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Alvaiázere
Jovem detido por 
conduzir ciclomotor 
com matrícula falsa

O Comando Territorial de Leiria, através do 
Posto Territorial de Alvaiázere, no passado dia 4 
de maio, deteve em flagrante delito um jovem, de 
17 anos, por falsificação de matrícula, na localidade 
de Almoster, concelho de Alvaiázere.

No âmbito de uma ação de fiscalização de trânsi-
to, os militares abordaram o condutor de um ciclo-
motor. No decorrer da fiscalização, o suspeito “não 
apresentou nenhum documento que o habilitasse a 
conduzir o veiculo, tendo ainda sido detetado que 
a matrícula do mesmo era falsa”, conforme refere 
em comunicado o Comando Territorial da Guarda 
Nacional Republicana de Leiria.

O ciclomotor foi apreendido, o detido foi cons-
tituído arguido, tendo os factos sido remetidos ao 
Tribunal Judicial de Figueiró dos Vinhos.

Marcações:  Telef. 236 650 050
FISIOTERAPIA ENFERMAGEMINTERNAMENTO

CLÍNICA GERAL
CARDIOLOGIA
REUMATOLOGIA
OFTALMOLOGIA
GINECOLOGIA
OBSTETRICIA
TERAPIA DA FALA
ACUPUNCTURA
CIRURGIA VASCULAR
GASTROENTEROLOGIA

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA

CONSULTAS
E. C. G. 

ECOCARDIOGRAMA

HOLTER 24H

PROVA DE ESFORÇO

MAPA

ECOGRAFIA 

RAIO-X 

ANáLISES CLÍNICAS
ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA
   COM E SEM SEDAÇÃO

EXAMES

Análises Clínicas:
Segunda a sexta-feira, das 08h00 às 10h30

Laboratório Fernanda Galo, Lda. 

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

IASFA (ADM); MULTICARE; SAMS; TRANQUILIDADE; 

AXA; MEDIS; OCIDENTAL; FIDELIDADE 

HOSPITAL SANTA CECÍLIA

FISIATRIA
OTORRINO
NUTRIÇÃO
PODOLOGIA
ANGIOLOGIA
OSTEOPATIA
UROLOGIA
PSICOLOGIA
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Carla Simões
Maçãs de D. Maria

A saudade é o principal senti-
mento que me tem acompanhado 
no isolamento. Saudades de pes-
soas, lugares e coisas. Não nego 
que me faz falta a liberdade de 
interagir, dar um abraço, um aper-
to de mão e um beijinho sem ter 
medo desta “assombração”. Mas 
na vida temos de lidar com o lado 
bom e o ruim. Como diz o ditado 
“quem espera sempre alcança”.

N’ “O Alvaiazerense” de 31 de Maio de 2000, na pági-
na 7, e inserido na Ficha de Património Cultural nº 11 da 
Al-Baiäz, o título BONS VELHOS TEMPOS, aguçam-nos a 
curiosidade: «A avozinha não era dorminhoca. Madrugava 
sempre. Também não se deitava muito tarde, é certo, mas 
antes de luzir o dia, estava de pé, via nascer o Sol sobre 
os penhascos da serra de S. Neutel e espalhar-se a luz, 
como um clarão mágico, banhando 
a vila de Maças. Os seus lábios mur-
muravam, no momento próprio, um 
hino de louvor a Deus. “Louvada seja 
a luz do dia, louvado seja quem aqui 
vier. Louvado seja o santo ou santa de 
quem hoje é este dia. Louvado seja o 
filho da Virgem Maria, que nos guarde 
de noite e de dia. Louvado seja o Anjo 
da Guarda que nos guarde também 
noite e dia de todos os perigos da alma 
e os perigos do corpo. Padre Nosso. 
Avé Maria.” Rezas, contos e narrações 
da mocidade eram para ela coisas que 
brotavam sem dar por isso. Não sabia 
ler nem escrever. No seu tempo só 
os rapazes iam à escola, aqueles que 
iam… As meninas não precisavam. E 
a avozinha sabia tanta coisa… Preci-
sava dos livros para quê? Já não podia 
trabalhar mas, em casa, ainda fazia bastante. A casa era 
antiga e sólida, com as “alojas” nos baixos para os cur-
rais e arrumos, encrustadas na barreira, e o andar, com 
salita, quartos e cozinha, em parte com sobrado sobre o 
piso inferior, em parte sobre a dita barreira, por desnível 
do terreno, chão de terra batida e pedra na lareira. Casa 

pobre, sem reboco. Mas tinha cheia de milho uma boa 
arca, a salgadeira recheada pelas carninhas de porco 
morto pelo Natal, o fumeiro com algum enchido e, na 
adega, dois pipitos com vinho. Não era mau de todo… A 
grande maioria da população vivia na agricultura… Entre 
as produções agrícolas, salientava-se o azeite, o vinho, o 
milho, cultivando-se também feijão, batata, fava, ervilha, 

grão e tremoço. Colhia-se ainda muita 
castanha, que utilizavam em sopas e 
era bastante apreciada. Também se-
meavam muito linho que servia para 
fazer pano, usado no vestuário e nas 
roupas da cama. Havia sempre quem 
fosse trabalhar em ranchos para as 
ceifas no Alentejo e Espanha e para a 
apanha da azeitona no Ribatejo, para 
ganharem mais algum dinheiro…

As festas principais desta região 
das Cinco Vilas, a do Senhor dos Afli-
tos, em Maças de D. Maria, a da Senho-
ra da Guia, no Avelar, e a peregrinação 
à Senhora do Pranto, em Dornes, 
constituíam grandes manifestações 
de fé com missas solenes, famosos 
pregadores, enormes procissões e, no 
Senhor dos Aflitos e na Sra da Guia, 
arraiais concorridos. Usavam-se jogos 

populares, como o pau ensebado, as corridas de sacos 
e o jogo da malha. Baile animado ao som de harmónicas 
ou concertinas e foguetes, muitos foguetes… A avozinha, 
antes de ser avó, nunca faltava nestas funções…». 

Assinava Alfredo Rodrigues. Assim se escrevia há 
vinte anos!
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Do que tem mais saudades de fazer, impedido pela pandemia?

