.

Alertados para a venda, numa plataforma online, 
de um motociclo furtado em 2014, os militares mo-
veram diligências no sentido de chegar até ao autor 
do anúncio, facto que permitiu recuperar o veículo, 
avaliado em 1.500 euros, explica em comunicado o 
Comando Territorial da GNR de Leiria.

O motociclo foi furtado da garagem de uma re-
sidência, de onde foram levados diversos artigos, 
incluindo uma jante, também esta recuperada pelas 
autoridades.

O suspeito da autoria do furto, um jovem de 20 
anos, foi constituído arguido e os factos remetidos 
para o Tribunal Judicial de Ourém.

3250

David Santos Tel.: 919 594 027 
E-mail: davidsantos99g.d.a@gmail.com

R. Dr. Filipe Antunes dos Santos | Z. Industrial Saganga

3250-166 Alvaiázere
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Surge de rompante na sala de 
Professores...  Fala de vários assun-
tos em simultâneo. Apressada vai 
para o computador, redige vários 
documentos simultaneamente, res-
ponde a e-mails, enquanto atende 
rapidamente o telemóvel… Já é tar-
de, pelo que corre apressadamente 
para a sala de aula… 

A descrição dispensa quaisquer 
apresentações. Já todos concluíram 
que me refiro à Professora Teodora 
Cardo que quero enaltecer, neste 
breve apontamento, por todo o tra-
balho realizado no âmbito da visita 
de estudo à Polónia.

Foram muitas as adversidades 
que se lhe colocaram…. Foi mesmo 
necessário ser muito resiliente: não 
foi fácil tratar de toda a burocracia 
de uma atividade desta envergadu-
ra, não foi fácil ultrapassar vários 
dos constrangimentos levantados 
pelo, na altura, Senhor Diretor. 
Mas, nunca desistiu! Mesmo quando 
esteve para o fazer! Mesmo quando 
pouco dormiu! Mesmo quando lhe 
levantaram, incorretamente, a voz.

Por isto e por muito mais… 
Parabéns Teodora! Promoveste a 
aprendizagem pela descoberta, 
enriqueceste os alunos em conheci-
mentos, competências e valores.  E 
lutaste! Contra tudo e contra todos! 
Foram horas infinitas de trabalho! 

A visita de estudo à Polónia 
caracterizou-se por uma excelente 
organização: viagens, alojamento, 
refeições, locais a visitar, horários 
e mesmo nos pequenos contratem-
pos surgidos tudo se resolveu. Sim, 
porque chegámos tarde ao museu. 
Sim, porque nos perdemos. Sim, 
porque por causa de quatro minu-
tos de atraso não subimos ao topo 
do Palácio da Cultura e Ciência, em 
Varsóvia. Sim, porque entrámos e 
saímos no metro, voltámos a entrar 
e a sair para… voltar a entrar, en-
quanto o maquinista – e os polacos 
- aguardavam até que nos decidís-
semos! Sim, porque a preocupação 
era constante para não exceder o 
orçamento. Sim, porque uma aluna 
perdeu o bilhete a escassos minutos 
de embarcar para Portugal. Contu-
do, com uma capacidade de lideran-
ça extremamente eficaz e porque os 
alunos foram fantásticos e tiveram 

um comportamento exemplar, tudo 
se resolveu.

Parabéns Teodora! Fizeste um 
trabalho de excelência! 

Bem, esta questão da excelên-
cia só não foi imaculada quando 
insistias em falar português com o 
motorista polaco que nos levou a 
alguns locais! Depois de me ter pe-
dido, cito: “Diga àquela Professora 
para quando vier falar comigo, fale 
inglês”. E logo, ao mesmo tempo 
que lhe tocaste no ombro disseste: 
“Olhe, está a ver, no caminho para 
o museu, pare ali um bocadito, 
de borla, em Nowa Huta e depois 
levas-nos ao local. É num instanti-
nho, está a perceber…”. Hilariante! 
A Teodora no seu melhor. 

Este seu melhor consolidou-se 
igualmente em todos os esforços 
que desencadeou no sentido de 
também eu poder acompanhar a 
viagem, porque apesar de na pla-
nificação inicialmente aprovada 
estar contemplada a minha ida, no 
âmbito da disciplina de Autonomia 
Pessoal e Social, de ter cumprido 
previamente todo o serviço que 
tinha para a semana da visita, que 
decorreu durante interrupção letiva 
do carnaval, não me foi concedida 
autorização, nos termos da lei, 
pela desistência de um dos alunos. 
Autonomia?  Só quando interessa…. 

Já para não falar da aprovação 
dos Professores intervenientes! Se 
estavam implicados alunos de hu-
manidades e ciências, obviamente 
que, para estabelecer a respetiva 
articulação com os conteúdos pro-
gramáticos, se exigia a sua presen-
ça. É que não se foi viajar... Foi uma 
visita de estudo! Para um país muito 
distante de Portugal! Repleta de 
responsabilidade! Muito a custo lá 
se conseguiu a aprovação para irem 
três professores, mas não foi fácil.

Este seu melhor consolidou-se 
ainda na forma como negociou pre-
ços de entradas, sem dominar bem 
o inglês, na forma como ajudou, por 
exemplo, monetariamente alguns 
alunos… Não fiz as contas, mas não 
gastou pouco! E ainda desembolsou 
uns consideráveis zlotys para trazer 
uma pequena lembrança a todos 
aqueles que, direta ou indiretamen-
te, apoiaram esta atividade. A este 

propósito a minha -nossa- gratidão 
para com os Serviços Administra-
tivos do Agrupamento, que foram 
inexcedíveis em todas as solicita-
ções feitas. Bem hajam!

Continuo referindo que embora 
tenha exercido as minhas funções 
de docente nesta visita, fui apenas 
como uma pessoa acompanhante. 
Desnecessariamente! (Autonomia?) 
Paguei para trabalhar, fiz um seguro 
pessoal, prescindi da minha vida 
familiar, não usufruí da pausa letiva, 
nem de qualquer outro apoio. Bem 
sei que fui porque quis, por gosto e 
por uma possibilidade única. 

É por isto que não poderia deixar 
de escrever estas palavras a uma 
colega que foi inexcedível no que 
fez. Veja-se, por exemplo, no último 
dia da visita ainda se pagou o jantar 
e se devolveu dinheiro a todos os 
alunos e no avião, no regresso, ainda 
fazia somas atrás de somas, para 
pagar as portagens das autoestradas 
e scuts. O dinheiro já não chegava! 
No entanto, como disse, tudo se 
resolveu e o grupo que acompanhou 
a viagem assumiu todas estas des-
pesas, para não sobrecarregar os 
alunos. Muito obrigada!

Parabéns Teodora! 
Embora seja eu a autora deste 

apontamento, o mesmo, no que a 
ti diz respeito, foi conscrito com as 
minhas colegas Andreia Rufino e 
Paula Libório a quem devo, também, 
um grande agradecimento. Pelo 
companheirismo, pela cumplicida-
de, pelo seu trabalho, pela coope-
ração, pela amizade, pelo apoio 
quando estive prestes a desistir e 
que me abraçaram não permitindo 
que o fizesse, face a todos os obstá-
culos que me foram levantados que, 
a ver bem, nem existiam. 

Obrigada minhas queridas cole-
gas Andreia e Paula!

Bem hajas Teodora!  Mas vê lá se 
aprendes a falar bem o inglês! Lol...

Célia Rodrigues

atualidade

A minha nota solta sobre o Rumo 
à Polónia em Justa Homenagem

É difícil dizer do que mais gostei nesta fantástica 
viagem. Vivenciei uma experiência única. Fiquei exta-
siada com várias das emoções estéticas sentidas. 

Uma delas foi na contemplação da Basílica de Santa 
Maria, Kosciot Mariacki, construída no século XIV, na 
Praça do Mercado e que é um imponente templo de 
estilo gótico. Um dos monumentos mais importantes 
e conhecido de Cracóvia.

A fachada desta basílica está ladeada por duas tor-
res de diferentes alturas. A torre mais alta, decorada 
com uma coroa dourada, é conhecida como Hejnalica 
e no passado servia para alertar sobre a abertura e o 
encerramento das portas da cidade, dada a eminência 
de ataques inimigos.

Ainda hoje, um trompetista, de hora a hora, em cada 
uma das quatro janelas laterais da torre, faz soar um 
trompete com o tema Hejnal, que é bruscamente inter-
rompido, como homenagem ao trompetista assassinado, 
quando tentava alertar os cidadãos da invasão da cidade. 

O facto de esta melodia ser tocada nas quatro pare-
des da torre é um símbolo da paz, uma forma de alertar 
para a importância da mesma, já que é direcionada aos 
quatro cantos do mundo. Belo!

Célia Rodrigues

Obrigada Teodora!

fórum ...um espaço aberto à participação dos leitores

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

Tribunal Judicial da Comarca de Leiria
Juízo de Competência Genérica de Figueiró dos Vinhos 
Palácio da Justiça - Av. José Malhoa - 3260-402 Figueiró dos Vinhos

Tel. 236 093 540 - Fax 236 093 559 - Mail: figvinhos.judicial@tribunais.org.pt

ANÚNCIO
Processo: 107/20.8T8FVN        Acompanhamento de Maior       Referência:  93719684

Data: 15-04-2020
Requerente: Comarca de Leiria - Ministério Público
Requerido: Joaquim da Luz Marques
Faz-se saber que foi distribuído neste tribunal, o processo de 
Acompanhamento de Maior, em que é requerido Joaquim da Luz 
Marques, filho de António Vicente e de Maria da Luz, natural de 
Rego da Murta, Alvaiázere, nascido em 03-04-1941, e actualmente 
com domicílio na Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere, Rua do 
Hospital, Nº 1, Alvaiázere, 3250-000, com vista a serem definidas 
medidas de acompanhamento.

O Juiz de Direito,
Dr(a). João Ladeiro

(com assinatura digital)
O Oficial de Justiça,

Alexandre Fernandes
Jornal “O Alvaiazerense” Nº 454 de 30/04/2020
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Um Sinal do Tempo
Eu imagino quantas mudanças 

estejam acontecendo nas famílias. 
Certamente novas preocupações, com 
os idosos que são os mais vulneráveis. 
Esse vírus gosta mais dos idosos, dos 
gorduchos, dos parados. Mas também 
gosta muito dos egoístas que vivem 
para si mesmos e não se preocupam 
com os outros. O vírus tem o seu jeito 
de se multiplicar mais e mais. Viaja 
sem ocupar espaço, sem reservar 
lugar. Sabe que o podem matar, mas 
arrisca. Desta situação, eu já tirei duas 
conclusões positivas: uma em sentido 
social e climático e outra em sentido 
místico-espiritual: em poucos meses de 
contaminações, a poluição já diminuiu 
em muitos países. Com ar mais puro 
podemos ficar mais perto uns dos 
outros sem medo de contaminação e 
respirando o mesmo oxigénio. 

Do ponto de vista cristão vejo um 
segundo lado muito positivo que toca 
nossa dimensão espiritual. A indiferen-
ça religiosa, o afastamento da prática 
sacramental e da vida de oração cres-

ceu muito entre os cristãos. São poucas 
as famílias que abraçam a oração como 
parte do relacionamento permanente 
entre seus membros e com Deus. A 
separação entre vida espiritual e social 
aumentou muito. As igrejas estão cada 
vez mais vazias e com menos jovens. 
Para mim esse fenômeno é parecido 
também com um vírus em dimensão 
espiritual que vai contaminando em 
todos os níveis. O pecado original se 
transmite ao outro pelo modo de vida. 
E parece não ter cura. Muita gente ain-
da reza porque vai atrás de milagres 
como se Deus fosse um pronto socorro 
e visto como desligado muitas vezes 
da realidade das tentações que nos 
cercam. Quando os fariseus criticavam 
Jesus e tentavam inserir dúvidas sobre 
ele na cabaça dos Apóstolos,  um dia 
Ele respondeu-lhes: “o céu e a terra 
passarão, mas as minhas palavras 
(ensinamentos) não passarão”. Jesus 
também usou muitas parábolas para 
explicar como o pecado se infiltra na 
vida se não vigiarmos. O trigo e o joio 
podem crescer juntos, mas quando o 
joio vier com força, o trigo tem que 

subir mais alto para dar mais fruto. 
Na colheita, o joio vai para o forno e o 
trigo se deixa transformar em farinha 
para ser pão. A parábola da ovelha 
perdida também nos ajuda a entender 
o fenômeno crescente da indiferença 
religiosa. Infelizmente temos ao nosso 
redor muita ovelha perdida que saiu do 
rebanho da Igreja. Por isso surgem cada 
vez menos vocações dispostas a ir à sua 
procura da ovelha perdida.

Na minha visão, esta situação em 
que vivemos agora traz-nos também 
uma boa lição. Esse vírus não é santo, 
mas traz-nos uma boa advertência para 
refletirmos sobre “quem somos e para 
onde queremos ir”. A igreja na década 
de sessenta, no tempo do Concílio Va-
ticano II, definiu claramente que todo 
aquele que é batizado já é sacerdote 
para o mundo e para Deus. Ou seja, é 
uma vida colocada ao serviço do Reino 
de Deus: “amarás o teu próximo como a 
ti mesmo, e “ninguém tem maior amor 
do que aquele que dá vida”. Mas esse 
princípio de que todos somos filhos de 
Deus por igual e todos somos mem-
bros da mesma igreja, caiu no silêncio 

e cresceu uma cultura de clericalismo, 
como se o sacramento da ordem fosse 
uma profissão. Também os deputa-
dos, eleitos pelo povo, entraram nessa 
visão que chamam de democracia, 
mas de democracia nada tem; pura 
aristocracia. Vão para a política para 
ganhar mais e enriquecer rápido e sem 
grandes preocupações, à nossa custa. 
Eles têm benefícios de realeza, salários 
que sempre crescem, núcleos eleitorais 
partidários como uma tribo. O covid-19 
tem duas caras: a morte e a vida. Que 
bom se a família for um sacrário de 
amor de Deus, de perdão e de partilha 
de dons. O diferente bem somado e 
abraçado na vida prática enriquece. 
Quando tudo generosamente dou, nada 
perco. Ou a quem tudo dá nada faltará.

Ainda não sabemos o que vai mudar 
para melhor no relacionamento pes-
soal, social e político no fim da vida do 
corona. Olhar o mundo como uma casa 
comum e a criação como a casa para 
todos é um grito que nos cerca dia a 
dia. Do nada, nada se faz e do pouco 
pode fazer-se muito.

Joaquim Gonçalves

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 alto do Carvalhal, de Maçãs de Dona Maria, 
pode ver-se uma casa com a sua imponente chaminé. 
De construção no século XIX, o seu proprietário, dono 
de quase toda a aldeia, criava raparigas de gente po-
bre às quais estava votada a lida da casa e o trabalho 
do campo. Na mocidade arranjava-lhes casamento, 
oferecia-lhes um cordão de ouro e uma leira de terra 
para fazerem a casa. 

Nos anos 50 do século passado, para além da 
casa, a propriedade em socalcos tinha aproxima-
damente 1 hectar e meio. Do lado nascente existe 
uma mina, cuja água de boa qualidade era usada 
pelas mulheres para lavar a roupa e consumo do-
méstico. À época a casa pertencia a um conterrâneo 
nosso da Tojeira, que como mais de um milhão de 
portugueses tinha rumado ao Brasil. 

O atual proprietário José Augusto Dias, emigrante 
na antiga Rodésia havia regressado a Portugal com 
os contos de réis, que granjeou com o seu traba-
lho na construção civil decidido a adquirir casa. Na 
negociação por leilão, em fevereiro de 1960, com 
o procurador Henrique Jesus, natural do Carvalhal, 
à época residente em Lisboa e o outro interessado 

a casa custou mais de 100 contos, uma verdadeira 
fortuna que permitiu adquirir um chalé no Brasil, no 
qual a família do vendedor vivia ricamente.

A habitação era composta por uma grande co-
zinha com chão de lajes, casa da lenha, três salas, 
vários quartos, varanda, adega e arrumos e uma 
varanda com vidros de todas as cores e uma porta 
em arco. Em virtude do estado de degradação, rea-
lizaram-se obras de restauro. Do lado Norte há uma 
eira na qual se faziam bailes para as gentes da aldeia. 
A alguma distância havia espaços de apoio para os 
animais e guarda das colheitas e alfaias agrícolas.

Toda a terra arável era cultivada de batatas, mi-
lho, legumes, aveia. Para obter água para o regadio 
foi construído um poço de 80 palmos. 

Nesse tempo o Carvalhal ainda não tinha acesso 
por estrada, sendo necessário construir garagem 
junto à estrada Nacional 110 para guardar o carro, 
um Fiat Granulo cinzento, dos primeiros a circular 
na nossa terra, por vezes, usado como “ambulân-
cia”, quando na boa vizinhança alguém em aflição 
precisava de se dirigir ao hospital. No dia em que 
completou 90 anos, alguns vizinhos realizaram uma 

festa de homenagem em honra de José Dias na qual 
reconheceram as suas qualidades humanas.

Notável também a forma como, enquanto emi-
grante, José Dias, tal como muitos outros, organizava 
a vida de casa e a educação dos seus filhos, com a 
sua esposa, através de cartas ainda mais quando, por 
vezes, as mulheres pouco sabiam de escrita.

Henrique Lopes

Uma grande casa rural no Carvalhal: Do “brasileiro” para o “africano”
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“HOJE É UMA DÁDIVA!

Afinal, ninguém respondeu ao pedi-
do que fiz no último “Salpico”; ninguém 
quis entrar na brincadeira de nos dar a 
conhecer o que planeou fazer para ocupar 
o “tempo morto” desta diabólica quaren-
tena! Sem um feedback qualquer, o mais 
certo é que me meti em assunto que não 
era da minha conta…

Nada rela-
cionado com 
o meu pedido, 
tenho recebi-
do inúmeros 
vídeos referen-
tes ao tempo 
que vivemos. 
Dos que li, es-
colhi um que 
mais me fez 
pensar, pedin-

do que me seja permitido usar o espaço 
reservado para relato do que me fizessem 

chegar sobre o modo como preencheram 
os seus tempos de clausura, fazendo 
referência a um momento da vida do 
florentino Galileu Galilei, grande cientista 
do século XVI na física e na matemática.

Em certa ocasião alguém perguntou 
a Galileu:

- Quantos anos tens?
- Oito ou dez. - respondeu Galileu em 

evidente contradição com a sua barba 
branca. E logo explicou:

- Tenho na verdade os anos que me 
restam de vida, porque os já vividos, 
eu não os tenho mais, da mesma forma 
que não temos mais as moedas que já 
gastámos.

Uma forma sábia de avaliarmos a nos-
sa vida é saber gerir o tempo que nos res-
ta. Também é incontestável que podemos 
considerar que “Hoje” é o primeiro dia do 
resto da nossa vida. No exato momento 
em que se perceber o quanto é maravi-
lhoso viver o presente, aprender-se-á a 
apreciar pequenas coisas como a chuva, 
uma borboleta voando à nossa volta ou 
aqueles minutos em que se observa o 
filho a dormir.

Já lá vai a quarentena, quarenta vezes 
“Hoje”, cada um dos dias do “Resto da 
Nossa Vida” a ser uma dádiva que é o 
presente; cada “Hoje” da nossa reclusão 

a deixar-nos tempo livre para fazermos 
coisas úteis.

O poeta brasileiro Chico Xavier es-
creveu um dia: «Ninguém pode voltar 
atrás e fazer um novo começo. Mas 
qualquer um pode recomeçar um novo 
fim». E eu digo: ninguém pode voltar a 
gastar as moedas que já tiveram o seu 
fim. Mas pode começar a gastar outras 
moedas para o seu fim, os fins que nos 
restam. E, quando hoje voltei a falar em 
planear ações para esta nossa clausura, 
estou a pensar nas “moedas” que se hão 
de ganhar para se poderem gastar.

Na verdade, a regra da quarentena 
deverá ser que cada um tome conta de 
si, na rua ou metido em casa, e é o que 
tenho feito, continuando a ter em mãos 
algumas atividades de pequena dimensão 
que me dão prazer e que fazem passar o 
tempo sem a sensação daqueles vazios 
que o cardeal José Tolentino rezou, entre 
tantos: «O vazio trazido por um medo 
que não conhecíamos e que parece 
agora um inquilino da nossa alma.»; «o 
vazio de tudo aquilo, de um momento 
para o outro, ficou adiado.»; «o vazio 
das horas que quem está sozinho conta 
de forma diferente.». 

Um minúsculo vírus nos tem conde-
nados a prisão caseira para nos livrarmos 

dele, mas não conseguiu, ao menos até 
ver, tirar-nos o tempo para fazer mais coi-
sas de utilidade. Por mim, desde o último 
salpico, acabei de bordar em ponto cruz 
mais dois relógios de parede;

Acabei de escrever um livro para 
crianças há muito começado e, pela 
mesma via fui lendo e corrigindo textos 
antigos; servindo-me do computador 
ligado à televisão, quase todas as noites 
“vou ao cinema” sem sair de casa. Tudo 
bem? Vaidade minha? Foram as formas 
que encontrei para me libertar da prisão.

Só mais uma reflexão. Já muita gente 
se vai calando sobre a eutanásia; já vai 
passando ao esquecimento, mas uma 
lei aí está, mesmo que contra a vontade 
de tantos! Se era para a sociedade se 
ir libertando do peso de tantos idosos, 
a natureza se antecipou, varrendo aos 
milhares os infelizes infetados, como se 
fosse um ciclone que nem tempo deixa 
para rezar o “ato de contrição”.

Salpico
     Pico-Pico

Filipe Antunes Santos

Al-Baiäz - Notas de História e Património, n.º 23

Dinheiro impresso em Alvaiázere
Éio Marques
albaiaz@sapo.pt

Começaremos por referir que abordar 
um tema tão pouco conhecido, como é a 
emissão de cédulas em Portugal, não é 
tarefa fácil, sobretudo num espaço tão 
limitado. Por este motivo, resumiremos a 
história das cédulas emitidas em Portugal 
e nem sequer falaremos sobre os outros 
concelhos da nossa região. Cingir-nos-
-emos apenas às emitidas pela Câmara 
Municipal de Alvaiázere. 

As cédulas ou dinheiro de emergência 
são notas, umas mais elaboradas que 
outras, que surgiram em consequência 
de guerras, crises políticas, económicas 
ou financeiras. As primeiras referências 
às cédulas emitidas em Portugal são de 
1830, surgindo na ilha Terceira, Açores, 
no período agitado do regime liberal. 
Após esta data, só em 1891 se voltam a 
emitir as cédulas, devido ao desapareci-
mento dos metais preciosos (ouro e prata) 
da circulação, causado pelo açambarca-
mento da população destas moedas e/
ou recolha pelo Estado para saldar dívidas 
aos credores, na sequência do Ultimato 
Inglês de 1890. Outro período de grande 
proliferação das cédulas foi o final da 
Grande Guerra (1914-1918), mas desta 

vez de menor valor, já que as moedas de 
maior valor (de ouro e prata) já tinham 
sido substituídas pelas notas. Agora a es-
cassez passou a ser das moedas de cobre, 
bronze e cupro-níquel, provocada pelo 
alto preço que estes metais atingiam nos 
mercados. Assim, o Decreto n.º 3.296, 

de 15 de Agosto de 1917, veio autorizar 
a Casa da Moeda a emitir cédulas de 10 e 
2 centavos, e a Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa as de 5 centavos, com curso 
legal em todo o País. Apesar da grande 

emissão das cédulas de baixo valor (2 
centavos, 5 centavos e 10 centavos), havia 
grande dificuldade em satisfazer as ne-
cessidades. Tendo em conta a falta deste 
dinheiro em circulação, muitas Câmaras 
Municipais, Juntas de Freguesia, asso-
ciações, hospitais, misericórdias e casas 

comerciais emitiram cédulas, apesar de 
ilegais. Eram cédulas que tinham uma 
aceitação restrita ou seja, a aceitação era 
concelhia ou entre fregueses ou associa-
dos. Este período do pós Grande Guerra 

é considerado o mais rico na criação de 
dinheiro de emergência, as conhecidas 
cédulas, não só em Portugal mas por toda 
a Europa.

Apesar da sua ilegalidade, pois não 
havia suporte legal para estas institui-
ções emitirem as cédulas, o certo é que 
também a Câmara Municipal de Alvaiá-
zere deliberou, em 15 de Novembro de 
1921, emiti-las. As cédulas tinham um 
valor facial correspondente a 1, 2, 5 e 
10 centavos. Todas estas cédulas têm as 
dimensões de 8,5 x 6 cm e um aspecto 
gráfico de muita qualidade. O rosto des-
tas cédulas era composto pelo escudo 
nacional, os dizeres “Câmara Municipal de 
Alvaiázere / 1.ª Série / Deliberação de 15 
de Novembro de 1921 / O Presidente da 
Comissão Executiva”, a respectiva assina-
tura e, ainda, o número de exemplar (ma-
nuscrito), o seu valor facial e, nos cantos, 
as iniciais da autarquia “C.M.A.”. No verso, 
todas as cédulas têm a mesma imagem, 
a dos Paços do Concelho e Escola Conde 
Ferreira, o seu valor facial, surgindo nos 
cantos a sigla “C.M.A.”. As suas cores 
são as seguintes: a de 1 centavo tem o 
rosto castanho-escuro e o verso, azul; na 
de 2 centavos o rosto é verde e o verso 
é vermelho; a de 5 centavos tem o rosto 
de cor vermelha e o verso, azul; a de 10 
centavos apresenta o rosto de cor violeta, 
sendo o verso castanho.

Telemóveis: Gina Marques (comercial) 936327521 - 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.

Construção de Imóveis
De: Alcides Santos Silva

Tel. 236 655 428   -   Tlm. 914 507 071
Rua das Ribeiras, 57 - Barqueiro -  3250-252 Maçãs de D. Maria
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Missão Trevo 
colabora na confeção de 
máscaras para população 
e para os sem abrigo

No âmbito da infeção pelo novo Coronavírus 
(SARS-CoV-2), que evoluiu para a doença COVID-19, 
a Missão Trevo está empenhada, em regime de co-
laboração com outros organismos, nomeadamente 
a Junta de Freguesia de Almoster e a Unidade Pasto-
ral AMMA, na manufatura de material de proteção 
individual, mais concretamente na confeção de 
máscaras reutilizáveis caseiras que deverão ser 
entendidas, tal como no-lo recomenda o Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), como medida adicional 
ao distanciamento social, à higiene das mãos e à 
etiqueta respiratória (evitar beijos e abraços). 

O uso de máscara é um dever de todos os que 
permaneçam em espaços interiores fechados com 
várias pessoas (supermercados, farmácias, lojas ou 
estabelecimentos comerciais, transportes públicos, 
etc.).

As máscaras serão distribuídas pela população 
em breve, havendo também a intenção de colaborar 
com a Associação Apoio aos Sem Abrigo (ASA).

A Missão Trevo, na sua página de Facebook, su-
gere ainda um link para os interessados em viseiras 
e separadores para o local de trabalho. 

Mas acerca de máscaras e viseiras importa, no 
entanto, sublinhar que usá-las não basta, depois de 
ter a máscara e/ou viseira não se esqueça: há que 
acautelar a sua higienização, assim como assegurar 
todos os procedimentos de proteção recomendados 
pelo SNS.

A Missão Trevo endereça a todos um forte sen-
tido de cuidado individual e coletivo.

educação

Rua Conselheiro Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

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

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

ANABELA
Cabeleireira

rua Colégio Vera Cruz, Loja 5 (edifício da Praça)
telef. 236 656 366 - tlm 966 434 282

    3250 - 103 alvaiázere

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 &

No recomeço deste 3º período, a Biblioteca Escolar 
do Agrupamento de Escolas de Alvaiázere, adaptou-se às 
mudanças decorrentes do ensino à distância e dispôs-se a 
apoiar os seus utilizadores, reformulando o seu plano de 
trabalho e de atendimento, garantindo a todos o acesso 
à informação e aos recursos essenciais para a aprendiza-
gem dos alunos e prática letiva dos professores.

Assim, criou um serviço de atendimento em linha para 
docentes, alunos e encarregados de educação por email, 
24h/24h, por telefone direto, de 2ª à 6ª feira, das 9h às 
13h e das 14h às 17h ou por sessão síncrona a marcar 
com o utilizador, de modo a apoiar e orientar atividades 
de pesquisa de informação, leitura, seleção de recursos 
documentais, empréstimo de livros ou documentos de 
apoio à aprendizagem e estudo. 

Paralelamente, a equipa da Biblioteca Escolar vai dispo-
nibilizar progressivamente na sua página web, no blogue 
“Mundo dos livros” e no Facebook da BE um conjunto de 
recursos digitais que incluem livros e revistas em acesso 
livre, histórias para os mais pequenos, plataformas de li-
vros e outros recursos educativos relativos às várias áreas 
do conhecimento, incluindo os disponibilizados pela Rede 
de Bibliotecas Escolares e o Plano Nacional de Leitura. 

Para ocupar criativamente os alunos e as suas famí-

lias, serão regulamente promovidas propostas de ocu-
pação cultural dos tempos livres como visitas virtuais a 
museus e outros espaços, espetáculos e documentários, 
assim como jogos, desafios e concursos disponíveis quer 
na página web, quer no Facebook, quer no moodle da BE. 

É por isso que, mesmo em fase de pandemia devido 
ao surto de COVID-19, a Biblioteca Escolar está sempre 
presente junto dos seus utilizadores prestando apoio e 
acompanhamento através de toda a equipa – professo-
res e assistentes operacionais e promovendo a ligação 
da escola à comunidade escolar e contribuindo para o 
bem-estar dos alunos.

Biblioteca Escolar apoia à distância

ÓPTICA CÂNDIDO
reLoJoaria - oUriVesaria

de Manuel Joaquim Cândido Atafona
Fornecedor das: Caixas de Previdência, Caixa Geral de Depósitos, ADSE, SAMS e GNR

Sede: Praça do Município - 3250-107 ALVAIÁZERE                                Tel. 236 655 815

Filial: Caxarias - Ourém                                                                          Tel. 249 574 601

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.

O CLDS 4G de Alvaiázere, pro-
jeto cofinanciado pelo FSE – Fundo 
Social Europeu, face à situação 
atual adaptou-se no sentido de 
permitir a continuidade da sua 
atuação. 

Assim no mês de abril, o CLDS 
4G dinamizou um conjunto de 
sessões e iniciativas, salientando 
aqui as atividades “Snacks Saudá-
veis para Fazer Todos os Dias” e 
“Conciliação de Teletrabalho com 
a Escola dos Filhos”.

A sessão online “Snacks Saudá-
veis para Fazer Todos os Dias”, in-
serida na ação Oficinas Temáticas, 
teve como oradora a nutricionista 
Mariana José. Este encontro virtual 
aconteceu no dia 16 de abril e 
contou com a presença de 48 par-
ticipantes, tendo sido um momento 

de partilha de conhecimentos e 
esclarecimento de dúvidas relati-
vas a alimentos e quantidades que 
devemos consumir, neste período 
em que devemos ficar em casa, 
tempo este que leva a um possível 
aumento de ingestão dos mesmos. 

Houve também um momento 
de partilha de receitas de snacks 
saudáveis, que podemos fazer para 
consumir no nosso dia a dia.

Já no dia 23 de abril e no âmbito 
da ação Educar Ativamente, teve 
lugar a sessão online “Conciliação 
de Teletrabalho com a Escola dos 
Filhos”, com a participação da psi-
cóloga Andreia Azevedo. Esta ses-
são tratou-se de um momento de 
reflexão, tendo sido desenvolvida 
através de 5 pontos de partida: o 
fazer, os limites, a oportunidade/

desafio, a gestão e a expetativa. 
Os participantes tiveram oportuni-
dade de partilhar as suas dúvidas, 
receios e conquistas, tendo sido 
um momento bastante proveitoso 
para todos.

Para além das atividades men-
cionadas, o CLDS 4G tem também 
partilhado vários vídeos com pro-
postas de atividades para crianças 
através das redes sociais, tem di-
namizado sessões online junto das 
IPSS´s do Concelho e encontra-se 
também em contacto via telefone 
com os beneficiários mais idosos.

O CLDS 4G encontra-se disponí-
vel através do contacto telefónico 
926 371 285 ou email: geral@ca-
sapovoalvaiazere.pt e ainda através 
da página de facebook “CLDS 4G 
Alvaiázere”.

ACEITAM-SE
Trabalhadores(as) para a 
colheita da Framboesa 

em maio e junho

Contacto: tlm. 910 981 573

CLDS 4G promoveu diversas atividades
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Dadas as presentes circunstâncias, 
tal como todos os setores da socieda-
de também a Igreja, está a cumprir o 
confinamento, com o encerramento 
das suas portas e cancelamento de ce-
lebrações, não permitindo celebrar em 
Comunidade a Semana Santa e a Pás-
coa. No entanto encontram-se sempre 
maneiras diferentes de assinalar estas 
datas mais significativas e importantes 
do calendário religioso. Assim, em Al-
vaiázere, como em todo o país, já que 
a proposta «nasceu» nas redes sociais, 
levou o Padre André Sequeira a apelar 
à sua comunidade para no Domingo 
de Ramos, colocarem uma cruz ou um 
Ramo de Oliveira nas suas casas, numa 
porta, varanda, portão, permanecendo 
esta nesse local durante toda a Semana 
Santa, para  no Domingo de Páscoa ser 
enfeitada com flores, transmitindo des-
ta forma, a alegria da Ressurreição de 
Cristo. Este apelo não deixou ninguém 
indiferente e foi cumprido com alegria 
pelos Alvaiazerenses, que as mantive-
ram visíveis nas suas casas, e alguns 
até partilharam nas redes sociais a sua 
bonita e original cruz, onde não faltou 
também a do Padre André Sequeira, a 
qual publicamos.

Foi também através das redes 
sociais que o Padre André assinalou 
esta época tão especial, com várias 
mensagens para os diversos públicos 

de paroquianos, das quais destacamos 
a dirigida aos jovens que partilhamos, 
“… Esta é a Semana Santa, digamos a 
Jesus que Lhe agradecemos o Seu amor 
por nós, manifestado na Sua entrega e 
morte de Cruz. A Semana Maior a mais 
santa de todas as Semanas Santas por 
ser diferente e estarmos unidos em so-
frimento ao Seu Sofrimento. Em tudo o 
que está suspenso, está também o sinal 
de Cristo, suspenso da Cruz, e do Seu 
amor por mim, por nós, até ao fim. E 
Como diz o Papa Francisco e o nosso 
Bispo D. Virgílio: “Vós não sois o futuro 
de amanhã, mas o presente de Hoje”. 