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

Teodora Cardo

Diretora

Há 20 anos....................................................................................
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Cristina Cameijo
Alvaiázere

Saudades de estar presente 
com amigos e família num am-
biente descontraído e calorosos é 
a resposta óbvia e sentida. Vai ser 
longo o tempo até podermos sair 
de casa sem o receio de contrair 
o virus, e também desses tempos 
tenho saudade... Da dita norma-
lidade. Mas sei que vai ficar tudo 
bem!

Octávio Coreta
Carnaxide - Lisboa

Abrir as portas 
No dia dois de maio terminou o estado de 

emergência e entrou em vigor o estado de cala-
midade pública que deu início a um plano gradual 
de desconfinamento com várias fases, regras e 
recomendações que irão ter continuidade no início 
do mês de junho. Esperamos, para bem de todos, 
que tal como no confinamento sejam cumpridas as 
medidas veiculadas pelo governo, para que todo o 
esforço e grandes dificuldades do confinamento, 
que tanto mudaram a nossa vida, pelo isolamento 
das nossas vivências, não tenham sido em vão. 
Verificou-se a desaceleração do contágio não só 
pelo respeito às normas impostas, mas também 
pelas medidas de combate à covid-19, no entanto 
está-se a sentir, cada vez mais, os efeitos destas 
no agravamento das desigualdades com a perda 
de rendimentos nas famílias pela suspensão da 
atividade profissional e respetivo impacto a nível 
do quotidiano destas, aumentando também os 
problemas das populações mais vulneráveis.   

Assim, nesta edição continuámos a ouvir as 
perceções sob o ponto de vista dos cidadãos e dos 
vários serviços do concelho, Juntas de Freguesia do 
Concelho e Câmara Municipal de Alvaiázere, com a 
intervenção da APIN, para colmatar algumas destas 
dificuldades sentidas pelas nossas famílias.

Demos também voz a agentes dos serviços de 
saúde que exaustos, de rostos cansados e sem 
queixume, são uma força extraordinária no dia 
a dia no combate deste terrível vírus, com belas 
demonstrações de altruísmo. 

Nesta primavera que se vislumbra, seguindo as 
normas do desconfinamento as nossas escolas re-
gressaram às aulas presenciais, numa socialização 
gradual e em segurança. Também a reabertura do 
nosso Museu Municipal revela uma luz ao fundo do 
túnel, reabrindo as suas portas no dia internacional 
dos museus. Um dia partilhado em segurança, com 
uma grande diversidade de atividades e iniciativas 
virtuais, transformando o Museu num espaço sem 
paredes de acesso fácil a toda a comunidade. Tudo 
boas razões para recomeçarmos, a superar a an-
siedade, o medo e a incerteza que nos invadiu em 
tempos de confinamento, mas sempre em seguran-
ça. A tentação é grande, pois a vontade de repor 
abraços e encontros adiados, pode levar a exces-
sos, que devemos ponderar, urge abrir as portas, 
de forma cautelosa, para que a vida nos volte a 
sorrir, todos diferentes, mas mais humanizados. E 
cito o nosso grande poeta Luís de Camões, “Cesse 
tudo o que a Musa antiga canta, que outro valor 
mais alto se alevanta”.

Do que tenho mais saudades é 
de ir visitar os meus pais e de lhes 
dar um abraço. Também tenho 
saudades de estar no ATL com os 
meus meninos e dos seus mimos. 
Tenho muitas saudades da vida 
normal que muitas vezes achava 
cansativa e chata. E sobretudo de 
ver o sorriso das pessoas agora 
escondido pelas máscaras.

Nelson Carvalho
Alvaiázere

Esta pandemia colocou-nos 
enormes desafios pessoais e profis-
sionais. Fez-nos repensar priorida-
des e sobrevalorizar o até agora por 
vezes irrelevante. A maior saudade 
é a falta de espontaneidade das 
pequenas coisas da rotina diária e 
a liberdade de interagir e socializar 
sem quaisquer constrangimentos. 
Não sinto saudades do cansaço e 
esgotamento ao final do dia. Nada 
voltará a ser igual!
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Durante o mês de maio, continuaram a viver-se 
momentos de preocupação, mas encarando cada dia 
como um desafio constante na otimização do bem-
-estar dos utentes. 

As atividades socioculturais, de animação e de 
lazer ajudaram a manter o ânimo e a revigorar o cor-
po e a mente nestes longos dias de confinamento. 
As comemorações dos dias festivos (Dia da Mãe, da 
Família, 13 de maio) ajudaram a preencher as ausên-
cias e encheram de memórias e emoções os dias do 
calendário. 

Os utentes, durante o mês de maio, foram ainda 
surpreendidos com mensagens especiais, enviadas 
em formato de carta, através do correio tradicional, 
provenientes de um projeto educativo com a missão 
de sensibilizar os estudantes do ensino superior para 
causas sociais e proporcionar momentos de impor-
tantes trocas intergeracionais. 

A alegria dos contactos diários com os familiares 
dos utentes, que foram comunicando através de 
via vídeo chamada, telefonemas, visitas exteriores 
(através da janela ou porta de vidro), foram muito 
importantes, trazendo apoio e coragem, amparando 
as saudades e protegendo da tristeza e da incerteza 
destes dias. 

Um agradecimento à equipa do CLDS 4G de 
Alvaiázere pelas atividades dinamizadas por video-
conferência. Podem estar distantes fisicamente, mas 
quem ama encontra sempre formas de estar perto.

Tal como refere um dos utentes: “Gosto muito de 
poder falar com os meus, sentir que estão presentes, 
apesar de distantes. Sei das novidades e eles das 
minhas…”.

Fica assim um apelo à comunidade, para que 
continuem a comunicar com os utentes através do 
computador interativo da SiosLife, do whatsapp, da 
página de Facebook e no exterior.

Esperamos ansiosos pelo momento em que nos 
voltemos a abraçar!

atualidade

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

Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere  
e a superação do COVID-19

3250

A atual situação de pandemia 
que vivemos, marcada pelo medo 
generalizado em contrair a doença 
pelo coronavírus 2019 (COVID-19) 
e o necessário isolamento profiláti-
co, aumentam consideravelmente 
a ansiedade e a preocupação de 
doentes oncológicos, familiares 
e cuidadores, colocando-os em 
maior risco psicológico.