O mundo precisa muito mais ainda 
de nós, neste tempo e no após, do 
nosso amor, da nossa juventude, da 
nossa alegria, do nosso entusiasmo e 
da nossa ajuda. Nós contamos contigo, 
e Jesus conta contigo e precisa de ti. 
Juntos com Deus somos mais fortes e 
podemos amar a dobrar como está no 
nome do nosso grupo: “AMMA”. Não 
tenhais medo de amar este mundo e 
de marcar a diferença, porque temos 
Deus no meio de nós. Bendito Sejais 
Jesus que vindes em Nome do Senhor, 
o Pai do Céu, para nos salvar e nos en-
corajares. Vinde e vivei em nós. “Senhor 
aumenta a nossa Fé!”. Suplicaram os 
Apóstolos a Jesus...estaríamos longe 
de imaginar que também pela privação 
de celebrar comunitariamente passa-

ria o aumento da nossa Fé! Os dias 
que vivemos, além de humanamente 
difíceis, são uma prova à comunidade 
dos crentes. De coração contrito pelo 
confinamento, mas de coração aberto 
a todos, a Deus e ao mundo. Sugerimos 
também nesta semana cuidar da nossa 
Oração, Caridade e Penitência, unidos à 
Cruz de Jesus. Devemos meditar a Pai-
xão, rezando as Estações da Via Sacra. 
Examinar a nossa consciência. Rezar 

o terço todos os dias. Assistir às Cele-
brações através da Rádio, Televisão e 
Internet. Estar atentos às necessidades 
dos nossos irmãos...Rezar por vivos e 
defuntos”. Este apelo final de tarefas 
para a semana santa, continua válido, 
segundo o Reverendo Padre André, 
para os paroquianos em tempo de reco-
lhimento e confinamento continuarem 
a viver a sua fé. 

Teodora Cardo

atualidade

A vivência da Páscoa nas comunidades em tempos de pandemia

Cruz da Semana Santa Cruz da Páscoa Florida 
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Dos testemunhos dos alunos em tempos de pandemia

 O coronavírus (Covid-19 na denominação 
oficial) tem sido o principal tema de notícias e 
conversas diárias.  

Quem diria, há uns meses atrás, que um “ser 
vivo” tão pequeno e invisível a olho nu pudesse, 
num curto espaço de tempo, colocar em risco a 
vida de qualquer cidadão do planeta? Quem diria 
que algo tão prejudicial para a vida humana, con-
seguisse, sincronicamente, ser tão gratificante 
para o nosso ecossistema? 

Nunca paramos para refletir e agora que 
parámos foi pelo pior motivo… Não sei até onde 
poderá ir a disseminação e o impacto do coro-
navírus em Portugal, mas penso que, por força 
das circunstâncias, esta é uma boa oportunidade 
para pensarmos…. E mais importante para mu-
darmos as nossas atitudes.

Há décadas que ouvimos falar do aumento do 
aquecimento global, da necessidade de proteger 
biomas, habitats e biodiversidade, da primordia-
lidade de reduzir a nossa pegada ecológica… 
Mas nós continuámos sem ouvir o Planeta, con-
tinuamos indiferentes… Como se nada fosse!

Até que surgiu este vírus e mudou significa-
tivamente a nossa rotina, não porque estejamos 
preocupados com o Planeta, mas porque a nossa 
vida está em causa e  porque medidas rigorosas 
foram implementadas.

As imagens que têm passado nos meios de 
comunicação social falam por si. São imagens 
extraordinárias que nos demonstram a redução 
dos gases com efeito de estufa sobre a China 

ou a Itália, os cardumes de peixes nos canais de 
águas límpidas de Veneza…. Pela primeira vez, 
em décadas, foi possível aos cidadãos do norte da 
Índia avistar a cordilheira dos Himalaias. Factos 
simplesmente surpreendentes que desejo, since-
ramente, que não sejam apenas momentâneos.

Apesar de termos cada vez melhores tecno-
logias de comunicação, o teletrabalho teima em 
não conseguir impor-se. Forçados a ficar em 
casa, este fenómeno começou a ganhar ainda 
mais importância. E só vejo boas razões neste 
confinamento…. Conseguimos reduzir uma 
parte dos carros que andam na estrada, e, con-
sequentemente, as emissões de CO2

, baixar o 
nível de stress nas pessoas, entre muitas outras 
consequências.

Este vírus alastrou-se de forma assustadora, 
mas juntos vamos continuar a combatê-lo.

Temos ótimos profissionais à nossa dispo-
sição, a zelarem pela nossa saúde, a porem em 
risco as suas próprias vidas para que nunca nos 
falte comida na mesa e a defender honrosamente 
um país numa situação que parece não ter fim.

Não sei até quando isto vai durar, mas a 
empatia, apesar do distanciamento social e da 
ansiedade, deve permanecer. Por vezes, não 
damos o devido valor a um simples abraço, a 
um simples carinho, a um simples afeto. Agora 
apercebemo-nos da falta que isto realmente 
nos faz… 

Vai ficar tudo bem!
Sara Marques de Oliveira

Como alunos, durante este surto de COVId-19, deparamo-nos 
com certas preocupações relativamente à escola, exames e aulas. 
Porém, temos uma certeza: o ano letivo não se encontra arruinado. 

de momento, e sendo a melhor solução face às condições em 
que nos encontramos, somos forçados a migrar para o online, onde 
nos adaptamos e aprendemos através de uma plataforma. 

Passar a aprender a partir de casa acarreta tantos aspetos po-
sitivos como negativos. A aprendizagem online, e num curtíssimo 
espaço de tempo, como não poderíamos jamais ter noutras cir-
cunstâncias, é um grande aspeto positivo. A grande capacidade de 
adaptação, de aprendizagem, o uso de novas formas de comunicar, 
de aprender e de nos relacionarmos foram passos muito importantes 
e diria mesmo de desenvolvimento crucial. Apostando numa vertente 
mais negativista, é de referir que se vai perdendo a componente 
relacional e a capacidade de construir a aprendizagem pelo coletivo.

depois, começámos a valorizar tudo aquilo que dávamos por 
adquirido e garantido até agora, nomeadamente o convívio escolar. 
Esta componente de aprendizagem é também importante, ou seja, a 
escassez de determinado método levou-nos a idolatrá-lo, a querê-lo 
e a sentir saudades do mesmo.

Nos outros níveis de escolaridade, onde não surgem questões 
sérias de exames nacionais ou provas de acesso ao ensino superior, 
as aprendizagens são recuperáveis e nada está perdido. Nesses 
anos, onde não se joga o tudo ou nada, será simples recuperar 
mais à frente. No entanto, nos anos de decisão, como é o meu caso, 
considero que não é tão fácil, uma vez que não se pode facilitar nos 
exames. Porém, a decisão não foi de perder um ano, mas sim adiar 
os exames, conferindo aos alunos mais tempo para se prepararem.

Só nos resta, por fim, mostrar entusiasmo, esforço e dedicação, 
que é necessária agora, mais do que nunca, nesta nova etapa e 
terceiro período via virtual. 

Telma Antunes Rodrigues

Aulas online Coronavírus 

Ninguém esperava o surgimento de um surto 
viral deste género que demonstra uma capacidade 
de propagação inacreditável e que levou a medidas 
extremas por parte de muitos governos que se 
viram obrigados a decretar o estado de emergên-
cia nacional, como é o caso do nosso país que se 
encontra, assim, hibernado na maioria das suas 
atividades económicas e com menos intensidade 
naquelas que permanecem em atividade, excetuan-
do, obviamente, a saúde e as atividades de apoio 
a esta que intensificaram o seu trabalho. Para os 
profissionais dessas áreas assim como para as for-
ças de segurança nacionais deixo desde já o meu 
muito obrigado. 

O facto de este vírus ser recente e conhecermos 
ainda pouco sobre ele não permitiu ainda a criação 
de uma vacina comprovadamente eficaz ou de 
métodos especificamente criados para combater 
esta pandemia, aquilo que tem sido feito pelos 
profissionais é utilizar formas de tratamento de 
outras doenças que parecem ser mais eficazes no 
tratamento do COVId-19.

Na minha opinião, aquilo que mais tem con-
tribuído para a contenção desta pandemia a nível 
nacional tem sido o comportamento da classe po-
lítica que, na maioria das ações que tomou conse-
guiu rapidamente chegar a um consenso com uma 
grande maioria das forças políticas representadas 
na Assembleia da República, ao contrário do nosso 
país vizinho que tem sido, também por isso, muito 
mais fustigado por estra crise.

Embora existam ainda governadores a rejeitar a 
gravidade deste surto como é o caso de Jair Bolsona-

ro, presidente do Brasil, diria que são muito poucos 
os seres humanos que ainda não tenham sido afe-
tados direta ou indiretamente por esta pandemia. 
Como é óbvio, não sou exceção à regra e como 
estudante, integrado no setor da educação que se 
alterou rapidamente num curto espaço de tempo. 
É claro que ainda há erros é, no entanto, louvável o 
esforço, tanto de professores como de alunos, que 
têm procurado maximizar o aproveitamento destas 
aulas à distância.

Os dias isolado em casa entre maratonas de 
séries e de estudo e algumas videochamadas com 
amigos que no início poderiam até ser interessantes 
tornaram-se rapidamente cansativos e repetitivos. 
Resta-nos agora apenas ter todos os cuidados para 
impedir a propagação deste vírus e esperar que pos-
samos regressar calmamente às nossas vidas, não 
só às atividades escolares como às extracurriculares 
que considero essenciais para o desenvolvimento 
dos jovens.

Espero apenas que este vírus contribua para 
a redução do consumismo e que esta diminuição 
registada na poluição a nível global possa conti-
nuar a registar-se muito depois do fim deste surto 
pandémico que espero e acredito estar para breve, 
pelo menos no nosso país. Porém, saliento que 
embora se esteja prestes a proceder à reabertura 
de algumas atividades económicas em Portugal, 
esse desconfinamento progressivo não é sinónimo 
de fim de perigo e que se devem manter todos os 
cuidados necessários e permanecer em casa tanto 
quanto possível nas próximas semanas.

Tomás Serpa 

Antes, estendiam-se profusamente largos eucaliptais, 
tais e tantos, que, salvo se o mundo se salvasse - trun-
cando-os todos, jamais caberiam escritos ou descritos 
em papel. No seio de tal praga o vício faz pequenos os 
latifúndios, a perversão favorece a monocultura do mal, o 
egoísmo faz-se solidário e tudo aduba. O bem, se algum 
houve, a vegetação rasteira se cingiu, não havendo, para 
pousar, fenda no solo, que as raízes extensas usurpam, 
nem sol, que as maléficas copas tapam, para crescer.

Agora, chegou um incêndio que a nenhuma fagulha 
anterior se compara e queimou e queima desalmadamente. 
A sua chama rutilante parece descobrir o bréu que somen-
te nas entranhas recônditas do eucalipto tinha morada. 
Não a parecem descobrir, porém, os que isto veem, pois 
obnubila-a o fumo. 

Tudo quanto criámos (ou críamos) hirto agora tombou; 
tudo quanto fizemos luxuriante regando agora se desfaz, 
assim como com a luxúria, pelo modo como vamos ro-
gando.

 Não venho com metáforas de eucaliptos nem de incên-
dios para sugerir que a pandemia se trata de um castigo 
ou que os danos deste flagelo decorrem das máculas que 
a Humanidade tem vindo a acumular; sinceramente, não 
sei o quão diferentes seriam as coisas noutro cenário que 
não aquele em que naturalmente sucederam. Sei, contudo, 
que a Humanidade não precisava de um vírus para precisar 
de ressuscitar. 

Quero, portanto, somente que se retenha o seguinte: 
resta, uma vez acabado o fogo, saber que cultura escolher 
para a sucessão ecológica secundária que virá depois.

  José Marques

Eu e o Covid-19 Um olhar diferente sobre 
a Pandemia
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à (in)sanidade mental dos nossos leitores

Sou professora (um desafio constante) e mãe de 
dois rapazes (desafiadores e desafiantes). Há duas 
semanas fomos desafiados por um vírus invisível e 
silencioso; aceitamos o desafio e fomos para casa. 

Há um mês e meio temos três salas de aula na 
nossa sala: uma sala de atividades (para um menino 
de dois anos), uma sala de 1.º ano (para um menino 
de seis anos) e uma sala de 10.º e 11.º anos (105 
alunos - sorte a minha que já acabei a componente 
letiva com quatro turmas). O pai juntou-se a nós 
duas semanas depois, também ele em teletrabalho 
e montou dois gabinetes na mesma sala. Ao lado da 
sala, está a cozinha, onde se faz o pequeno-almoço, 
o almoço, o jantar e vários lanches (a quarentena (ou 
o stress) abre o apetite). Já perdi a noção do tempo. 
Tenho a sensação que estou sempre «on”. Em parce-
ria com o senhor dos gabinetes ao lado, em pouco 
tempo faço uma atividade com plasticina, oriento 
uma atividade de português, estudo do meio ou ma-
temática e, sozinha, oriento o inglês (às vezes deso-
rientado) de 105 alunos. Como professora e Diretora 
de Turma tento estar o mais próxima possível dos 
meus alunos. A maioria das nossas crianças e jovens 
estará a passar, provavelmente, pelo maior desafio 
das suas vidas: privados do seu espaço de aprendi-
zagem, dos seus professores e principalmente dos 
seus amigos e dos seus primeiros amores. Alguns, 

em casa, estão a passar pelos piores tormentos. Não 
nos esqueçamos que a maioria dos NOSSOS alunos 
não tem um computador, um tablet, um iPad, um 
ipod, um iphone… e a Internet é um luxo só para 
alguns. Muitas famílias precisam dessa mensalidade 
para colocar comida na mesa.  

Hoje em dia, que tanto se apregoa “A  Educação 
para tod@s”, a escola inclusiva, a tecnologia, as 
plataformas x, y, z, a inovação, o fazer diferente... 

Será mesmo que estamos a inovar, será mesmo que 
estamos a fazer diferente, será mesmo que estamos 
a dar a tod@s as mesmas oportunidades? Sou contra 
muita coisa no nosso sistema de ensino mas adoro a 
arte de ensinar (entenda-se, ARte). Ensinar vai muito 
para além do debitar conteúdos... Os professores 
são, muitas vezes, os confidentes, os pais, os amigos 
d@s alun@s. Há histórias de vida muito difíceis, há as 
descobertas, há os amores e desamores, as angús-
tias, as dúvidas, os medos, as fragilidades. Dentro 
de uma sala de aula, lidamos com isto todos os dias. 
À distância, não os podemos descurar. 

Como mãe, sinto que estou a privar os meus fi-
lhos de uma maior atenção, de apoio mais próximo 
e de mais abraços de chocolate. Para não abandonar 
105, tenho de dar um pouco menos de atenção a 
dois. Mas mesmo sem dar atenção exclusiva a to-
dos, sei que não estou a falhar a nenhum. Mais do 
que serem os melhores, as nossas crianças e jovens 
precisam de ser felizes.  Na escola e em casa… me-
nos trabalho, menos stress, menos pressão, menos 
ansiedade = mais motivação, mais interesse e mais 
serenidade. Não esventremos a sanidade mental dos 
nossos alunos, dos pais e dos professores...

Cá em casa continuamos... Tudo ao molho e fé 
em Deus. 

Silvia Graça

Tudo ao molho e fé em Deus!

Este “bicho”, que tem mesmo um 
péssimo feitio e apostou em não dei-
xar pedra sobre pedra, espraia a sua 
maldade letal por geometrias variadas, 
não se detém perante idiomas distintos 
nem se assusta com a diversidade cro-
mática que caracteriza a raça humana. 
Mas está enganado. 

Está enganado porque é um bicho 
mau que nasceu e se alimenta do 
nosso comportamento, mas que, pre-
cisamente por ser “bicho mau” e não 
gente, não consegue compreender a 
capacidade que os humanos têm em se 
transcenderem nos momentos críticos. 
E é esta capacidade de superação, de 
entrega, de resiliência, de solidarieda-
de, de auto-controlo, de olharmos para 
dentro de cada um de nós e de, com 
sinceridade, reflectirmos no que fize-
mos para que o “bicho” crescesse deste 
modo hediondo que a todos assusta, 
que o vai derrotar. 

Está enganado porque por todo 
o lado se multiplicam os esforços, 
se juntam sectores, se anuncia e se 
mostra o real significado da palavra 
solidariedade. Está enganado porque 
cada vez mais todos compreendem o 
contributo que cada um deve dar, seja 
o ficar em casa, a trabalhar - conscien-
temente - ou a resguardar-se porque 
está doente (mas vai curar-se), porque 
apoia alguém ou simplesmente porque 
sim, seja ir trabalhar para que os ou-
tros possam permanecer no domicílio. 

Nesta luta diária em que cada dia 

superado constitui uma vitória, recor-
do Aristóteles e, porque “no fundo de 
um buraco ou de um poço, acontece 
descobrir-se as estrelas”, importa que 
permaneçamos de espírito aberto, 
positivo, tentando manter o alento 
mesmo nas fases mais difíceis. A sen-
tença aristotélica exorta-nos à comba-
tividade e à renúncia do desânimo, à 
centelha criadora ao invés do impulso 
destruidor. 

Se pensarmos bem, vivemos ro-
deados de estrelas transformadas em 
heróis que lutam por nós nas várias 
frentes de batalha, desde os profissio-
nais de saúde às forças de segurança, 
desde os agricultores aos trabalhado-
res dos supermercados, e mesmo o 
ficar em casa é outra forma sublime de 
heroísmo. Agora, que o “bicho” surgiu 
violenta e inesperadamente para nos 
colocar à prova, olhemos para estas 
estrelas que iluminam o nosso quoti-
diano com a esperança da superação 
ganhadora.