Tão importante como evitar a 
exposição ao novo coronavírus, 
é preservar o bem-estar físico 
e psicoemocional dos doentes 
oncológicos, sobretudo em fase 
de tratamento e de recuperação, 
e também dos seus familiares e 
cuidadores, a quem cabe a tarefa 
acrescida de prestar cuidados, não 
descurando o seu autocuidado.

Deste modo, os psicólogos da 
Liga Portuguesa Contra o Cancro 
deixam algumas recomendações 
para ajudar a lidar com a ansie-
dade e aumentar a sensação de 
bem-estar durante o período da 
pandemia COVID-19 e em situação 
de isolamento.

Poderá obter estas e outras 
informações adicionais no site da 
Liga Portuguesa Contra o Cancro 

através da seguinte ligação ht-
tps://bit.ly/39P1Go1.

A Liga Portuguesa Contra o 
Cancro disponibiliza ainda acompa-
nhamento psicológico via telefone, 
podendo o mesmo ser solicitado 
através dos contactos do Núcleo 
Regional do Centro - telefone 239 
487 490 ou nucleocentro@ligacon-
tracancro.pt - ou da Linha Cancro 
- 808 255 255. Todos por Todos.

Viver com diagnóstico de cancro acarreta 
elevados níveis de ansiedade e incerteza
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Após a suspensão de toda a formação motivada 
pela pandemia do Covid-19 o CEARTE, seguindo as 
orientações do Governo e da DGS  está a retomar a 
formação suspensa e a iniciar novos cursos no seu 
Polo de Formação de Cabaços.

Para o efeito reorganizou as salas  e oficinas de 
formação, de forma a cumprir as regras de distan-
ciamento propostas pela DGS, reforçou os serviços 
de higiene e limpeza, fez marcações  dos espaços, 
da circulação, dividiu o Polo por áreas de forma que 
cada curso utilize exclusivamente as áreas que lhe 
estão afetas, e que evitem cruzar-se  e  afixou carta-
zes de informação/sensibilização em todas as salas. 

O Centro disponibiliza aos formandos Máscaras, 
Álcool gel para desinfeção e material de limpeza e 
desinfeção para limpeza dos equipamentos e espa-
ços de trabalho. 

Estamos preparados pois criámos todas as con-
dições de segurança para formandos, formadores 
e colaboradores do Centro. 

O objetivo é retomar de forma responsável para 
garantir que os formandos terminem com êxito os 
seus cursos de formação mas sempre com a preo-
cupação constante de  conter a propagação do novo 
coronavírus pelo que, esta etapa exige de todos 
nós – CEARTE  e formandos, um esforço conjunto 
de cumprimento das recomendações das autorida-
des de saúde, para que todos sejamos agentes de 
saúde publica.

Recorde-se que a generalidade da formação do 
CEARTE é formação prática que carece da utilização 
permanente de oficinas, máquinas equipamentos  
e laboratórios e que esta só tem sucesso com for-
mação presencial, com a disponibilidade de todos 
estes equipamentos e materiais  e com interação 
entre os formandos e estes e os formadores. 

Contudo, de forma a evitar a deslocação diária e 
permanente ao Polo, o Centro e os formandos vão 
ter a formação geral e sócio cultural em formação a 
distancia , tendo para isso o CEARTE disponibiliza-
do computadores portáteis às pessoas que não os 
tinham e dar uma assistência permanente às naturais 
dificuldades de acesso à plataforma de formação a 
distancia. O objetivo do CEARTE sempre foi, e agora 
mais do que nunca, não deixar ninguém para trás.

Assim, no Polo de Cabaços,  retomaram a forma-
ção num misto de presencial e formação a distancia 
os cursos de Educação  Formação de Adultos  (com 
equivalência ao 12º ano  e qualificação profissional 
de nível 4) de Modelista de Vestuário e Agente de 
Geriatria e vai  retomar também o curso de Patchwork 
para ativos a decorrer em Ourém e as duas ações que 
estavam em curso em Cabaços  de Condução e Ope-
ração de Tratores Agrícolas para obtenção da carta 
de condução de trator, prevendo-se o início de novas 
ações neste âmbito.

Vão iniciar dois cursos de ITED Telecomunicações  
– curso muito  para Técnicos e Engenheiros da área 
da eletricidade e telecomunicações para que possam 
garantir a manutenção da “carteira profissional” para 
assinar e executar projetos nesta área. Recorde-se 
que o CEARTE  é das poucas entidades acreditadas 
pela ANACOM para esta formação especializada.

O Lema é: retomar a formação com confiança, 
segurança e responsabilidade de todos.

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

Luís Rocha
Diretor do CEARTE 

Oficinas Temáticas
O CLDS 4G de Alvaiázere, projeto cofinanciado 

pelo FSE - Fundo Social Europeu, de modo a dar 
continuidade à sua atuação, tem dinamizado várias 
sessões online. 

No âmbito da atividade Oficinas Temáticas, foram 
realizadas duas sessões, com os temas: “Acidentes 
Domésticos com Crianças, como atuar?” E “Vamos Rir 
em Família”.

A primeira sessão decorreu no dia 30 de abril e foi 
realizada em parceria com os Bombeiros Voluntários 
de Alvaiázere, tendo sido dinamizada pelo bombeiro 
Mauro Sousa. Esta contou com a participação de 16 
pessoas que puderam esclarecer dúvidas sobre alguns 
acidentes domésticos que podem acontecer com as 
crianças, nomeadamente, sobre a intervenção mais 
adequada a determinadas situações, como quedas, 
hemorragias, asfixia, entre outros.

A sessão intitulada “Vamos Rir em Família”, que 
decorreu no dia 7 de maio, consistiu numa sessão de 
Yoga do Riso para Pais e Filhos, dinamizada por “Só 
Rir, com Filipa Pereira”. Esta sessão contou com um 
total de 17 participantes, entre adultos e crianças e 
permitiu que estes aprendessem algumas estratégias 
para encarar o dia a dia, a rir, assim como para libertar 
alguma da energia acumulada, dando dicas de como 
viver com mais alegria.  