Com exemplos destes, cujo coração 
ultrapassa a minha capacidade de ex-
pressão escrita, como pode o “bicho” 
não perder esta guerra? Todos sabem 
que ao longo da história da humani-
dade, que se foi gradualmente esque-
cendo de ser humana e de também ela 
pertencer a esta Natureza que agora 
grita, outros “bichos” fizeram muitos 
estragos. Da peste do Egipto, muito 
anos antes de Cristo, à peste Negra, 
da peste Antonina à cólera, muitos 

milhões de pessoas não resistiram 
depois de terem sofrido tormentos 
inimagináveis.

Agora temos recursos, conhecimen-
to e tecnologia inexistentes nesses 
períodos mas de pouco servirão se 
cada um de nós não fizer a sua parte. 
O “bicho” veio para nos testar e nós 
saberemos estar à altura da prova, 
saindo dela uma sociedade mais tole-
rante, menos egoísta, mais humanista 
e pessoas que voltaram a aprender a 
ser apenas seres humanos com toda 
a magia que esta expressão encerra.

Não restam dúvidas de que 
enfrentamos um inimigo temível, 
porque é manhoso, esquivo, silencioso, 
cobarde e até letal.

Mas este “bicho” que nos invadiu 
subitamente, que pretende à viva força 
entrar na nossa pele e roubar-nos o ar, 
que não respeita os mais frágeis nem 
os mais poderosos e que teima em 
prosseguir a sua senda destruidora 
sem olhar a geografias nem a critérios, 
não contou com um obstáculo: nós.

Nós, as pessoas que se mobilizam 
para resistir em casa enquanto aplau-
dem, com enorme justiça, todos os que 
“o” enfrentam directamente para nos 
prover do que necessitamos.

Nós, as pessoas que abnegadamen-
te no mundo inteiro - nas mais diversas 
profissões - se dedicam aos que são 
apanhados na malha deste “bicho” 
miserável.

Nós, as pessoas que redescobrem 

os valores humanos da solidariedade 
e da generosidade porventura esque-
cidos numa recôndita gaveta há muito 
por abrir.

Nós, as pessoas que sabem que 
“ele” espreita uma desatenção, um des-
cuido no nosso comportamento - não, 
não podemos cair nessa armadilha de 
o considerarmos quase vencido! - para 
nos atacar.

Nós, as pessoas que fomos capazes 
de, numa unidade à escala planetária 
alicerçada na boa vontade de autores e 
de artistas admirados mundialmente e 
de líderes a diversos níveis (desde An-
tónio Guterres a Bill Gates), mostrar ao 
“bicho” que ele não pode vencer uma 
guerra quando enfrenta as vontades 
humanas que, unindo-se, geram uma 
sinergia que se transforma em explo-
são mágica de força fazendo renascer 
a esperança nos nossos corações en-
tristecidos e receosos por um porvir 
que desconhecemos.

Por nós, deixo-vos uma singela 
oração celta:

“Que Deus nos dê

para cada tempestade, um arco-iris

Para cada lágrima, um sorriso

Para cada gesto de ternura, uma promessa

E uma benção em cada momento difícil. 

Que tenhamos sempre um amigo fiel

para dividir os nossos problemas.

E que cada oração seja sempre escutada 

e respondida.”

Paula Cunha

O “Bicho” dá luta mas não conta com a força da grandeza humana

O dia a dia de uma Família (Graça Carvalho)
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No concelho de Alvaiázere o maior 
surto da pandemia surge no Lar Residen-
cial, Solar de D. Maria, e para darmos a co-
nhecer o historial desta situação pedimos 
a colaboração das responsáveis deste que 
gentilmente, conforme algumas questões 
colocadas, esclareceram que o problema 
nasceu devido a uma utente que foi reen-
caminhada do Hospital dos Covões, com 
infeção respiratória e febre, ainda com 
tratamento para fazer no Lar. Como a 
febre continuava, foi enviada novamente 
para o hospital dos Covões, no entanto o 
Lar não obteve qualquer informação da 
efetiva realização de teste ao COVID-19. 
Assim, a primeira situação de que tiveram 
conhecimento, foi de um utente que foi 
enviado na tarde do dia 23 de março, para 
o hospital com problemas gástricos, e que 
ao ser submetido ao teste COVID-19, o 
resultado positivo foi comunicado ao Lar 
na noite de 25 de março.

Nessa mesma noite, avisaram a Saúde 
Pública e a equipa médica do lar (médico 
e enfermeiro) fizeram o isolamento dos 
utentes, que ficaram confinados ao espa-
ço dos seus quartos. 

Na manhã de 25 de março a Junta de 
Freguesia de Maçãs de D. Maria procedeu 
à desinfeção dos espaços exteriores, con-
tinuando a faze-lo regularmente.

Quanto à colaboração referiram a ce-
leridade dos primeiros apoios por parte 
da Proteção Civil Municipal e dos BVA, no 
fornecimento de EPIS, recursos humanos 
e financiamento dos testes de COVID-19 
para todos os utentes e colaboradores 
pela CMA.

Os primeiros testes a 30 de março 
deram resultados positivos: 28 utentes 
(3 destes internados no hospital) e mais 
8 funcionários (incluindo a Gerente e o 
Enfermeiro do Lar).

Resultados negativos: 2 utentes; 7 
funcionários (destes, uma ficou de baixa 
médica) e o médico em regime de avença.

Com oito funcionários a ficarem de 
quarentena, os principais problemas e 
preocupações, verificaram-se na falta de 
recursos humanos, principalmente na 
lavandaria e na cozinha. A gerência con-
tratou imediatamente uma lavandaria e 
um restaurante Take-Way, para assegurar 
tratamento de roupas e refeições.

O Ministério da Segurança Social de 
Leiria, estabeleceu um protocolo com a 
Cruz Vermelha Portuguesa, no sentido de 
garantir o reforço dos recursos humanos 
em situações de emergia de COVID-19, às 
ERPIs (Estruturas residenciais para idosos 
e Lares residenciais licenciados), onde se 
insere este Lar. 

Até terem repostas às graves lacunas 
de recursos humanos, o Lar viveu dias 
muito difíceis, que podemos constatar, 
com o contacto feito com a Diretora 
Técnica/Assistente Social que estava com-
plemente em desespero para conseguir 
chegar a todo o lado.

Os recursos humanos conforme foram 
chegando iam atenuando as dificuldades, 
assim: dia 7/04/2020, 1 - auxiliar de Ser-
viços Gerais; dia 08/04/2020 – 1 auxiliar 
de Serviços Gerais e 1 Auxiliar de Ação 

Direta; dia 09/04/2020 – 1 cozinheira; dia 
16/04/2020 – 1 auxiliar de serviços gerais.

O apoio de uma psicóloga cedida pela 
Câmara Municipal de Alvaiázere, para os 
utentes e funcionários que mais necessi-
tavam deste, também foi considerado de 
muito útil, assim como de dois enfermei-
ros, um auxiliar de ação médica e uma 
estagiária de enfermagem.

Outra dificuldade sentida pelo Lar foi a 
falta no mercado de equipamento de pro-
teção, para além dos conseguidos pela ge-
rência, outros foram cedidos por diversas 
entidades, como, Junta de freguesia, CMA, 
Proteção Civil, BVA, Segurança Social de 
Leiria, Farmácia Pacheco Pereira e da em-
presa Madeiras & Companhia de Ansião.

Outra ajuda focada como muito impor-
tante foi a desinfeção/descontaminação 
do Lar, efetuada no dia 11 de abril pelo 
GIPS-GNR em colaboração com a delegada 
de Saúde de Alvaiázere e da Proteção Civil.

Segundo as responsáveis do lar, a sua 
maior preocupação foi sempre o bem estar 
e saúde dos utentes, colocando a sua saú-
de e a vida pessoal para segundo plano.

Como balanço da situação presente, 
lamentaram a perda de alguns utentes, e 
congratularam-se com os recuperados e 
embora ainda tenham alguns utentes posi-
tivos, estes não revelam grandes sintomas.

Deixaram uma reflexão final, “a expe-
riência pela qual passámos, ensinou-nos 
que não temos nada por garantido. De-
vemos unir-nos, colaborar com os outros 
e realçar o papel dos voluntários. Ainda 
temos uma voluntária no lar, que continua 
a apoiar-nos muito.

Que a vida é uma passagem e que 
devemos vivê-la com humildade e ajuda 
ao próximo. Que estes utentes merecem 
o melhor da vida e é por eles que traba-
lhamos dia a dia”. 

E ainda um reconhecimento, “agrade-
cemos também ao grupo AMMA, que nos 
trouxe uns miminhos para que tivésse-
mos uma Páscoa mais feliz (colaboradores 
e utentes) e ao Reverendo Padre André 
pela mensagem de esperança que nos 
transmitiu”.

Temos de concluir que nesta situação 
todos deram as mãos e criou-se uma onda 
de solidariedade que orgulha os Alvaia-
zerenses e permitiu ultrapassar de forma 
positiva os momentos dramáticos vividos.

O papel dos Bombeiros mais uma vez é crucial nestas situações, como esta de 
pandemia, e se existe instituição a quem podemos recorrer e ser sempre corres-
pondidos, essa instituição é, sem dúvida, a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Alvaiázere. Neste sentido fomos ouvir o seu Comandante Mário 
Bruno sobre a situação do COVID-19 em Alvaiázere. 

destaque

Teresa Ferreira e Selina Mendes

Articulação de todos os agentes de proteção civil

O Comandante começou por referir 
que, “numa primeira fase, nenhum or-
ganismo estava preparado para isto em 
especial o Ministério da Saúde e a Direção 
Geral da Saúde. Os Bombeiros não faziam 
parte inicialmente do sistema de resposta 
a esta pandemia, cabendo essa missão ao 
INEM e à Cruz Vermelha com uma dúzia 
de ambulâncias e respetivas tripulações 
a nível Nacional. Esta situação foi pron-
tamente contestada pelos Bombeiros 
pois já sabíamos que essa situação era 
insustentável e completamente inope-
racional, porque são os Bombeiros que 
mais e melhor respondem às situações 
de pré-hospitalar a nível Nacional. Como 
resultado desta impreparação não nos foi 
ministrada formação adequada (ficando 
essa missão para os Corpos de Bombeiros 
que anteciparam esse cenário e se pre-
pararam para o que aí vinha) e não nos 
foi distribuído equipamentos específicos 
(EPI’s) para este tipo de ocorrência”.

Sobre esta falta de equipamentos o 
comandante lamentou que, “muitas das 
Associações estão estranguladas financei-
ramente já que os EPI’s necessários estão 
a preços absurdos no mercado e não exis-
te qualquer ajuda do estado para com-
pensar as Associações. De salientar que, 
se não fosse a pronta ajuda da CMA para 
a aquisição de EPI’s, seria impossível res-
pondermos às cerca de três dezenas de 
serviços COVID-19 que tivemos em março 

e abril pois cada Bombeiro custa cerca de 
25 euros a equipar completamente e por 
ambulância no mínimo são 2 tripulantes. 
Nesta fase da pandemia em que o nível 
de contágio é comunitário, qualquer ocor-
rência deve ser encarada como suspeita 
de COVID-19 e os Bombeiros devem ir 
equipados de modo a cumprir todas as 
normas de segurança exigidas”.

O Comandante demonstrou ser cui-
dadoso afirmando que, “exigiu dos seus 
operacionais o cumprimento integral das 
recomendações em matéria de uso dos 
EPI’s de modo a garantir a sua integridade e 
segurança” e por isso “não tivemos até ago-
ra qualquer Bombeiro infetado apesar do 
número significativo de serviços efetuados 
como COVID-19 suspeitos ou confirmados”.

Sobre o futuro o Comandante manifes-
tou a sua apreensão, “a situação está longe 
de estar controlada e teme os meses de 
Verão. É essencial que a população mante-
nha os níveis de cumprimento das regras 
impostas como o uso de máscaras e o 
afastamento social e que permitiram chegar 
aqui sem as situações de calamidade que 
assistimos nos países vizinhos”.

E concluiu sobre a ação dos Bombeiros 
de Alvaiázere, “o plano de contingência 
elaborado para o efeito está em vigor e 
sendo ele um documento dinâmico será fa-
cilmente adaptado para novos estádios da 
pandemia para salvaguardarmos em qual-
quer momento a população de Alvaiázere”.

Solar D. Maria em tempos de COVID-19

Voluntariado de qualidade faz a diferença…
A falta de recursos humanos que se abateu sobre o Solar de D. Maria, com a 

pandemia, foi ultrapassada pelo trabalho de voluntariado, e começamos por salien-
tar o da Diretora Técnica, Teresa Ferreira, que além de ser funcionária, também foi 
voluntária, pois trabalhava das 9 horas às 24 horas todos os dias de semana, sem 
folgas. Segundo esta até chegou a perder a noção do tempo. A sua dedicação total, 
muito contribuiu para a segurança de todos os utentes.

Para auxiliarem o médico, Bernardino, prestaram serviço em regime de voluntaria-
do, Henrique Santos convidado pela Presidente da CMA e o Enfermeiro, Nelson Silva,  
que desde o primeiro momento que teve conhecimento da situação tomou a decisão 
de colaborar, pelo que se disponibilizou e convidou um colega e o mesmo explica, 
“obtive resposta positiva do Enf. André Brás que comigo colaborou na prestação de 
cuidados de enfermagem aos utentes do lar, onde também foi possível fornecer al-
guma orientação sobre procedimentos de segurança mais adequados na abordagem 
a esta tipologia de doentes”. Mais referiu que “foi com total satisfação, mas também 
com responsabilidade que colaborei de forma voluntária no restabelecimento da 
normalidade no lar”. Agradeceu ainda “a atenção dispensada por todos os colabora-
dores no lar, pela disponibilidade da autarquia e BVA na disponibilização de EPIs”.

Em regime de voluntariado a tempo inteiro revelou-se, de grande competência e 
dedicação, a jovem de Maçãs de D. Maria, de 22 anos, Selina Mendes, estudante na 
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Logo que soube ofereceu a sua ajuda e 
da experiência como voluntária referiu “ foi e continua a ser uma missão que ficará 
para sempre gravada no meu coração enquanto pessoa, e enquanto futura enfermeira”. 

E confessou, “desde o primeiro dia eu vivi esta missão também com medo como 
todas as outras pessoas, mas a minha força de ajudar era maior que o medo de ficar 
infetada. Na verdade o meu maior medo era ficar infetada e não continuar a ajudar 
mais estes idosos, que todos os dias enchem o meu coração de amor e carinho, e 
fico de lágrima no canto do olho com as suas palavras e os seus agradecimentos”.

E continuou, “Durante estas semanas eu vivi várias emoções nesta fase epidemio-
lógica, tenho aprendido bastante com esta equipa que me tem acompanhado todos 
os dias, funcionárias e voluntários a quem agradeço reconhecidamente, assim como 
às proprietárias do Lar D. Otilina Simão e D. Paula Branco e à assistente social, Dra. 
Teresa Ferreira, por me receberem de coração aberto e pelo apoio”.

E concluiu agradecendo ainda aos pais, familiares, namorado, amigos, institui-
ções, pela força que lhe deram e pelo reconhecimento do seu trabalho, assim como 
ao grupo de jovens AMMA, ao qual tem muito gosto em pertencer.
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O concelho de Alvaiázere regista, à 
data do fecho desta edição, um total de 
27 casos confirmados, a maior parte as-
sociados ao surto epidémico de Covid-19 
detetado no lar “Solar Dona Maria”, em 
Carvalhal, Maçãs de Dona Maria. Outros 
casos pontuais dispersos têm surgido, 
mas felizmente e aparentemente, não têm 
originado cadeias de transmissão.  

Importa esclarecer que este número 
será dentro em breve, ainda menor, pois 
à data de hoje, sabemos que a repetição 
dos testes em alguns casos, deu já re-
sultados negativos, o que se traduz num 
dado positivo e que permite alimentar a 
esperança em torno do panorama devas-
tador a que a comunicação social nos vai 
já habituando.

 No final do mês de março, o serviço 
de protecção civil municipal tomou co-
nhecimento de um surto epidémico de 
Covid-19 no lar “Solar D. Maria, no qual 
se diagnosticou a infecção por Covid-19 
em 25 dos 27 utentes internados naquela 
entidade e em 9, dos 17 colaboradores. 
Contudo, há a destacar o facto destes 
números não se traduzirem todos em ví-
timas Covid-19 em Alvaiázere, pois a área 
de residência e consequente número de 
utente do Serviço Nacional de Saúde não 
é, em todos os utentes do lar, no nosso 
território, logo esses casos não se reflec-
tem na estatística do nosso concelho.

Assim que tomámos conhecimento 
do primeiro caso positivo, considerámos 
extremamente importante a realização, 
generalizada a todos os colaboradores 
e utentes, dos testes à infecção Co-
vid-19, opinião que não foi unânime, 
tendo por isso, o serviço de protecção 
civil de Alvaiázere tomado a iniciativa de 
contratualizar os testes a uma entidade 
externa. Logo que os resultados foram 
dados a conhecer pela delegada de saúde 
pública, entidade que recepcionou os re-
sultados, foram de imediato tomadas um 
conjunto de medidas de apoio ao lar que 
se prolongaram até à sua efectiva neces-
sidade, das quais destaco a cedência de 
equipamentos de protecção individual a 
todos os colaboradores e voluntários que 
se disponibilizaram a ajudar a entidade 
e, a articulação entre a proprietária do 
lar e todas as entidades que prestaram 
serviços. Ainda, destaco, que todas as 
medidas foram tomadas em colaboração 
com a delegada de saúde pública e com 
o Centro Distrital de Leiria do Instituto da 
Segurança Social, I.P.