A próxima oficina será, também online, no dia 18 
de junho, às 18h30 e terá como tema: “7 Princípios 
para 1 estilo de Vida Saudável!”, que será dinamizada 
pela nutricionista: Mariana José. As inscrições são gra-
tuitas, mas obrigatórias e deverão ser realizadas para 
o e-mail: catia.simao@casapovoalvaiazere.pt

Gabinete Comunitário
O CLDS 4G de Alvaiázere, no âmbito da atividade 

Gabinete Comunitário, realizou, no dia 22 de maio, 
uma sessão online com o tema: “Cuidar em Tempos 
de Pandemia”, que teve como orador o Professor 
Ricardo Pocinho, docente do Politécnico de Leiria na 
Pós-Graduação em Direção de Organizações de Inter-
venção Social. Nesta sessão, que contou com a partici-
pação de 16 instituições da área social, esclareceu-se 
dúvidas sobre a atual situação das instituições de in-
tervenção social perante a pandemia, debateram-se as 
principais dificuldades que enfrentam e a necessidade 
de se refletir no futuro destas instituições.

Formar de Pequenino
O CLDS 4G de Alvaiázere, de modo a ajudar as 

crianças e famílias do concelho, perante a situação 
atual, criou a atividade Apoio ao Estudo.

Esta atividade, está inserida na ação Formar de 
Pequenino, no âmbito do Eixo 2 de Intervenção e 
pretende dinamizar sessões individuais de apoio ao 
estudo, permitindo o esclarecimento de dúvidas e 
apoio na realização dos trabalhos de casa, permitindo 
assim que todas as famílias tenham uma ajuda nesta 
altura em que as aulas são feitas em casa. 

Nesta atividade, os dias e horas são a combinar 
com os pais, permitindo uma maior flexibilidade de 
horários, consoante as aulas online e são garantidas 
todas as condições de segurança, como a utilização 
de máscara e a utilização de álcool desinfetante, antes 
e depois da sessão. 

Ainda no âmbito da ação Formar de Pequenino, 
atualmente, o CLDS 4G de Alvaiázere partilha nas suas 
redes sociais, semanalmente, dicas de atividades para 
os pais fazerem com as crianças, em casa. 

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

atualidade

Polo CEARTE retoma formação presencial

No passado dia 18 de maio, 
os alunos dos 11º e 12º anos, 
regressaram às aulas presenciais 
das disciplinas objeto de avaliação 
externa. No caso do AEA, os alunos 
passaram a ter horário presencial 
às disciplinas de Filosofia, Inglês, 
MACS, Geografia A, Biologia e 
Geologia e FQA, do 11º ano e por-
tuguês e Matemática do 12º ano, 
continuando em ensino à distância 
nas restantes, tal como orientação 
do Ministério da Educação.

Para mais esta nova etapa do 
ano letivo foi elaborada o Roteiro 
das aulas presenciais do AEA e 
atualizado o seu Plano de Con-
tingência, que, atempadamente, 
foram dados a conhecer a todos 
os intervenientes.  

Para um regresso em seguran-

ça, foram acauteladas todas as 
medidas previstas. O pessoal não 
docente, através de elementos do 
exército (Regimento de Infantaria 
de Tomar), recebeu formação no 
que respeita a regras de higieniza-
ção das áreas ( com equipamentos 
de proteção individual fornecidos 
pelo ME) e de procedimentos 
preventivos; a direção procedeu 
à distribuição das turmas por di-
ferentes espaços, assegurando o 
distanciamento, o arejamento e a 
segurança nas rotinas dos alunos 
e professores, definindo zonas e 
percursos;  o Centro de Saúde de 
Alvaiázere relembrou também as 
medidas a serem seguidas com a 
entrega de um folheto e o Minis-
tério da Educação, mais uma vez, 
através da DGeSTE, reforçou o 

pedido de divulgação das medidas 
de segurança. A CMA está a asse-
gurar o transporte dos alunos que 
o solicitaram, regendo-se também 
pelas regras que  garantem a sua 
segurança. 

A direção, no primeiro dia de 
aulas, distribuiu aos alunos e pro-
fessores um conjunto de máscaras, 
entregues pelo ME, via exército, 
garantindo-lhes, assim, uma parte 
da sua proteção. 

Um agradecimento não só aos 
envolvidos no trabalho de prepara-
ção deste regresso, mas também à 
forma positiva como as atividades 
presenciais estão a decorrer, o que 
se deve, sem dúvida, à colaboração 
e disciplina de todos.

A Direção
Agrupamento de Escolas de Alvaiázere

Alunos dos 11º e 12º anos voltam à escola

Devido ao regresso às aulas presenciais, parciais, contactamos os três estabe-

lecimentos de ensino do concelho para nos fazerem um balanço do início destas 

e dos ajustamentos necessários a esta nova realidade, como a sensibilização e 

cumprimento de regras de segurança nos recintos escolares no sentido de conter 

a propagação do novo coronavírus. Dos três responsáveis contactados publica-

mos os que nos responderam ao solicitado.

Regresso às aulas presenciais
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fórum ...um espaço aberto à participação dos leitores

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

Desconfinamento nas ParóquiasO Mais Forte
Parece que o vírus que percorre o mundo inteiro é mais forte do que todas 

as armas inventadas pela ciência. E diz-se que ninguém é mais forte do que a 
morte porque ela seria o fim de tudo. Mas a morte não pode ser o fim de tudo 
porque, se fosse, nossa vida não teria sentido nenhum e não valeria a pena 
o respeito pelas leis que regulam o relacionamento humano e voltadas para 
a preservação da vida. O que é mais forte na existência humana é o amor. É 
este que, quando profundamente encarnado no ser humano, nunca desanima, 
nem tem medo diante dos problemas e desafios. E o amor pela justiça, pelo 
outro, pelo bem comum, pela igualdade de direitos e deveres,  é do mais alto 
grau. Por isso que, iluminados pela fé em Deus, dizemos que Deus é amor. 

E Jesus também diz que “ninguém tem maior amor do que aquele que dá a 
vida pelo outro”. Amor não é apenas atração nem satisfação, mas é compaixão, 
é risco, é ousadia. Porém necessita de sabedoria, de intuição, de convicção. 

Enfim, sabemos o que significa como disse o grande poeta Fernando Pessoa: 
“tudo vale a pena quando a alma não é pequena”. 