Aquando da tomada de conhecimento 
deste caso, já o serviço de protecção civil, 
estava a tomar um conjunto de medidas 
para fazer face ao possível aparecimen-
to de casos positivos Covid-19, assim 
estávamos já a preparar a instalação de 
um hospital de campanha no Pavilhão 
Desportivo de Alvaiázere, com 30 camas, 
20 das quais articuladas (propriedade da 
Santa Casa da Misericórdia), tínhamos já 
acordado com os proprietários de unida-
des de alojamentos local a possibilidade 
de acolhimento a profissionais da área da 
saúde e havíamos preparado três aparta-

mentos para acolhimento de munícipes 
com capacidade económica reduzida que 
não tenham meios que permitam cumprir 
com necessidades de isolamento que não 
tivessem condições para cumprir esta 
indicação nas suas residências. 

Neste momento, o serviço municipal 
de protecção civil, já preparou mais dois 
espaços, em articulação com a Casa do 
Povo de Maçãs de D.ª Maria com 20 camas 
cedidas por um particular e 50 camas no 
Quartel da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários. 

Desde cedo, suspendemos todas as 
atividades culturais, desportivas e sociais, 
encerrámos ao público, todos os equipa-
mentos e infraestruturas municipais de ca-
rácter cultural e desportivo, suspendemos 
todos os serviços de atendimento presen-
cial do Município de Alvaiázere, privile-
giando a utilização de canais de contacto 
alternativos, nomeadamente, o contacto 
telefónico e o endereço electrónico. 

E, conscientes do transtorno que 
estas medidas causariam na população, 
mas empenhados em criar as condições 
favoráveis aos nossos munícipes para 

que o dever social de isolamento e de 
confinamento fosse cumprido com o 
mínimo de impacto em cada um de nós, 
foram implementadas mais medidas com 
o envolvimento, não só do Município mas 
também das Juntas de Freguesia. Entre 
as medidas implementadas, destacam-
se: a Criação do gabinete SOS Covid-19 
com o objetivo de informar e apoiar nas 
mais variadas vertentes os munícipes do 
concelho; a atribuição de um subsídio de 
10.000,00€ à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Alvaiázere, para 
que possam assegurar o rápido auxílio 
aos munícipes que dele mais necessi-
tem; a entrega domiciliária de bens de 
consumo e medicamentos, em articulação 
com as Juntas de freguesia, àqueles que 
por motivos vários possam ter dificulda-
des na sua aquisição; a entrega domici-
liária de refeições a todos os alunos e 
jovens que beneficiam do Escalão A de 
Ação Social Escolar e escalão B a partir do 
início do mês de maio; a disponibilização 
de uma linha de apoio social (o (+351) 
800 209 817), criada especificamente 
para o apoio à COVID-19 a funcionar de 
segunda a sexta-feira, da parte da manhã, 
entre as 9h00 e as 12h30, e de tarde entre 
as 14h00 e as 17h30; a disponibilização 
de uma plataforma online para proceder 
a compras de bens essenciais: www.
esolidario.pt, especialmente para quem 
está longe dos seus familiares, que são 

posteriormente entregues no domicílio; 
a Disponibilização de solução à base de 
hipoclorito de sódio a todas as juntas de 
freguesia do concelho para que possam 
proceder a ações de limpeza e desinfeção 
das ruas e espaços públicos como forma 
de conter a propagação do surto provoca-
do pelo novo coronavírus; a disponibiliza-
ção de uma máscara (inicialmente, e como 

forma de sensibilização à importância 
do seu correto uso) a toda a população; 
a redução da fatura da água em 80% 
para os consumidores não-domésticos 
e a aplicação da tarifa social a todos os 
clientes domésticos, medida criada em 
articulação com os restantes concelhos 
que integram a APIN; a Redução das 
rendas de habitação social em 50%, com 
efeito retroativo ao passado mês de mar-
ço, como instrumento de apoio a famílias 
que apresentam situações de carência 
financeira, e, igualmente com efeitos 
retroativos ao mês de março, a redução 
do valor da renda para metade das em-
presas que se mantêm em actividade num 
espaço municipal, enquanto que as que 
suspenderam a respetiva atividade ficarão 
isentas de qualquer prestação e, no âm-
bito do programa municipal de desenvol-
vimento da economia local denominado 
“Alvaiázere+”, a diminuição das rendas 

dos espaços municipais arrendados a 
empresas, bem como no valor cobrado 
às empresas sedeadas na Alvaiázere+ - 
Incubadora de Negócios.

Aproveito o momento, como respon-
sável da protecção civil de Alvaiázere, 
para agradecer ao coordenador de pro-
tecção civil do Município a sua prontidão 
e envolvimento, a todos os serviços da 

Câmara Municipal que se adaptaram e se 
ajustaram às novas condições de trabalho 
de forma exemplar, às juntas de fregue-
sia pela total colaboração, às IPSS´s e 
entidades privadas do sector social pela 
dedicação e colaboração, à Cearte por 
aceitar o nosso desafio para costurar más-
caras, à AHBVA que tem sido um parceiro 
incansável neste combate à Covid-19, 
à Força Aérea e ao Exercito Português 
pela cedência de camas, à Albergaria 
“Pinheiros” por alojar gratuitamente os 
profissionais de saúde, aos voluntários 
da Cruz Vermelha pelo altruísmo e ajuda, 
aos enfermeiros que cederam os seus 
serviços gratuitamente, a todas as enti-
dades privadas e associativas e a todos 
os particulares que contactámos e que se 
manifestaram disponíveis para colaborar 
com o serviço de protecção civil desde a 
primeira hora, colocando sempre o servi-
ço ao próximo em primeiro lugar!

É em momentos como este que, elevo 
as nossas origens e a nossa capacidade 
de resiliência, que destaco a nossa capa-
cidade de entreajuda e o nosso altruísmo. 
Unidos somos mais fortes. Venceremos 
este combate que enfrentamos porque 
caminharemos lado a lado convosco neste 
futuro incerto, mas que estou convicta, 
superaremos com sucesso! Não deixemos 
cair a esperança!

Célia Marques, 
Responsável da Proteção Civil Municipal

destaque

concelhia permitiu uma boa resposta ao COVID-19

Refeitório no Pavilhão Desportivo de Alvaiázere

Hospital de Campanha no Pavilhão Desportivo de Alvaiázere

Agradecimentos do Solar D. Maria

A gerência do Solar D. Maria, agradece todo o apoio nestes tempo difíceis, do 
Instituto da Segurança Social de Leiria, da Câmara Municipal de Alvaiázere, da Prote-
ção Civil de Alvaiázere, da Saúde Pública, dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere, 
da Junta de Freguesia de Maçãs de D. Maria, à farmácia Pacheco Pereira, a todos 
quantos nos disponibilizaram equipamentos de proteção, a todos os voluntários que 
nos ajudaram nesta época difícil, ao Grupo AMMA, ao Sr. Padre André e ao Centro 
Cultural Recreativo e Social de Pussos, que disponibilizou a sua Diretora Técnica, 
para nos ajudar durante quase um mês. A todos um Bem Haja.

Ação assertiva da nossa Proteção Civil torna os Alvaiazerenses mais resilientes face ao coronavírus. A responsável máxima, 
Célia Marques, deu a conhecer os mecanismos e medidas acionados que têm sido profícuos no combate à pandemia.
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A visão dos responsáveis pelo ensino no nosso concelho

O vírus COVID-19 invadiu sem con-
vite ou aviso prévio o nosso quotidiano 
e deixou um rasto de perturbação na 
organização da nossa vida pessoal, 
social e profissional e nas tarefas que 
lhe estão associadas. 

Esta intromissão teve um impacto 
enorme naquela que é a realidade 
educativa do país e a prática diária de 
cada professor, de cada aluno e, natu-
ralmente, de cada escola (órgãos de 
gestão). Foi com alguma preocupação 
que foi acolhida a informação de que a 
partir do dia 15 de março e até ao dia 
09 de abril (pelo menos) a atividade 
letiva estava suspensa. A preocupação 
foi, no imediato, na ETP Sicó, definir 
estratégias pedagógicas e preparar 
uma reunião com os professores e pos-
teriormente com as turmas por forma 
a garantir que todos compreendiam a 
forma como as atividades seriam asse-
guradas durante esse período. Simul-
taneamente, através do nosso sistema 
de gestão escolar, foram enviadas SMS 
aos Encarregados de Educação a dar 
conta das estratégias definidas.

Naquelas duas primeiras semanas 
o meio de comunicação privilegiado 
com os alunos foi o e-mail, sendo que 
de forma articulada com cada Diretor 
de Turma os professores remeteram 
aos alunos explicações dos conteúdos 
a abordar e atividades a realizar, de 
acordo com as instruções fornecidas e 
nos prazos definidos. Para ultrapassar 
as dificuldades de acesso aos meios 
tecnológicos necessários, a escola 
emprestou computadores a todos os 
alunos que não os tinham ou que os 
tivessem com características que pu-

dessem comprometer a realização das 
atividades. Os alunos, com apoio das 
principais empresas de comunicações, 
conseguiram encontrar soluções para 
terem acesso a internet e, desta forma, 
com o comprometimento, profissio-
nalismo e rigor da equipa docente, 
alunos e famílias garantiu-se que as 
duas semanas decorressem de forma 
muito positiva, sem comprometer os 
objetivos de ensino-aprendizagem 
planificados.

Durante estas duas semanas rapi-
damente se percebeu que a reavaliação 
prevista pelo governo para o dia 09 
de abril implicaria a continuidade da 
modalidade de ensino à distância. A 
Direção Pedagógica e Geral da escola 
aproveitou estas três semanas para 
delinear aquela que seria a atuação da 
escola durante o terceiro trimestre. De 
acordo com as orientações da tutela e 
com os pressupostos definidos pela 
escola, foi construído e divulgado um 
Plano de Ensino à Distância (E@D - para 
a educação e formação inicial e para o 
departamento de educação e apren-
dizagem ao longo da vida) que está 
neste momento a ser implementado, 
garantindo o cumprimento dos planos 
curriculares e a prossecução dos ob-
jetivos da entidade. No que se refere 
ao ensino profissional, as orientações 
que constam do plano são no sentido 
de progressivamente se uniformizar a 
utilização de plataformas de interação 
com os alunos (o Office 365 integrado 
com o Moodle), no entanto foi deixa-
da margem para que, no imediato, os 
professores possam recorrer a outras 
com que já estão familiarizados e que 

já utilizem com os seus alunos, por 
forma a tornar esta transição mais 
serena e, sobretudo, menos stressante 
e violenta.  

O trabalho das equipas de apoio 
pedagógico e tecnológico tem sido de-
terminante para o bom desenvolvimen-
to da atividade letiva. Por um lado a 
sua intervenção tem permitido avaliar 
e propor ajustamentos às estratégias 
pedagógicas adotadas e, por outro 
lado, com o regresso de estágio dos 
alunos do 2º ano houve a necessidade 
de voltar a distribuir equipamentos 
informáticos da escola pelos alunos 
que manifestaram essa necessidade, 
de resolver, nas suas casas, indepen-
dentemente do ano, problemas que 
entretanto surgiram nos equipamentos 
em utilização ou de resolver dúvidas 
decorrentes da utilização dos equipa-
mentos ou plataformas.

Uma das principais preocupações 
da Direção da Escola foi garantir que 
não se perdia a sua função social, ra-
zão pela qual será assegurado o subsí-
dio de refeição diário a todos os alunos 
cujo dever de assiduidade, nos termos 
legais, seja cumprido. Por outro lado, 
o Serviço de Psicologia e Orientação 
está a trabalhar diretamente com os 
alunos e com as suas famílias em duas 
vertentes diferentes: o apoio psicoló-
gico, nomeadamente para lidar com a 
realidade pandémica e de isolamento 
social e o apoio de orientação vocacio-
nal, no sentido de apoiar e orientar os 
alunos nas suas escolhas.

O trabalho da Equipa Multidiscipli-
nar de Apoio à Educação Inclusiva tem 
sido igualmente determinante no apoio 

aos professores e alunos para garantir 
uma escola inclusiva e uma prática 
pedagógica que respeite a realidade e 
especificidade de cada aluno.

Assim, a equipa de monitorização, 
operacionalização e regulação deste 
plano tem reunido evidências da sua 
boa implementação e dos resultados 
positivos que estão a ser alcançados e 
devidamente registados em plataforma 
criada para o efeito. Tais resultados 
vêm apenas comprovar que com deter-
minação, rigor, profissionalismo, senti-
do de responsabilidade e compromisso 
temos a capacidade de nos adaptarmos 
às circunstâncias e condicionantes com 
que somos confrontados. Todos os dias 
concluímos que podíamos ter optado 
por medidas mais eficazes, propondo 
ajustamentos e a todo o momento 
surgem novas dúvidas, dificuldades e 
incertezas, mas vão sendo ultrapas-
sadas com resiliência e determinação, 
sobretudo em consequência do espírito 
de cooperação que caracteriza esta 
comunidade educativa.

Ainda que com receio do desconhe-
cido, cada uma das pessoas que dá 
corpo à escola Tecnológica e Profissio-
nal de Sicó está a dar passos cada vez 
mais firmes nesta nova realidade e a 
desenvolver diariamente competências 
que lhes permitem garantir a sua reali-
zação pessoal e a dos nossos alunos, 
bem como o seu sucesso – objetivo 
principal de cada um de nós.

A fazer diferente, continuamos, 
orgulhosamente, a SER escola!

Miguel Carvalho
Diretor do polo de Alvaiázere da 

Escola Tecnológica e Profissional de Sicó

Ainda sob o véu do estado de emergência, o início do 3.º período implicou, necessariamente, 
a continuidade do ensino à distância. O “Alvaiazerense” contactou os responsáveis dos vários 
estabelecimentos de ensino do concelho, que nos fizeram chegar um breve apontamento sobre 
a forma como estão a enfrentar estes novos e estimulantes desafios, em tempos de pandemia.

 Ser Escola em tempo de pandemia ETP Sicó ajusta-se diariamente a uma realidade nova
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A pandemia COVID 19 “apanhou” o Polo do CEARTE em Cabaços numa 
altura em que estava totalmente cheio em termos de formação. A primeira 
preocupação foi obviamente a proteção da saúde dos nossos formandos e dos 
nossos colaboradores, pelo que suspendemos três cursos de formação que 
estavam a decorrer e adiámos cerca de cinco cursos previstos para começar, 
a partir do Polo entre março e abril, e suspendemos o atendimento presencial.

Mas continuamos a trabalhar, agora maioritariamente em teletrabalho, 
para: 

- Dar todas as informações e receber inscrições a quem nos contacta 
por telefone ou email

- Garantir que os formandos dos cursos suspensos possam receber os 
seus apoios sociais, importantes para o seu dia a dia e das suas famílias

- Continuar a desenvolver competências ainda que de modo mais informal 
envolvendo as formadas em projetos solidários como o das máscaras para 
a Proteção Civil, os Bombeiros e a Câmara Municipal de Alvaiázere

Mas, acima de tudo estamos a preparar o futuro. Quando este vírus nos 
deixar o CEARTE vai estar mais preparado para responder aos novos desafios 
que se nos colocam, incrementando o recurso às novas tecnologias, num 
quadro alargado de formação à distância.

Trata-se de possibilitar que, num contexto menos formal e muito em 
função da disponibilidade e ritmo de cada formando, qualquer cidadão em 
teletrabalho possa - num ritmo próprio, sem restrições ou pré-requisitos -, 
adquirir conhecimentos e competências multidisciplinares como sejam, por 
exemplo, a geriatria, a ação educativa, a agricultura, o empreendedorismo, 
o marketing, a gestão de redes sociais e, naturalmente, o artesanato através 
de e-learning.

Os formadores afetos a estes cursos têm a preparação necessária e 
possuem a certificação técnica e pedagógica para a formação à distância, 
fazendo parte do grupo de formadores do CEARTE garantindo, desta forma, 
o rigor e qualidade que caracterizam a atividade do CEARTE. 

Para iniciar de imediato estão previstos os seguintes cursos:
Construção de um livro sensorial; Cuidados a ter com Idosos; Desenho 

Vectorial - Adobe Illustrator; Marketing digital - Wordpress; Marketing digital 
- Facebook e Formação E-Learning para o Artesanato.

Os formandos necessitam apenas de dispor de um computador (com 
câmara e microfone) e acesso à internet. As inscrições - que obrigam à cria-
ção prévia do perfil de utilizador (apenas para novos formandos); deverão 
ser efetuadas no portal do CEARTE, através da hiperligação: https://cearte.
pt/sessions/login.personal

Poderá consultar mais informação sobre os cursos no website do CEARTE 
em http://www.cearte.pt, solicitar informações específicas através do email 
info@cearte.pt ou, telefonicamente, através do número 239 497 200. 

Logo que as condições de saúde publica o permitam, vamos reiniciar em 
cabaços a formação presencial. 

Sim, porque aqueles para quem trabalhamos todos os dias – jovens, 
adultos desempregados ou ativos que procuram melhorar as suas qua-
lificações, ter uma certificação escolar ou profissional, obter a carta de 
artesãos e de UPA isso nos merecem.

Luís Rocha 
Diretor do CEARTE 

e a adaptação das escolas em tempos de pandemia
Implementação do  Ensino à Distância (E@D)

“Atendendo à emergência de saúde 
pública de âmbito internacional, decla-
rada pela Organização Mundial de Saú-
de, no dia 30 de janeiro de 2020, bem 
como à classificação do vírus como uma 
pandemia, no dia 11 de março de 2020, 
o Governo, através do Decreto-Lei n.º 
10-A/2020, de 13 de março, aprovou 
um conjunto de medidas excecionais e 
temporárias relativas à situação epide-
miológica da doença COVID-19, entre 
as quais a suspensão das atividades 
letivas e não letivas presenciais.” (DL n.º 
14-G/2020, de 13 de abril)

O Agrupamento de Escolas de Al-
vaiázere, consciente da sua função e 
no exercício das suas competências, 
enquanto instituição ao serviço da 
formação e da educação, que se ele-
vam como valores soberanos por mais 
adversas que sejam as circunstâncias, 
cumpriu as orientações do Ministério 
da Educação, e, em tempo recorde, 
elaborou e implementou o seu Plano de 
Ensino à Distância. 

Numa mobilização, sem precedentes, 
que envolveu todas as educadoras, do-
centes, estruturas,  serviços e técnicos 
do AEA, durante o período da interrup-
ção letiva da Páscoa, foram equaciona-
dos meios e gizadas estratégias para 
garantir que, no início do terceiro perío-
do, todas as nossas crianças e todos os 
nossos alunos prosseguissem  as suas 
atividades letivas, continuando a apren-
der, em proximidade com a escola, ainda 
que afastados do seu espaço físico.

Para dar resposta a uma realidade 
nova de exigências e contornos desco-
nhecidos, foram realizadas reuniões, 
reformulados os horários, criadas equi-
pas de trabalho e acionados meios, num 
frenesim em que todos os intervenien-
tes se envolveram com afinco, rigor e 
disponibilidade.

Neste momento, o terceiro período 
letivo está a funcionar em turnos por 
ciclo de ensino. O pré escolar pela 
sua especificidade, dada a idade das 
crianças, está em permanente contac-

to com os encarregados de educação, 
via email e telefone, no sentido de 
dinamizar o seu plano de atividades/
tarefas.  O 1º e 2º CEB com horário fixo 
semanal com os professores (sessões 
síncronas e assíncronas) no turno da 
tarde, em complementaridade com o 
EstudoEmCasa transmitido da parte 
da manhã; o 3º CEB com horário fixo 
semanal com os professores (sessões 
síncronas e assíncronas) no turno da 
manhã para poderem acompanhar os 
recursos educativos, via TV da parte da 
tarde. Os alunos do ensino secundário 
têm o seu horário fixo semanal com 
os professores (sessões síncronas e 
assíncronas) concentrado no turno da 
manhã, sendo-lhes reservado o tempo 
restante para trabalho individual, para 
o qual poderão contar com o apoio dos 
respetivos professores.

Salvo algumas exceções para as 
quais ainda procuramos resposta, no 
sentido de otimizar a comunicação 
virtual com os alunos, o AEA procurou 
e continua a envidar esforços para que 
todos estejam em conectividade com os 
seus professores e possam realizar as 
atividades propostas. Para isso mobili-
zamos os meios e os recursos ao nosso 
alcance;  contamos com o apoio dos co-
laboradores acima mencionados,  com  
a biblioteca escolar, com os  Presidentes 
de Junta de Freguesia a que recorremos, 
com os  pais e encarregados de educa-
ção, individualmente ou através da sua 
Associação, e com os próprios alunos.

O Município reuniu com a Direção 
e acompanha a situação de perto, para 
num prazo tão curto quanto possível,  
intervir na resolução das situações mais 
prementes.

A todos um agradecimento pelo tra-
balho e pelo tempo, num empenho que 
se revelou abnegado, que, apesar da 
adversidade que vivemos, nos permite 
continuar a trabalhar, em benefício da-
queles a quem servimos.

A Direção
Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Polo do CEARTE em tempos de Covid-19
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O canto dos poetas.......................

DA CANÇÃO DA VIDA
Ouvi alguém, que alegremente cantava
ó vida, dá-me outra vida, esta não presta
se isso não acontecer, sofrer, é o que me resta
fiquei quieto e calado, a ouvir o que restava.

Da canção, que alguém desiludido entoava
e na via pública, assim se manifesta
não era dia de lazer, nem de qualquer festa
bem compreendê-la era o que me restava.

É feio, mas fiquei à escuta atentamente
e o términos, era de puríssimo lamento
tanto que na vida trabalhei arduamente.

Dizia o cantor, e agora o refrão, é sofrimento
em que o prémio, é o sofrer diariamente
até chegar o fim, desta vida pobre, de tormento.

José Riseufa

FIquem em CAsA!!!!
Para todos os meninos;
Agora  de quarentena!
Não queiram sair de casa;
Pois incorrem numa pena!

Têm de permanecer em casa;
Com o pai ou com a mãe!
Brinquem muito com eles;
Mas colaborem também!

“Trabalho de menino é pouco
Quem o desperdiça é louco”
É um ditado muito antigo;
Cheio de sabedoria!
Aproveitem e elogiem;
É sempre uma mais valia!

Estão em casa; tem de ser;
Para a doença prevenir!
Vamos todos obedecer;
E nem pensar em sair!

Ao terraço e ao jardim;
Vão com o pai ou a mãe!
Porém muito cuidadinho;
 Para não beijar ninguém!

Em casa têm brinquedos;
E muitos livros para ler!
Conversar com os pais;
E alguns jogos fazer!

Vou-me então despedir;
Com um grande xi-coração!
Portem-se bem meus amores;
Lindos dias chegarão!

Daqui para todos vós;
Vão também muitos beijinhos!
Para os Papás e avós;
Todos  merecem miminhos!

Grande Abraço

Fátima Duarte

A OutrA FACe
Março, início da mudança.
O perigo invisível, constante,
Avança, tal como uma lança.
E tudo se altera de relance.

O receio, a angústia, a incerteza,
Da nossa vida se apoderou.
Espalhando, mágoa, dor, tristeza.
Mas a esperança não se abalou.

Perante tamanho sofrimento,
A outra face a vida nos mostra,
E à nossa alma traz alento.

Mesmo na sofrida distância,
Há corações, olhares que sentem,
Abraços e gestos que acolhem.

Há emoções que se partilham,
Saudades que no tempo perduram.
Há rostos, palavras, que se eternizam…

Cidália Godinho

Grupo de Jovens AMMA
A caridade envolvida no amor 

Neste tempo particu-
larmente difícil pelo qual 
estamos a viver, o Grupo 
de Jovens AMMA não tem 
ficado alheio ao momento 
e tem demonstrado o quão 
fundamental é saber servir 
e cuidar do próximo. É 
tempo de fazermos a dife-
rença na vida dos outros, 
tempo de SER para os ou-
tros e de dar mais amor a 
quem precisa no meio das 
tempestades. 

Este grupo de jovens 
tem um dos seus elemen-
tos a fazer voluntariado 
no lar Solar de D. Maria 
e no Domingo de Páscoa 
apoiaram e partilharam o 
seu amor com estes uten-
tes, por serem os mais 
fustigados pelo Covid 19. 
Juntos procuraram tornar o 
dia de todos estes idosos 
mais acolhedor e especial, 
oferecendo à instituição 
um lanche e a cada um, 
uma cruz com uma men-

sagem de fé e esperança. 
Assim, este Grupo AMMA 
demonstrou que nesta fase 
ninguém está sozinho, que 
todos precisamos uns dos 
outros e que estão sempre 
disponíveis para dar apoio 
a quem mais precisa. 

Dada a época em que 
vivemos e apesar de não 
poderem estar fisicamen-
te unidos, o grupo tem 
reunido semanalmente 
recorrendo às videocha-
madas e juntamente com o 
seu pároco André Sequeira 
tem ido ao encontro do 
PAI, rezando por aqueles 
que mais sofrem e pela sua 
comunidade. Partilhando 
os seus momentos, parti-
cipando em correntes de 
oração com outros grupos 
de jovens da Diocese e 
preparando as melhores 
formas de ajudar quem 
mais irá necessitar.

Os responsáveis des-
te grupo aproveitaram 

a oportunidade deixada 
pelo Alvaiazerense, para 
agradecerem a todos aque-
les que estão na linha da 
frente e afirmaram que 
é a hora para mostrar o 
melhor lado da natureza 
humana, o lado do amor, 
da sua juventude, da sua 
ajuda, da sua compaixão 
e alegria. E deixaram uma 
bela mensagem de amor e 
de chamamento.

“O caminho faz-se ca-
minhando e todos temos 
o papel de ser fé, amor, 
esperança e vida, na vida 
de alguém”.
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Escrevo ou não escrevo?
Confesso que, após quase dois 

meses de clausura, a disposição para a 
escrita não é das melhores. 

 Nesta altura do ano, gosto de andar 
por montes e vales. Gosto de sentir 
os cheiros de terra prenha e gosto de 
fotografá-la nos seus múltiplos aspetos 
ou semeá-la como se não houvesse 
amanhã.

Estando, assim, em modo de hiber-
nação, “encontrei-me”, mais uma vez, 
com a poetisa Cecília Meireles, conside-
rada uma das maiores do Brasil. Espero 
que gostem.

Leilão de jardim 

Quem me compra um jardim com flores?
Borboletas de muitas cores,
lavadeiras e passarinhos,
ovos verdes e azuis nos ninhos?

Quem me compra este caracol?
Quem me compra um raio de sol?
Um lagarto entre o muro e a hera,
uma estátua da primavera?

Quem me compra este formigueiro?
E este sapo, que é jardineiro?
E a cigarra e a sua canção?
E o grilinho dentro do chão?

(Este é o meu leilão.)

Para terminar, e como todo o cuidado 
é pouco, deixo dois provérbios popu-
lares: “Em maio, nem à porta de casa 
saio.” “Quem em maio não merenda, 
aos finados se encomenda.”

opinião

Apontamentos

José Baptista 

Bons 
Exemplos

Mário Bruno Gomes 

FERNANDO LOPES SIMÕES MIGUEL
CONSTRUÇÃO CIVIL

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

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

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

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.pt

DESASSOSSEGO

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)

Tudo irá ser diferente 

Com as pessoas:

Nos contactos com os amigos...

Nas escolas...

Nas universidades...

Nos transportes...

Nos supermercados...

Tudo irá ser diferente...

Nas empresas:

Na utilização dos meios de produção…

Na organização do produto…

Na resposta às encomendas…

Tudo irá ser diferente…

Nas vilas e cidades:

No caminhar…

No olhar…

Enfim no viver…

Tudo irá ser diferente…

Nas aldeias e no campo:

No trabalhar a terra…

Na ocupação do território…

No contacto com os residentes…

No sentir do ar livre e puro…

Tudo irá ser diferente.

Nas festas e romarias:

Na sua organização e realização…

Tudo irá ser diferente.

Na religião:

Na sua vivência e na liturgia…

Tudo irá ser diferente…

No futebol e nos espetáculos públicos:

À porta fechada…

Sem espectadores…

Tudo irá ser diferente…

Nas relações com o Estado:

Nos serviços públicos…

Nos tribunais…

Nos serviços de saúde e nos hospitais…

Tudo irá ser diferente.

Porquê agora?!...

Que todos juntos possamos vir a encon-

trar a nova resposta que se impõe, para 

uma nova forma de viver em sociedade. 

Que encontremos todos juntos, os re-

sultados da nossa meditação em tem-

po de isolamento e de confinamento.

Para um melhor viver em sociedade …

   Tenho dito.  

J.S.

E AGORA? ABRIL 2020

Vivemos tempos que nem os mais 
vividos conseguem descrever.

Hoje, nem os mais experientes sabem 
como lidar com esta situação de saúde, 
social e no futuro económica.

E é nas situações mais temíveis e di-
fíceis que o Homem se mostra nas suas 
melhores qualidades.

Como agente atuante nesta pandemia, 
posso testemunhar o que de mais belo 
tem o ser humano e não só…

Começámos com um choque! A situa-
ção do Lar “Solar de Dona Maria” pela sua 
precocidade foi difícil.

Não estávamos preparados… Aliás 
Portugal não estava preparado como foi 
afirmado pelos responsáveis quer políti-
cos quer técnicos da área da saúde.

Basta ter em atenção este número. 
Para esta pandemia o Ministério da Saú-
de no seu dispositivo, disponibilizou 8 
ambulâncias do INEM e três da Cruz Ver-
melha para este surto a nível Nacional, ig-
norando o maior parceiro dos serviços de 
pré hospitalar, os Bombeiros de Portugal.

Só por aqui, conseguimos ver o nosso 
grau de impreparação para esta pandemia.

Mas também devo dizer que se co-
meçámos mal, fomos graça a uma visão 
dinâmica do governo em especial do 
nosso Primeiro Ministro e do Ministro 
da Administração Interna, melhorando a 
nossa resposta ao ponto de sermos con-
siderados um exemplo à escala mundial. 
Este facto é digno de registo.

Mas o maior registo vai para todos 
os Portugueses. Fomos nós com a nossa 
resiliência, com o nosso sacrifício e com 
o nosso esforço que conseguimos nesta 
fase controlar este surto que nos assolou.

Mas entre todos nós, existe sempre 
alguém que merecem destaque.

E deixem que vos fale dos utentes e co-
laboradores do Lar “Solar de Dona Maria”.

Uma primeira palavra para os familia-
res daqueles que neste espaço de tempo já 
não se encontram entre nós. Segundo sei 
(devido a depoimentos técnicos credíveis) 
nenhum destes utentes faleceu devido ao 
COVID-19. Mesmo assim fica aqui o meu 
sentido registo e uma palavra de conforto.

Depois, uma palavra para os utentes 
que até hoje resistem estoicamente a 
este vírus e a todos os colaboradores que 

aguentaram horas e horas a fio para o seu 
bem-estar e conforto com muito sacrifício 
pessoal, profissional e familiar. 

Aos voluntários nomeadamente os 
Enfermeiros André Brás, Nelson Silva e 
Henrique Santos por dizerem “pronto” ao 
desafio colocado numa altura de necessi-
dade máxima.

À “Albergaria Pinheiro” por ter disponi-
bilizado as suas instalações gratuitamen-
te aos profissionais de saúde,

 À CEARTE e às suas alunas pela sua 
sensibilidade social e disponibilidade em 
ajudar.

À Catarina e Luís Dinis, aos meus 
colegas, aos Bombeiros de Alvaiázere 
que mais uma vez mostraram o quão 
grandes são.

À Presidente da CMA pela sensibilida-
de e coragem!

E se me esqueço de alguém desculpem… 
desculpem mesmo mas não foi por mal.

Mas tenho de destacar uma pessoa.
Muitos não conhecerão. Eu também 

não conhecia. Agora já conheço um Anjo!
No meio deste reboliço, deste medo 

generalizado, surge uma voz do outro lado 
do telefone, uma voz singela e cristalina a 
representar os seus 21 anos a perguntar-
me se podia ir ajudar a cuidar dos Idosos 
do Lar… de seu nome Selina Mendes.

Existem pessoas boas, muito boas, 
mas não como a Selina.

A Selina mora no Barqueiro, estuda en-
fermagem e é filha do Luís e da Elisabeth. 

Depois de saber o que se passava no 
Lar “Solar de Dona Maria”, virou costas à 
vida que tinha e foi como voluntária aju-
dar a tratar e cuidar de todos os utentes 
do Lar, no meio do medo, do vírus e acima 
de tudo do desconhecido.

Falou comigo e perguntou-me se lhe 
arranjava equipamentos para ir ajudar 
quem mais precisava. Fiquei estupefacto. 
Quem era aquela menina que deixou a 
sua vida já que foi morar para um quarto 
da Albergaria Pinheiro para preservar a 
sua família, sem pedir nada em troca, 18 
horas por dia? Um Anjo, só podia.

Confesso-vos que me faltam adjetivos 
para caracterizar a Selina.

Sei que este exemplo me vez ver que 
existem pessoas maravilhosas. Pessoas 
anónimas que tornam o mundo, o nosso 
mundo melhor e num bom sítio para viver.

Espero que um dia, os meus filhos, se 
tornem nas “Selinas “do futuro.

Se assim for, já darei por proveitosa a 
minha passagem por este Mundo!

Obrigado Selina!
E não se esqueçam… Fiquem em Casa!
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PARTICIPAÇÃO e AgRAdeCImenTO

AUReLIndA mendeS 
VAZ FeRnAndeS 

(89 anos)
N. 24/06/1930 - F. 30/03/2020

nATURAL: PUSSOS S. PedRO

JOAQUIm FeRnAndeS
(95 anos)

N. 29/06/1924 - F. 04/04/2020

nATURAL: 
AREIAS - FERREIRA DO ZÊZERE

ReSIdenTeS: 
PARQUe dAS nAÇõeS

Seus filhos, genro, nora, netos e bisnetos sen-
tem um enorme vazio e eterna saudade pela partida       
(quase) conjunta destes dois seres humanos mara-
vilhosos e amigos de todos nós, que Nosso Senhor 
chamou para junto d’Ele, para se manterem unidos 
na vida eterna. Até um dia.
____________________________________________________

A família agradece o apoio manifestado por 
todas as pessoas que partilharam ou manifestaram 
o seu pesar neste momento marcado pela dor e pela 
saudade. Que as suas almas descansem em Paz. 

geORgInA ALVeS 
mARQUeS (92 anos)

N. 04/10/1927
F. 22/04/2020

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.

AgRAdeCImenTO

BARRO BRAnCO
mAÇÃS de d. mARIA

AF Cinco Vilas

Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era o seu desejo, vêm por este meio  

agradecer, reconhecidamente, a todos quantos acompa-

nharam este seu ente  querido à ultima morada, ou que 

de qualquer outra forma  lhe  manifestaram  o  seu  pesar  

nesta  hora de dor. 

Que a sua alma descanse em paz. 