O ferro é forte, mas é fundido pelo fogo.
O fogo é forte, mas é apagado pela água.
A água é forte, mas é evaporada pelo sol.
O sol é forte, mas é escondido pela nuvem.
A nuvem é forte, mas é arrastada pelo vento.
O vento é forte, mas é impedido pela montanha.
A montanha é forte, mas é dominada pelo homem.
O homem é forte, mas é derrubado pela morte.
A morte é forte, mas o amor é ainda mais forte e vence todas as mortes.

Joaquim Gonçalves

Desejo que cada um se encontre bem, 
com saúde e com a alegria própria que 
caracteriza o ser cristão. Cristo é a nossa 
esperança e dá-nos a certeza de que nada 
escapa ao Seu amor por nós. 

Há muito que ansiávamos por este 
regresso à normalidade da prática cristã, 
apesar das exigências que a Covid-19 
nos impõe. O recomeço das Celebrações 
da Eucaristia, com os horários previstos. 
Todos devemos seguir o mandamento 
do Amor, aqui está presente o cuidarmos 
uns dos outros. Em tempo de pandemia, 
preparamo-nos para recomeçar as cele-
brações comunitárias da Eucaristia. Con-
tinuaremos a colocar o dever de defesa 
da vida de cada um em primeiro lugar, 
vivendo o amor ao próximo que leva a 
cuidar do outro como de nós próprios. 
Tudo faremos para que as normas da 
Direcção Geral de Saúde, da Conferência 
Episcopal Portuguesa e do nosso Bispo de 
Coimbra se cumpram e todos se possam 
sentir seguros e protegidos.

À porta de cada igreja será afixado 
um pequeno cartaz, com as indicações 
essenciais para que, nos próximos 
tempos, possamos cuidar uns dos outros, 
em contexto celebrativo. Entretanto, 
para cada celebração, haverá uma 
equipa de acolhimento, à entrada, que 
dará as indicações essenciais quanto à 
higienização das mãos, aos lugares que 
poderão ser ocupados nos bancos, à 
organização da distribuição da comunhão 
e a outras circunstâncias específicas. 
Pedia-vos que acatassem todas as 
indicações serenamente. Já sabemos que 
as celebrações terão um número reduzido 
de participantes. Quando todos os 
lugares sinalizados estiverem ocupados, 
se for possível, os fiéis poderão ficar de 
pé, na entrada dos templos, desde que 
mantendo o distanciamento obrigatório. 
Contudo, todos aqueles que não possam 
participar na celebração dominical, por 
motivos de saúde, trabalho ou idade 
avançada, deverão continuar a participar 
através dos meios de Comunicação Social. 
Poderão também participar na missa da 
semana, em cada igreja. Assim, a partir 
do último fim-de-semana de maio, re-
tomaremos as celebrações dominicais, 
com os seguintes horários que se man-
terão até novas indicações: Sábado em 
Alvaiázere às 20h00. No Domingo Igreja 
de Almoster às 8h30, Igreja de Maçãs de 
Caminho às 10h00 e às 11h30 na Igreja 
de Maçãs de D. Maria e às 11h30 na Igreja 
de Alvaiázere. 

Retomaremos a partir dessa semana 
os atendimentos em Alvaiázere aten-
dimento às quartas-feiras das 9h30 às 

10h30. Em Almoster às quartas-feiras 
das 17h30 às 19h00 de 15 em 15 dias. 
E às Quintas-feiras das 17h30 às 19h00 
em Maçãs de D. Maria em 15 em 15 dias.

Mais alguns aspectos a ter em conta 
no que se refere às celebrações: As fa-
mílias ficarão juntas e todos os demais 
permanecerão distanciados, dois metros 
entre pessoas, segundo as normas. No 
final da celebração, todos deverão perma-
necer nos seus lugares até que a Equipa 
de Acolhimento vá dando as indicações 
para a saída da igreja, de forma tranquila 
e segura. Durante qualquer celebração 
litúrgica, no interior da igreja, é obrigató-
rio o uso de máscara por parte dos fiéis. 
Durante a comunhão, os fiéis deverão 
sair dos seus lugares apenas quando 
a Equipa de Acolhimento o indicar. Os 
acólitos e ministros deverão participar na 
celebração, exercendo a sua função, no 
lugar previamente determinado, usando 
sempre a máscara e desinfectando as 
mãos no momento exacto do seu servi-
ço. Os leitores, antes de proclamarem a 
Palavra de Deus, desde o ambão, deverão 
higienizar as mãos.

O gesto da paz continua suspenso e 
o ofertório vai fazer-se à saída da Igreja. 
A Sagrada Comunhão recebe-se nas mãos 
(não na boca) e comunga-se em silêncio 
(não há o diálogo “O Corpo de Cristo – 
Ámen”). Antes e depois da Eucaristia evi-
tem-se “ajuntamentos” de pessoas. Caso 
a Igreja fique “cheia”, pode-se participar 
na Eucaristia, a partir do adro. Onde pos-
sível, aí será colocada instalação sonora. 
Devem respeitar-se igualmente as normas 
previstas. Aconselha-se o adiamento dos 
Baptismos e Casamentos para o próximo 
ano civil. Contudo, poderão realizar-se, 
sujeitos às mesmas restrições da Missa 
Dominical (todos têm de usar máscara, 
guardar a distância de dois metros e su-
primir o contacto físico). 

Os Funerais serão celebrados com 
a presença dos familiares e dos amigos 
mais íntimos, observando-se as normas 
de segurança sanitária. Serão celebrados 
no cemitério, com celebração da Palavra. 
Evitem-se os gestos de afecto que im-
pliquem o contacto físico. As Festas da 
Catequese serão adiadas para o próximo 
ano civil. Festas, Procissões, Romarias, 
concentrações religiosas e outras acti-
vidades similares estão suspensas até 
novas orientações. Podendo-se realizar a 
celebração da Eucaristia- missa campal.

Conto com a vossa amizade e com 
vosso carinho e oração. Unidos na Fé, 
juntos somos mais fortes... 

Abraço fraterno e espiritual.
Pe. André Sequeira

Caros Paroquianos, amigos e familiares,

AUTO MECÂNICA ALVAIAZERENSE
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A VIRTUDE DA VAIDADE
 
Segundo os bons dicionários, 

vaidade é «qualidade de vão; inútil; 
sem solidez; sem duração; presunção 
ridícula; fatuidade; orgulho; vangló-
ria; ostentação; futilidade». Mas, se 
bem me lembro do que vim ouvindo 
do povo, vaidade também pode sig-
nificar brio ou sentimento da própria 
dignidade, garbo, valor; coragem.