AgRAdeCImenTO

PICAnÇOS
PUSSOS S. PedRO

ALICe dA SILVA CAeTAnO
(87 anos)

N. 12/04/1933
F. 04/04/2020

mARIA de JeSUS SAnTOS 
(90 anos)

N. 24/03/1930
F. 26/04/2020

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.

AgRAdeCImenTO

AZenHA dO CARRegAL
mAÇÃS de CAmInHO

AF Cinco Vilas

Não é fácil perder quem amamos, fica um vazio, um 
adeus constante, tantos porquês, tantas lembranças. 
Tanto amor, tanta saudade. Mas tenho uma certeza: 
não foi um adeus.... é somente um até breve!!

Seu marido, filhas, genros, netos(as) e bisnetos 
recordam-na com um amor perene e eterna saudade...

Que a sua alma descanse em paz.

Um AnO de eTeRnA SAUdAde
mARIA dA COnCeIÇÃO 

BRAgA
N. 11/12/1943
F. 17/04/2019

ALVAIÁZeRe

Faz 7 anos que nos deixaste.

O tempo passa, mas as lembranças ficaram e a 

saudade continua viva nos nossos corações.

Seus pais, esposa, filhos, irmãos, cunhados e sobri-

nhos recordam-no com grande amor e muita saudade.

Que a sua alma descanse em paz.

AdRIAnO RIBeIRO 
mARTInS

N. 16/05/1971
F. 10/04/2013

ALVAIÁZeRe

SeTe AnOS de SAUdAde

Um AnO de SAUdAde

Seu marido, filho, nora, neta 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

AgRAdeCImenTO
mARIA de BARROS 
FeRReIRA (89 anos)

N. 11/02/1931
F. 20/04/2020

QUInTA dOS CIPReSTeS
ALmOSTeR

Um AnO de SAUdAde

Faleceu no dia 28 de março, com 98 anos de idade, 
Rosária Rosa Gonçalves. Natural da freguesia da Pelmá, 
viveu a maior parte da sua vida na Aldeia do Bofinho, 
onde possuía residência. Ultimamente, dividia o seu tempo 
entre o lar de dia e a casa dos seus familiares, onde veio a 
falecer. O seu corpo foi sepultado no cemitério da Pelmá, 
em cerimónia fúnebre dirigida pelo pároco local. 

AF Sra. do Carmo

AgRAdeCImenTO
ROSÁRIA ROSA gOnÇALVeS 

(98 anos)
N. 04/10/1921
F. 28/03/2020

ALdeIA dO BOFInHO
PeLmÁ

Um AnO de SAUdAde

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

família, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 

como era seu desejo, vêm por este meio agradecer, 

reconhecidamente, a todos quantos acompanharam este 

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

outra forma lhe manifestaram o seu pesar.                              

AF Sra. do Carmo

AgRAdeCImenTO
mARIA emíLIA PeReIRA 

AnTUneS (86 anos)
N. 05/10/1933
F. 20/04/2020

POnTe nOVA
ALmOSTeR

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 Sra. do Carmo

AgRAdeCImenTO
AUSendA dA COnCeIÇÃO 

DIAS (89 anos)
N. 18/12/1930
F. 09/04/2020

PORTeLA dO BRÁS
PUSSOS S. PedRO
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MARIA AUGUSTA 
MEDEIROS (92 anos)

N. 12/05/1927
F. 30/03/2020

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.

AGRADECIMENTO

RELVAS
MAÇÃS DE D. MARIA

AF Cinco Vilas

IDALINA ROSA FERREIRA
(90 anos)

N. 11/07/1929
F. 02/04/2020

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.

AGRADECIMENTO

CARVALHA
PUSSOS S. PEDRO

AF Cinco Vilas

FERNANDO GOMES 
DE MATOS (84 anos)

N. 07/09/1935
F. 05/04/2020

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.

AGRADECIMENTO

LOUREIRA
PUSSOS S. PEDRO

AF Cinco Vilas

MARIA DOS ANJOS 
LOURENÇA SIMÕES (80 anos)

N. 04/05/1939
F. 06/04/2020

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.

AGRADECIMENTO

RELVAS
MAÇÃS DE CAMINHO

AF Cinco Vilas

JOAQUIM RIBEIRO SILVA
(55 anos)

N. 19/08/1964
F. 07/04/2020

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.

AGRADECIMENTO

POMBARIA
ALVAIÁZERE

AF Cinco Vilas

HELENA ROSA DA SILVA 
(88 anos)

N. 20/11/1931
F. 09/04/2020

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.

AGRADECIMENTO

POMBARIA
ALVAIÁZERE

AF Cinco Vilas

HERMÍNIA DA SILVA 
SANTOS (92 anos)

N. 25/08/1927
F. 21/04/2020

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.

AGRADECIMENTO

BISPOS
PUSSOS S. PEDRO

AF Cinco Vilas

FERNANDO LOPES DA 
SILVA (82 anos)

N. 05/08/1937
F. 17/04/2020

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.

AGRADECIMENTO

CABAÇOS
MAÇÃS DE D. MARIA

AF Cinco Vilas

FERNANDO DOS SANTOS 
BRAZ (78 anos)

N. 13/02/1942
F. 05/04/2020

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.

AGRADECIMENTO

BARQUEIRO
MAÇÃS DE D. MARIA

AF Cinco Vilas

MANUEL RODRIGUES 
ANTUNES (68 anos)

N. 31/10/1951
F. 10/04/2020

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.

AGRADECIMENTO

CHARNECA
MAÇÃS DE D. MARIA

AF Cinco Vilas

JOSÉ SIMÕES
(86 anos)

N. 27/12/1933
F. 12/04/2020

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.

AGRADECIMENTO

CASAL AGOSTINHO ALVES
MAÇÃS DE D. MARIA

AF Cinco Vilas

ISIDRO OLIVEIRA MARQUES 
(88 anos)

N. 23/03/1932
F. 11/04/2020

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.

AGRADECIMENTO

SANDOEIRA
PUSSOS S. PEDRO

AF Cinco Vilas
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Vitivinicultura

Apologia ao vinho
(Continuação da edição anterior) Luis Artur

C – Desde há quantos milhares de 
anos o Homem sabe fabricar o Vinho?

Pois, na realidade, o Vinho esteve 
sempre presente em todas as Civiliza-
ções da Humanidade, tanto nos rituais 
humanos de ordem sagrada, ou como 
companheiro controverso na vida 
profana. Seguidamente apresentarei 
um resumo histórico muito breve dos 
momentos reveladores dessa existência 
sempre presente do Vinho. 

A Pré-história com as suas Idades (a 
da Pedra e a dos Metais) começou com 
a presença do Homem na Terra e dura 
até a um marco histórico, a invenção 
da escrita cuneiforme pelos Sumérios 
há 4000 anos a.C. = antes de Cristo, 
dando-se o início da História com as 
suas diferentes idades: a Idade Antiga 
desde 4000 anos a.C. até ao ano 476 
anos d. C. = depois de Cristo, com a 
queda do Império Romano no Ociden-
te; a Idade Média desde o ano 476 até 
1453 d. C. assinalados pela conquista 
islâmica de Constantinopla, hoje cidade 
de Istambul na Turquia, e a queda do 
Império Romano no Oriente; a Idade 
Moderna inicia-se em 1453 d.C. com 
a Renascença, o Humanismo, os Des-
cobrimentos Marítimos Portugueses, e 
dura até a aniquilação da Monarquia em 
França no ano 1789 d.C.; começa assim 
a Idade Contemporânea com a Revolu-
ção Francesa, a revolução industrial, as 
guerras mundiais, até aos nossos dias 
a Idade Informática da WWW (da teia de 

aranha mundial…), do Globalismo e da 
Globalização…                                                                                        

Esta informação tem a finalidade de 
situar o estimado leitor no tempo e no 
espaço existencial, de modo a perceber 
desde quando o Homem se relaciona 
como vinho. 

c - 1º Começando pela longínqua 
Pré-história, seria o Homem já um 
esmerado vitivinicultor nessa remota 
época?

Surpreendentemente, através do 
trabalho dos arqueólogos, confirmou-
se que o vinho já era fabricado na pré-
-histórica idade dos metais, há 5000 
anos a.C. na Idade do cobre, com a 
descoberta extraordinária, em 2007, 
de uma adega milenar com todos os 
seus artefactos bem conservados ne-
cessários à fabricação do vinho. O local 
arqueológico situa-se numas grutas 
do monte Ararat, por onde serpenteia 
o rio Arpa, perto da vila de Areni na 
Arménia. A data dos artefactos encon-
trados, segundo a datação científica do 
radiocarbono, revela que foram feitos 
há 7020 anos! 

c - 2º Entrando na Idade Antiga, 
o Gilgamesh, obra literária suméria 
(história de aventura, moralidade e 
tragédia) cujo nome é o do heróico per-
sonagem e rei de Uruk, revela em suas 
tábuas de argila em escrita cuneiforme 
que o vinho já existia nesse tempo, há 
3000 anos a. C.

Continua na próxima edição

Portugal mobilizou-se na luta contra 
a pandemia COVID-19, estando a travar 
uma dura “guerra” contra este inimigo in-
visível. Várias batalhas foram ganhas, em-
bora o fim da luta ainda não se adivinhe. 
Os aparentes bons resultados estão a ser 
atingidos à custa de fortes contingências 
sociais e económicas de forma a cumprir 
o tão necessário distanciamento social. 
Outra das consequências destas medidas 
de combate é a diminuição drástica da 
assistência médica aos doentes “não rela-
cionados com a COVID-19”, algo que pode 
constituir um verdadeiro risco de saúde 
pública, uma espécie de “bomba-relógio” 
que poderá explodir nos próximos meses.  
Por um lado, os próprios hospitais dimi-
nuíram a capacidade assistencial de forma 
a direcionar os recursos para a pandemia. 
Por outro lado, os próprios doentes têm 
receio de se dirigir ao médico com medo 
de serem infetados, algo compreensível e 
com fundamento, principalmente para as 
populações de risco.

Uma das populações que pode ser mais 
afetada por esta diminuição da capacidade 
dos cuidados de saúde é constituída pelos 
doentes oncológicos. Os riscos de atraso 
no diagnóstico, no tratamento e no segui-
mento das doenças oncológicas traduz-se, 
em muitos casos, na diminuição da sobre-
vivência dos doentes. As várias sociedades 
médicas internacionais têm lançado re-
comendações que ajudam as instituições 
a realizarem uma “triagem” dos doentes 
que podem ter a sua avaliação adiada, em 
oposição aos doentes que necessitam de 
um atendimento urgente. Com esta nuvem 
de incerteza, deixo aos leitores várias reco-
mendações sobre alguns comportamentos 
que os doentes oncológicos (e seus familia-
res) devem ter durante a pandemia:

- O doente com cancro deve resguar-
dar-se de contactos sociais não essenciais 
e cumprir escrupulosamente as medidas 
de contenção e de higiene, com destaque 
para o uso de máscara facial e da lavagem 
regular das mãos.

- O doente oncológico não deve faltar 
a consultas ou exames sem discutir com 
o seu médico a pertinência do adiamen-
to. Se o doente não foi contactado pela 
instituição de saúde, deve comparecer e 
seguir os procedimentos agendados.

- Se o doente oncológico desenvolver 
sintomas que suscitem dúvidas sobre a 
sua importância, deve entrar em contacto 
com o seu médico e não adiar a discussão 
das suas queixas.

- Os médicos poderão alterar a calen-
darização e mesmo o tipo de alguns trata-
mentos, de forma a aumentar a segurança 
do doente. Tal só faz sentido se isso não 
se traduzir em piores resultados onco-
lógicos. Se tiver dúvidas sobre a eficácia 
desses tratamentos, discuta com o seu 
médico a pertinência dos mesmos.

- Muitas cirurgias oncológicas estão 
a ser adiadas. Cancro não é sinónimo de 
urgência, existindo várias cirurgias que po-
dem ser atrasadas sem efeitos negativos. 
Por exemplo, na minha área (Urologia), não 
existem riscos significativos em atrasar 
uma cirurgia a um cancro da próstata “in-
dolente”, a um cancro do rim de pequenas 
dimensões ou a um pequeno cancro da 
bexiga. Qualquer forma a Medicina não é 
matemática, muito menos em Oncologia, e  
o doente deve discutir com o seu médico 
os riscos dos atrasos cirúrgicos e sentir-se 
confortável com essa decisão.

- Muitos hospitais organizaram sistemas 
de teleconsulta (consultas por telefone) que 
podem ajudar os doentes sem que estes 
se tenham que dirigir aos hospitais. Os 
doentes devem estar atentos ao telefone 
de forma a poderem ser contactados pelos 
profissionais de saúde. No entanto a cor-
reta identificação do profissional deve ser 
sempre requisitada por parte do doente.

- O doente oncológico deve cumprir 
escrupulosamente a medicação. Os mé-
dicos conseguem prescrever a medicação 
sem a presença física do doente e existem 
formas de a fazer chegar aos domicílios.

- O doente oncológico deve dar um 
foco significativo à sua saúde mental. Ter 
que lidar com a doença e com o isolamen-
to social pode ser extremamente difícil. A 
família e os amigos têm uma papel central 
na ajuda destes doentes. Isolamento não 
significa solidão, e por isso o doente on-
cológico deve manter ao máximo os seus 
contactos, aproveitando as tecnologias 
existentes (desde o simples telefone às 
videochamadas). Se necessidade de ajuda 
especializada, foram criadas linhas de 
apoio psicológico que devem ser ativadas.

Por fim, é lógico que existem muitos 
doentes oncológicos que ainda não sabem 
que o são. Uma das consequências inevitá-
veis desta pandemia é o atraso no diagnós-
tico de doentes com cancro. Se tiver algum 
sintoma que o preocupe, consulte um médi-
co (telefonicamente ou presencialmente) e 
não adie a discussão do problema. Hemor-
ragias (urinárias ou intestinais), perdas de 
peso significativas, dores de aparecimento 
recente e sem causa óbvia, alterações em 
análises ou exames que ainda não foram 
interpretadas por um clínico, devem moti-
var um contacto médico. 

Médicos e doentes estão juntos na luta 
contra a pandemia, mas ninguém pode 
desvalorizar as doenças crónicas, sob risco 
das perdas de vida a médio prazo serem 
maiores que as motivadas pelo famoso 
vírus. Os serviços médicos tornaram-se 
mais flexíveis e ninguém vai negar uma 
avaliação (presencial ou à distância) clínica 
a nenhum doente, especialmente a doentes 
oncológicos. “Vai ficar tudo bem”, mas para 
que tal aconteça, é necessário cuidar da 
nossa saúde e da saúde dos mais frágeis.

Sofia Alexandra Marques
Rua das Forjas - Quinta dos Ciprestes                                          Tlm. 916 312 117
3250-039 ALMOSTER - Alvaiázere                  E-mail: sofiaamarques-46772l@adv.oa.pt

Advogada

Mário Lourenço
Médico

saúde

O doente oncológico e a COVID-19 
- Recomendações

CERTIFICO, para fins de publicação, que no 

dia vinte e oito de abril de 2020, no livro de no-

tas para escrituras diversas número 2-E, iniciada 

a folhas 76, foi lavrada uma escritura de JUSTI-

FICAÇÃO, na qual ADELAIDE ELISA LOURENÇO 

PINHEIRO GRÁCIO DOS SANTOS, casada, na-

tural de Angola, residente na Rua da Saganga, 

nº 49, freguesia e concelho de Alvaiázere; que 

outorga na qualidade de Provedora e em repre-

sentação da “SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 

DE ALVAIÁZERE”, NIPC 500.868.506, com sede 

na vila freguesia e concelho de Alvaiázere, de-

clara que, com exclusão de outrem, a “SANTA 

CASA DA MISERICÓRDIA DE ALVAIÁZERE”, sua 

representada, é dona e legítima possuidora, dos 

seguintes bens, ambos situados na freguesia de 

PUSSOS, concelho de ALVAIÁZERE:  

UM - PRÉDIO RÚSTICO, composto de terra 

de cultura com oliveiras, fruteiras, vinha, pinhal 

e mato, com a área de doze mil seiscentos e 

vinte metros quadrados, sito em Cavadas de 

Pussos; a confrontar do norte com José Peralta, 

do sul com Estrada Nacional, do nascente com 

José Dias Batista e do poente com herdeiros 

de Joaquim Simões; inscrito na respetiva ma-

triz da freguesia de Pussos São Pedro sob o 

artigo 5.763, anteriormente inscrito na matriz 

da freguesia de Pussos (extinta) sob o artigo 

2.912; 

DOIS - PRÉDIO URBANO, composto de casa 

de rés do chão destinada a arrecadação, com 

a superfície coberta de vinte e quatro metros 

quadrados, sito em Cavadas – Pussos; a confron-

tar do norte, do sul, do nascente e do poente 

com Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere; 

inscrito na respetiva matriz da freguesia de 

Pussos São Pedro sob o artigo 1.837, anterior-

mente inscrito na matriz da freguesia de Pussos 

(extinta), sob o artigo 1.226, ambos omissos na 

Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere.

Que os imóveis vieram à posse da SANTA 

CASA DA MISERICÓRDIA DE ALVAIÁZERE, por 

doação não titulada, feita  por volta do ano 

de mil novecentos e oitenta, por João Mendes 

Gonçalves, separado judicialmente de pessoas 

e bens, residente que foi na vila, freguesia e 

concelho de Alvaiázere, sem que desse facto, 

tenha ficado a dispor de título válido para o seu 

registo, tendo entrado de imediato na posse dos 

mesmos.  