Desde que, na minha atividade 
de homem pensante, fui indo ao 
encontro de quem antes pensou 
com profundidade e partilhou o seu 
pensamento em pedaços da verdade, 
(que ninguém é senhor dela em pleni-
tude), desses encontros me chegou a 
doutrina do pecado, e um deles era o 
da vaidade, feio pecado pela razão de 
o vaidoso ofender a modéstia. Mas eu 
digo como o Padre José Marques dos 
Santos, nascido no Casal das Hortas 
da Pelmá, quando se apercebia de 

que alguém se refugiava na capa 
de modéstia desvalorizando algo 
de valioso que tivesse feito, logo se 
ouvia: «Isso não é modéstia, mas sim 
moléstia».

Começa o Eclesiastes do Antigo 
Testamento (1,2) por pôr em tese 
que: «Vanitas vanitatum, omnia va-
nitas» (Vaidade das vaidades, tudo 
é verdade). Mas eu, cedo aprendi a 
perceber que muita gente por aí anda 
a confundir a vaidade com o orgulho, 
eu a preferir identificar vaidade com 
brio. 

Sentirmo-nos vaidosos pelo que 
de bom pensámos e desejámos, dis-
semos ou fizemos sem olharmos a 
quem, é, ao menos para mim, uma 
das virtudes humanas que toda a 
gente deveria praticar. Vaidade que 
coincida com a verdade em mais-valia 
do que fazemos para bem do próxi-
mo, é uma bela virtude humana. Se 
fiz algo de bom e disso fiz partilha, 
não para me evidenciar, mas para 
dizer que quis fazer obra a bem da 
humanidade, tenho o direito e o de-
ver de me sentir vaidoso.

Como eu gostaria de me sentir 
vaidoso pelo que de bom tivesse 
feito desde que nasci até chegar a 

este momento! Mais vaidoso ainda 
me sentiria se tivesse feito o bom e 
praticado o bem sem que soubesse 
a mão esquerda o que fez a direita! 

Vem isto a propósito de me ape-
tecer dizer bem alto que o nosso 
Concelho deveria cultivar a vaidade 
no que faz, cada munícipe dando 
de si o seu melhor em obras. Cons-
truir é fazer obra que se precisa. A 
acontecer assim, o grande vaidoso 
será o Concelho pela sua gente. Mas, 
se se quiser pensar que vaidade é 
sentimento baixo, façam-se as boas 
obras, cada um de nós a contribuir 
para o bem da comunidade.

Mesmo em prisão sem termo, eu 
quero concentrar-me para sempre sa-
ber a quantas ando. E, na convicção 
de que um preso é, em muitos aspec-
tos, um ser com aptidões criadoras e 
produtivas, sabedor de que é o reló-
gio que dá as horas do nosso tempo, 
decidi não perder esta quarentena de 
prisioneiro, e servi-me da ajuda do 
google para descobrir desenhos de 
relógios de parede em ponto cruz e 
… já lá vão cinco. Insignificâncias? 
Que sejam! Esta referência quis cha-
mar a atenção para o bom aproveita-
mento do tempo.

letras

Salpico
     Pico-Pico

Filipe Antunes Santos

Policarpo Marques Rosa não nasceu 
em Alvaiázere, mas é, sem dúvida, 
um dos homens mais ilustres que 
adoptaram como pátria esta terra al-
to-estremenha.

Viu a luz do Mundo na vila da Peder-
neira, então pertencente ao concelho 
de Alcobaça e agora integrada no con-
celho da Nazaré, no dia 10 de Março de 
1863, tendo por progenitores Joaquim 
Marques da Rosa e Rufina Maria de 
Jesus: ele oriundo do Coimbrão; ela 
da Praia, da Nazaré. O seu baptismo 
realizou-se a 12 de Abril de 1863, data 
que erradamente já se confundiu com 
a do seu nascimento.

Atraiu-o a Alvaiázere o desempe-
nho das funções de «apontador de 
estradas» (talvez o equivalente, hoje, 
a topógrafo), aquando do estudo do 
percurso da via terrestre que haveria 
de ligar o Pontão a Figueiró dos Vinhos. 
Na nossa região organizou a sua vida, 
matrimoniando-se com Maria Emília 
da Silveira e Castro (Rosa). Em Alvaiá-
zere desempenhou as mais variegadas 
funções públicas (das quais podemos 
destacar as de Notário, Administrador 
do Concelho e Presidente do Senado 
Municipal). E aqui fundou os jornais “O 
Combate” e “Pátria Livre”, nos quais fez 

jus aos seus enormes dotes de escritor, 
que exibiu abundosamente, tanto em 
tertúlias literárias como nos diversos 
livros que publicou (dos quais podere-
mos referir “D. Mécia”, “Três Mulheres”, 
“Sonetos” ou “Princesa Joana”).

Uma das faculdades que eviden-
ciam ter sido Policarpo Marques Rosa 
um homem de extraordinários dons foi 
a habilidade para o desenho arquitec-
tónico. O “challet” do Casal Novo – pro-
priedade do seu amigo António José 
Ferreira, rico comerciante oriundo de 
uma família do Pé-da-Serra, que gran-
jeou fortuna em Angola – é o imóvel 
mais notável cujo traço lhe é atribuído. 

É seu, também, o projecto do “Hospital 
Velho”, da Santa Casa da Misericórdia. 
Atesta a sua autoria a obra “Hospitais 

Portuguezes de Construcção Moderna” 
(1898), na qual António Augusto da 
Costa Simões, insigne médico e pro-
fessor da Faculdade de Medicina, da 
Universidade de Coimbra, dá notícia 
das sugestões que forneceu àquele 
alvaiazerense adoptivo, com o fito 
de aperfeiçoar a funcionalidade da 
estrutura hospitalar que naquele ano 
se pretendia edificar (mas que só três 
décadas depois se inaugurou).

Policarpo Marques Rosa desenhou, 
também, um projecto de fontanário 
que é bem ilustrativo, tanto da sua 
capacidade técnica como da sua cria-
tividade artística. Tem data de 20 de 

Maio de 1893, apresentando-se o seu 
autor como «antigo apontador d’obras 
públicas». Ostenta o título de “Fonte 

das Faias”, custodiando-se na Torre 
do Tombo.