A verdade, porém, é que a partir daquela 

data a representada da primeira, possui, assim, 

aqueles prédios, em nome próprio, há mais de 

vinte anos, passando a usufruí-los sem a menor 

oposição de quem quer que seja desde o seu 

início, cultivando o rústico, cortando árvores e 

o mato, colhendo os frutos, avivando as extre-

mas, fazendo limpeza e manutenção do urbano, 

retirando deles todas as utilidades possíveis 

– posse que sempre exerceu sem interrupção 

e ostensivamente, sendo por isso uma posse 

pacífica, contínua, pública e de boa-fé, pelo que 

adquiriu os referidos imóveis por usucapião, não 

tendo, todavia, documento que lhe permita fazer 

prova do seu direito de propriedade perfeita 

pelos meios extrajudiciais normais.  

Está conforme.

Cartório Notarial em Alvaiázere, vinte e oito 

de abril de dois mil e vinte. 

A Notária, 

(Marta Susana Machado da Silva Cruz)

Jornal “O Alvaiazerense” Nº 454 de 30/04/2020

CARTÓRIO NOTARIAL DE ALVAIÁZERE 
a cargo da Notária Marta SUSaNa MacHado da SiLVa crUZ
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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
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
Casa Concelho Alvaiázere - Lisboa .... 213 549 637
Casa do Povo de Alvaiázere  .............. 236 651 008
Cearte Cabaços................................... 236 636 489 
Centro Saúde de Alvaiázere  ............ 236 650 150
Extensão: Maçãs D. Maria ................ 236 644 133
Conservatória - Alvaiázere .................. 236 655 494
Posto de CTT: Alvaiázere  ................... 236 655 509
     Cabaços (9h - 17h30)...236 631 717

Maçãs D. Maria (14h - 17h30)...236 644 223
Escola Dr. M. R. Ferreira - Alv. ............ 236 650 520
E.T.P. Sicó Alvaiázere .......................... 236 650 000
G.N.R. - Alvaiázere ............................. 236 650 030
Hospital Santa Cecilia  ...................... 236 650 050
Museu Municipal de Alvaiázere............236 650 710
Piscina Municipal  ................................ 236 650 736
Posto de Turismo................................. 915 698 722
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 ............ 236 655 333

TELEFONES ÚTEISTelefones Úteis............ 

Passatempos................................................................................................................

“Nem só de pão vive o homem”, mas ele representa a fonte energética da vida.
Assim, os alimentos e as refeições podem ser um motivo de diálogo entre nós.
Quantas receitas típicas e regionais andarão por aí perdidas? Quantas iguarias 
são privilégio de receitas apenas conservadas na memória de alguns? 
Quantos pequenos segredos culinários levarão os que comem certos petiscos 
a, «lambendo os beiços», exclamarem: Que delícia!
Para si, leitora, ou leitor (por que não?), fica este desafio: envie-nos para o 
e-mail: geral@oalvaiazerense.com.pt receitas que levem os apreciadores a 
dizerem também: QUE DELICIA! E apresentamos mais uma receita de: 

“Pão caseiro”

À Mesa........................................................................
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Descubra as 8 diferenças

Ingredientes:
- 3 chávenas de farinha de trigo sem 
fermento (cerca de 420 gramas) 
- 1 chávena e ½ de água (360 gramas) 
- 1 colher de café de fermento de 
padeiro seco 
- 1 colher de chá de sal

Preparação:
Só tem de misturar tudo, tapar e dei-
xar levedar por 8/12 horas (se quiser 
deixar 24 horas, também pode). 
Depois do tempo passar, cubra a 
bancada da cozinha de farinha (ou co-
loque papel vegetal) e deite a massa. 

Puxe a massa de dentro para fora até 
formar uma bolinha. Depois, vire a 
«costura» para baixo e deixe repou-
sar, tapado, enquanto pré-aquece o 
forno a 250ºC com uma panela (de 
preferência, de ferro, mas pode ser 
de inox, e que tenha tampa).
Quando estiver quente, passe a massa 
para dentro da panela, tape e leve ao 
forno por 30 minutos.
Passado esse tempo, tire a tampa e 
deixe no forno por mais 10 minutos 
para tostar e ficar crocante.

TRUQUES E DICAS
Aprenda a conservar o pão
Na altura de comprar pão, esco-
lha o que estiver melhor cozido, 
guarde-o num saco de tecido, 
num local seco e experimente co-
locá-lo perto de um talo de aipo 
ou com uma batata crua e com 
casca bem lavada e seca.

Sumo de limão a dobrar
Antes de espremer o limão, mer-
gulhe-o num recipiente com água 
quente durante, aproximadamen-
te, 15 minutos. Para extrair o má-
ximo de sumo possível, antes de 
cortá-lo pressione, role e aperte 
a fruta contra uma mesa. Levar 
alguns segundos ao micro-ondas 
também ajuda.

Sabe como conservar limão?
Para conservar por mais tempo, 
guarde o limão num recipiente de 
vidro bem fechado.

Aprenda a conservar abacate 
já descascado
Pincele o abacate com sumo de   
limão e a fruta não ficará preta.

Com a pandemia da Covid-19 a 
deixar o mundo alarmado, o melhor 
é permanecer em casa e só sair em 
situações estritamente necessárias.

Mas o facto de estar em casa não 
impede de ter pão quentinho na mesa! 
Esta é a altura ideal para «pôr as mãos 
na massa» e fazer o seu próprio pão .

Quem em abril não varre a eira e em 
maio não rega a leira, anda todo 

o ano em canseira

Procure na Sopa de Letras as 20 palavras 
relacionadas com Animais de Estimação
o CÃO
o	GATO
o	PEIXE
o	FURÃO
o	CHINCHILA

o COELHO
o	HAMSTER
o	CAVALO
o	ESQUILO
o	PORCO

o CANÁRIO
o	PIRIQUITO
o	PAPAGAIO
o	CATURRA
o	MELRO

o IGUANA
o	TARÂNTULA
o	CAMALEÃO
o	SALAMANDRA
o	TARTARUGA

Pagamento 
de Assinatura
Estimado assinante: 
Quando optar pelo pagamento da 

sua assinatura através de transferência 
bancária pode fazê-lo através do IBAN: 
PT50003500780000763143061. 

É importante que nos envie o com-
provativo de pagamento, indicando 
nome e morada completa para atua-
lizarmos a sua assinatura e enviarmos 
o respetivo recibo. 

Pode fazê-lo através do contacto: 
geral@oalvaiazerense.com.pt

Assinaturas: 
Portugal: (15 euros) 
Estrangeiro: (25 euros)

Ferreira da Gama
Alvaiázere - Tel. 236 651 171

Dias 3, 17 e 31

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 10 e 24

Anubis
Maçãs D. Maria - Tel. 236 648 057

(domingos 9h30 - 12h00)

Maio
(em serviço aos domingos)

Farmácias.......................... 
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explicações
Física, Química e Matemática. 
Preparação para os testes.
Professora profissionalizada 
com muita prática no ensino oficial e particular. 

As aulas são individuais ou em grupo.
Horário e local a combinar.

 (Freixianda, Pelmá ou Alvaiázere)
Contactar profª de Físico-Química

Engª Clarice Nunes - Tlm: 914446137  
E-mail: mclaricenunes@hotmail.com
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Passatempos......................................................

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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À árvore caída 
todos vão 

buscar lenha.S
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A N E D O T A S
O chefe para o empregado: 

- Acreditas na vida depois da 
morte?

O empregado: - Claro que não! 
Não existem provas disso.
O Chefe: - Pois, mas agora        

existem. Ontem, depois de teres 
saído para o funeral do teu tio, 

ele veio aqui à tua procura

Vira-se a professora de 
Matemática para o Artur: 

- Menino Artur, diga-me como       
é que posso dividir 8 batatas      

por 7 crianças?
- É fácil professora, faça puré.

Diz uma impressora para a outra: 
Olha lá... esta folha é tua... 

ou é impressão minha?

Três pedreiros entram de férias 
e vão para a praia pela 

primeira vez.
O primeiro diz: - Tanta água!
O segundo diz: - Tanta areia!

O terceiro fala: Vamos embora 
antes que alguém traga o cimento.

Menino João, 50 vacas passam 
numa cidade. Uma morre, 

quantas ficam?
- Fica uma, as outras seguem 

viagem.

Estava eu a ler um jornal e uma 
das notícias tinha o seguinte 

título: “Estão a violar os direitos...”
Logo pensei para mim:

- Menos mal que eu sou canhoto!!

Cheguei para o gerente do banco 
e disse: - Meu Deus, para 

que tanto dinheiro?
E ele respondeu: 

- Não é da sua conta!!

Na escola, o Joãozinho está a 
chorar e diz a professora:

- Não chores, Joãozinho! Quando 
somos pequenos e choramos 

muito, quando 
crescemos ficamos feios.

- Então professora quando a 
senhora era pequena deveria ser 

uma grande chorona!

A D I V I N H A S

Respostas: Alfabeto; vento;
branca; estrelas; baralho de cartas; 

alho; guarda-chuva

Qual é a palavra que tem quatro 
sílabas e vinte e três letras?

Corre, corre, sem ter pés, dá-te 
na cara e não o vês. O que é?

Qual era a cor do cavalo branco 
de Napoleão?

Sempre quietas, sempre agitadas. 
Dormindo de dia, de noite 

acordadas. Adivinhas o que é?

O que é que vai à mesa, parte-se 
e reparte-se e não se come?

Tem dentes e não come, tem 
barbas e não é homem. Adivinhas 

o que é?

Qual é coisa, qual é ela que    
aberto guarda tudo e fechado 

não guarda nada?

Crianças do ATL de Alvaiázere em casa com imaginação

mãos  livres
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Continua a ter um sucesso 
ininterrupto o Licor de Chícha-
ro D’ Alvaiázere, desde a sua 
criação em 2013 pelas mãos 
habilidosas, da saudosa Lucília 
Gonçalves. Felizmente para 
Alvaiázere, o marido, Armindo 
e o filho, Miguel, sabedores 
do segredo vão continuando a 
produzir este delicioso licor.  
Atualmente marca registada pela 
empresa familiar LDCA – Produ-
ção e Comércio de Licores, Lda., 
foi mais uma vez galardoada no 
9º Concurso Nacional de Lico-
res Tradicionais Portugueses, 
que decorreu no CNEMA em 
Santarém, no passado dia 12 
de fevereiro, em organização 
conjunta com a Qualifica/oriGIn 
Portugal, que assumiu a dire-
ção técnica. Este concurso visa 
premiar, promover, valorizar e 
divulgar os licores tradicionais 
Portugueses, genuínos e unica-
mente produzidos em Portugal. 
Este licor Alvaiazerense deliciou, 
mais uma vez, o júri e obteve a 
medalha de Ouro.

A par deste prémio este ano 
a empresa LDCA conquistou 
um outro prémio (medalha de 
ouro) com a própria legumi-

nosa, submetendo o seu chí-
charo ao 1° Concurso Nacional 
de Leguminosas Tradicionais 
Portuguesas, que decorreu no 
passado dia 13 de fevereiro, 
promovido também em parceria 
entre CNEMA e a Qualifica/oriGIn 
Portugal.

De salientar que o Licor de 
Chícharo D’ Alvaiázere contabi-
liza um conjunto de distinções 
e prémios, tanto a nível local, 
nacional e até internacional, num 
curto percurso de existência da 
marca, que teve início em 2014 
com a conquista da 1ª medalha 
de prata no concurso nacional de 
licores tradicionais e conventuais 
portugueses. Em 2015, voltou 
a conquistar medalha igual à 
atribuída no ano anterior, a que 
junta uma menção honrosa na 
Feira de Doçaria Conventual 
e Tradicional de Portalegre, e 
ainda medalha de prata para o 
chícharo (leguminosa), matéria 
prima do licor. 

Desde o ano de 2016, in-
cluindo já o de 2020, como 
já referido, tem conseguido 
ganhar sempre a medalha de 
Ouro no concurso nacional de 
licores tradicionais e conven-

tuais portugueses. Em 2016 
concorreu pela 1ª vez ao Great 
Taste Award e conquistou uma 
estrela neste importante concur-
so internacional.

Em 2017 e 2018 conquistou, 
além das medalhas de ouro no 
concurso nacional anteriormen-
te referenciadas, a medalha de 
ouro na Feira de Doçaria Conven-
tual e Tradicional de Portalegre e 
2 estrelas no Great Taste.

No ano de 2019, além da me-
dalha de ouro, conquistou uma 
menção honrosa em Portalegre.

O nosso Jornal contactou 
com o Sócio Gerente, Armindo 

Miguel Gonçalves, que confron-
tado com este sucesso que a 
todos orgulha, nos transmitiu, 
“Sim de facto este percurso 
orgulha-nos, mas também nos 
aumenta a responsabilidade e 
o compromisso constante de 
conservar a qualidade e de a 
empresa manter ainda o compro-
misso fiel, bem patente ao longo 
do seu percurso, o de divulgar e 
preservar a leguminosa e o ter-
ritório Alvaiazerense a par dos 
seus usos e costumes”.

Ainda questionado sobre 
os reflexos desta pandemia na 
empresa, referiu que tal como 

outros setores da economia a 
sua também sofre com quebras 
acentuadas na procura e trans-
mitiu a esperança de depois da 
acalmia destes tempos contur-
bados, regressar a estabilidade 
para a empresa e para o seu pro-
duto ouro, o licor de Chícharo.  

O Alvaiazerense desejou a 
continuidade do sucesso desta 
empresa, com a conquista de 
mais prémios ao longo deste 
ano, assim como por muitos 
mais anos, para bem de todos 
e para a divulgação do nome de 
Alvaiázere.

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

Devido à pandemia da Covid-19 que tem assolado 
o país, e face à inexistência de equipamento de prote-
ção individual para os operacionais que, no terreno, se 
encontram diretamente expostos ao vírus SARS-CoV-2, 
responsável pelo surto da doença; o Centro de Formação 
Profissional para o Artesanato e Património (CEARTE), 
respondeu com prontidão ao apelo de entidades e pro-
fissionais da área da saúde do concelho de Alvaiázere, 
onde o CEARTE, na freguesia de Cabaços, dispõe de um 
polo de Formação. 

Apesar da atividade formativa estar suspensa, devido 
à Covid-19, o CEARTE disponibilizou-se de imediato para 
ajudar através da criação de máscaras de proteção, con-
tando com a criatividade da formadora do curso de Cos-
tura, Esperança Santos e a solidariedade das formandas 
do curso de Modelista de Vestuário - que se encontra a 
decorrer, mas suspenso devido ao atual contexto, pre-
cisamente, no Polo do CEARTE, em Cabaços, Alvaiázere, 
no distrito de Leiria.

Desta forma, numa ação solidária que evoca o primei-
ro nome da formadora (Esperança), o grupo do CEARTE 
recorreu à matéria-prima que considerou mais adequada 
para as máscaras - o TNT -, um tecido impermeável, 
que foi testado ao nível da esterilização pela Fundação 
Champalimaud e posteriormente aprovado pela Direção 
Geral de Saúde.

Para o processo de produção, enquanto José João 
Dias - o responsável do CEARTE naquela estrutura forma-

tiva -, contactava as formadas do curso de Modelista de 
Vestuário para avaliar a disponibilidade para costurarem 
as máscaras,  Esperança Santos - a formadora -, ensaiou o 
molde e cortou o tecido para as 1200 máscaras de prote-
ção, que foram distribuídas pelas formandas em grupos 
de 100 unidades, com o respetivo elástico, linhas e, em 
alguns casos, máquinas de costura, possibilitando a rea-
lização da tarefa à distância, num quadro de isolamento, 
cumprindo rigorosamente as regras de segurança, com 
as máscaras produzidas a serem tocadas por uma única 
pessoa e a serem esterilizadas após a finalização do 
processo produtivo.

As 1200 máscaras criadas foram partilhadas entre 
o Município, Proteção Civil e os Bombeiros Voluntários 
de Alvaiázere, tendo recebido por parte do comandante 
dos Bombeiros e Proteção Civil Municipal, Mário Bruno, 
e do Vice-presidente da Câmara Municipal, Agostinho 
Gomes, um grande reconhecimento pela iniciativa soli-
dária do CEARTE.

Pela parte do CEARTE, fica o reconhecimento e 
agradecimento público a José João Dias – responsável 
do Pólo de Cabaços, à formadora Esperança Santos e 
às formandas: Abigail Bourne, Anabela Fernandes, Dina 
Freitas Fernandes, Lurdes Barradas, M. de Araújo Olivei-
ra, Domitila Antunes, Dulce Barreiros, Isabel Brito, Isabel 
Santos, Mariana Godinho, Mariana Silva, Marta Mendes, 
Marylene Lopes, Sofia Neves, Telma Pessanha, do curso 
de Modelista de Vestuário, residentes nos concelhos de 
Alvaiázere, Ansião, Ferreira do Zêzere, Figueiró dos Vi-
nhos, Miranda do Corvo e Mealhada, pela disponibilidade 
e iniciativa solidária.

Seguindo as recomendações da DGS, o CEARTE 
continua a trabalhar com cerca de 25 pessoas em te-
letrabalho, cumprindo as determinações superiores e 
as medidas de segurança impostas, continuando a dar 
resposta às questões do público: jovens, adultos desem-
pregados ou ativos que procuram melhorar as suas qua-
lificações, ter uma certificação escolar ou profissional, 
apoio técnico e de inovação ou obter a carta de artesãos 
e de Unidade Produtiva Artesanal.

CEARTE coloca ‘know-how’ na luta contra a pandemia

A empresa LDCA em 2020 já conquistou duas medalhas de Ouro
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