Se a obra que se veio a erguer em 
1908, designada hoje como Fonte do 
Freixo, correspondesse àquela que 
Policarpo Marques Rosa idealizou, bem 
se poderia ufanar Alvaiázere de possuir 
uma das mais graciosas edificações de 
abastecimento de água de toda esta 
região. 

Mesmo assim, a construção que ali 
se acha merece ser poupada à barbárica 
sanha, alegadamente “modernizadora”, 
que recentemente destruiu, de maneira 
irremediável, três fontanários no Pé-da-
Serra!... Apreciem-se as imagens!
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Um projecto de Policarpo Marques Rosa para a Fonte do Freixo

Mário Rui Rodrigues
albaiaz@sapo.pt

Excerto do Projecto de Policarpo Marques Rosa (Fotografia do ANTT)

Fonte do Freixo
(Fotografia de João Pedro Santos)

MUITOS GOLOS

O meu clube perdeu
e eu fiquei a saber
que só ganha quem aproveita
a oportunidade construída.

Sempre é de perder 
um jogo ensaiado
em jogadas a espreitar
o que vem do outro lado
no mesmo jogo,
que quem não mata, morre
coitado.

Este clube, a perder,
sou eu
se não marco na vida
o golo da vitória,
se não levo de vencida
os ventos de frente
que travam a história.

O meu clube é todo vencedor
quando joga para ganhar,
tudo de seu para marcar
muitos golos com vida.

In stadio omnes currunt, 
sed unius est corona.
Todos corremos na pista,
para um só é a coroa
a nunca perder de vista!

(Respiração Poética pelo Natal, pp 53-54)
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Conselho Geral elege 
Diretora

Com a abertura do concurso para o cargo de 
Diretor do Agrupamento de Escolas de Alvaiázere, 
deixado vago pela aposentação, no dia 29 de fe-
vereiro, do anterior Diretor, José Rosa Peres, uma 
comissão do Conselho Geral deste Agrupamento 
analisou as candidaturas apresentadas. Após este 
procedimento concluiu que todos os candidatos, 
a saber: António Pedro Alves dos Santos Devesa; 
Graça Maria Marques Brás Freitas Grácio e Maria 
Teodora Freire Gonçalves Cardo preenchiam os 
requisitos de admissão ao concurso, conforme in-
formação de 7 de maio pela Presidente do Conselho 
Geral, Fátima Guardado. 

No dia 21 de maio o Conselho Geral procedeu 
à eleição do Diretor do Agrupamento de Escolas 
de Alvaiázere, tendo sido eleita a candidata Graça 
Maria Freitas Grácio.

A futura Diretora tomará posse nos trinta dias 
subsequentes à homologação dos resultados elei-
torais que ainda se aguarda. Na medida em que a 
cessação do mandato do Diretor ocorreu antes do 
termo do período para o qual foi eleito, a gestão 
do Agrupamento é assegurada pela Subdiretora Fer-
nanda Silveiro e respetivos adjuntos até à tomada 

de posse da nova Diretora. 

Alimenta o teu cérebro
No âmbito do Projeto de Promoção e Educação 

para a Saúde (PPES) do AEA, realizou-se, nos dias 
12 e 13 de maio, à distância, via plataforma Teams 
atividade “Alimenta o teu cérebro “, dirigida aos 
alunos dos 11º e 12º anos.   

A atividade foi dinamizada pela enf.ª Adelaide 
Elisa, em conformidade com as funções inerentes 
à Unidade de Cuidados à Comunidade, entidade 
parceira do Agrupamento, e com a colaboração da 
nutricionista Dra. Maria Armanda Marques, tendo 
a articulação e calendarização com as diretoras 
de turma dos alunos envolvidos ficado a cargo da 
Equipa do PPES.

A Dra. Maria Armanda, num registo acessível, 
apoiado por uma apresentação, explicou a impor-
tância de uma alimentação correta em tempo de 
exames, período em que é exigido ao cérebro um 
esforço cognitivo acrescido, dado que este órgão 
apesar do seu peso corresponder apenas a 2% do 
peso corporal tem um gasto energético de 20% 
do total do organismo em termos de glicose e 
oxigénio, sendo necessário retribuir-lhe com um 
conjunto de nutrientes adequados.

educação

Saúde oral e fada dos dentes em atividade online

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

Perante a pandemia Covid-19 
que vivemos, para além dos cons-
trangimentos a nível da saúde e 
sociais, realçam-se as dificuldades 
financeiras. O concelho de Alvaiá-
zere não ficou imune à situação 
económica, que se generaliza um 
pouco por todo o país.

As dificuldades financeiras 
refletem-se na vida das pessoas 
a todos os níveis, mas foi no 
ensino escolar onde mais se evi-
denciou. O paradigma do ensino 
à distância forçado pelo Covid19, 
obrigaram os encarregados de 
educação a adquirir meios infor-
máticos para que os seus edu-
candos acompanhassem as aulas 
síncronas, porém muitos destes 
revelam graves dificuldades na 
aquisição deste equipamento. 
Assim uma onda de solidariedade 
permitiu ultrapassar alguns dos 
problemas despoletados pelo 
ensino à distância com a envol-
vência de várias entidades e de 
pessoas a título individual.

Do nosso conhecimento, a 
referir o Reverendo Padre André 
Sequeira que dinamizou uma 
campanha em prol de angariação 
de fundos para a obtenção de 
computadores a entregar a alunos 
com maiores dificuldades. Neste 
momento ao ser contactado pelo 
nosso jornal informou que re-
verteu a favor da sua campanha 
600€, tendo já informado o Agru-
pamento de Escolas de Alvaiázere 
e a CMA, estando à espera da 
decisão destes para aplicação da 
referida verba. 

Mais esclareceu que caso não 
obtenha uma resposta a curto 
prazo irá proceder à confeção de 
cabazes de alimentos a entregar 
a famílias com dificuldades e com 
filhos em idade escolar. Aprovei-
tou esta oportunidade para deixar 
um agradecimento a todos que 
colaboraram nesta iniciativa.  

O grupo AMMA assim como 
alguns professores anónimos, 
inclusive professores nomeados 
pela escola na qualidade de men-
tores que ficaram responsáveis 
pelos alunos que não tinham 
internet ou equipamento. Todo 
este grupo fez um esforço acres-
cido na busca de computadores 
antigos, pagando entre eles os 
arranjos, limpezas e formatações 
necessárias desses computado-
res, tendo sido entregues seis 
computadores, quatro telemó-
veis, e uma impressora, a alunos 
desde o 5º ano até ao 12º ano. 

Outra entidade que não ficou 
indiferente a esta situação foi a 
Associação de Pais e Encarregados 

de Educação do Agrupamento de 
Escolas do Concelho de Alvaiá-
zere, que em colaboração com o 
Agrupamento de Escolas, identifi-
cou 10 alunos que não assistiam 
às aulas síncronas por falta de 
computadores. 

Neste contexto, aparece mais 
um benfeitor, que nos é dado a 
conhecer pelo Presidente da As-
sociação de Pais, “Ricardo Peres, 
antigo aluno da escola Dr. Ma-
nuel Ribeiro Ferreira, atualmente 
radicado na Suíça, que nunca 
esqueceu as suas origens, nem as 
dificuldades da vida, sendo hoje 
um emigrante de sucesso.  

Apesar da distância teve co-
nhecimento das dificuldades e 
desde logo contatou a Associa-
ção de Pais, disponibilizando 10 
computadores para minimizar as 
lacunas”.   

E continuou “Para além deste 
apoio, existiram professores e 
outros benfeitores anónimos, que 
ajudaram e colmataram algumas 
necessidades”. Pelo que deixou 
em nome da Associação de Pais 
“o nosso agradecimento em espe-
cial ao nosso benemérito Ricardo 
Peres, a todos os professores 
e os outros anónimos, que de 
alguma forma contribuíram para 
o enriquecimento escolar destes 
alunos, não permitindo que fos-
sem discriminados”.

O Presidente da Associação 
de Pais, Carlos Alves, rematou 
citando Leon Tolstoi: “A alegria de 
fazer o bem é a única felicidade 
verdadeira”.

Altruísmo em prol do ensino à distância

Durante o mês de maio, os alunos do 1º ciclo do 
Agrupamento de Escolas de Alvaiázere tiveram opor-
tunidade de ouvir a leitura do livro: “A lenda da Fada 
dos Dentes” integrada na atividade “Hora do conto em 
linha” que teve lugar à distância, todas as semanas, 
dinamizada pelas professoras do 1º ciclo da equipa 
da Biblioteca Escolar.

Assim, depois de ouvir a história, de realizar a 
sua análise e de identificar os princípios e os méto-
dos a usar para uma boa higiene oral, os alunos da 
Escola Básica de Maçãs de D. Maria foram desafiados 

a elaborar um trabalho, com o apoio dos seus pais 
e encarregados de educação. O desafio foi aceite e 
os trabalhos resultantes deste serão expostos no 
próximo ano letivo.

Esta leitura é uma das fases do projeto SOBE – Saú-
de Oral e BE, em parceria com o Projeto de Educação 
para a Saúde (PES), os professores do 1º ciclo e a USCP 
de Alvaiázere (Centro de Saúde) que apoia o projeto 
através da intervenção de uma higienista oral.

 A BE, através da DGS, distribuiu kits de escova-
gem, tendo incentivado a sua prática.
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Não sou um apaixonado por arte... 
Por isto, encarei este trabalho como uma des-

coberta de algumas obras das culturas nacional e 
internacionais, optando por esta obra, para mostrar 
que também a arte portuguesa é sublime… 

Sendo eu um apoiante da teoria de Tolstoi, porque 
concordo com a sua perspetiva quando defende que 
apenas existe arte se existir uma união fomentada 
por sentimentos genuínos entre o pintor da obra e o 
seu público, escolhi este por ser um belo exemplo do 
expressionismo. Esta obra desperta no seu público 
um sentimento de segurança e de confiança em ser 
português, é como se fosse um relembrar orgulhoso 
da nossa infância, pois tem elementos como o mar, 
que nos faz lembrar o privilégio que tivemos devido 
à nossa costa, temos a pomba branca que simboliza a 
paz, paz esta que este país tão bem nos proporciona. 

Evidencie-se também o cravo vermelho que sim-
boliza a época em que este país venceu a ditadura, 
conseguindo em detrimento daquela implementar 
uma democracia, democracia esta que nos está a 
permitir, de forma minimamente serena, atravessar 
os problemas com que hoje nos deparamos. 

E, acima de tudo, isto mostra-nos uma família 
que dentro da sua humildade faz imperar dentro de 
si o amor e deixa que este seja a peça fundamental e 
basilar no desenvolvimento deste país.

António Lopes

Esta pintura a óleo, Os Síndicos da Guilda dos 
Fabricantes de Tecidos, de Rembrandt representa 
cinco membros de um sindicato e uma pessoa de uma 
classe inferior (visto que não tem o chapéu como os 
restantes membros). Estes foram contratados, por 
um ano, para avaliar a qualidade do tecido que os 
tecelões vendiam aos membros da sua guilda. 

Um facto interessante é a diversidade de religiões 
representadas na pintura: existem dois católicos, um 
menonita, um membro da Igreja Remonstrate e um 
protestante. A pintura é, portanto, também um bom 
exemplo da tolerância religiosa na República Holan-
desa do século XVII.

A partir de vários esboços desta pintura de 
Rembrandt é possível ver que o artista mudou a 
composição das pessoas várias vezes, a fim de criar 
uma composição mais dinâmica. Esta pintura deveria 
estar pendurada no alto, para que a pintura tenha 
um ponto de vista baixo - o espetador olha de baixo 
para cima. A luz, o fundo e a perspetiva foram feitos 
para se ajustarem ao local onde a obra deveria ser 
pendurada. As pessoas representadas na pintura 
estão a trabalhar. Nós, espectadores, entramos na 
sala e eles erguem os olhos do trabalho. Willem 
van Doeyenburg já se levanta da cadeira para nos 
cumprimentar. 

A guilda dos tecidos de Amesterdão encomendou 
esta pintura para o salão do staalhof (um prédio que 
ficava na esquina da Staalstraat e Groenburgwal). 

É como se tivéssemos distraído os guardas da 
guilda dos tecidos de Amsterdão do trabalho deles, 
de maneira tão realista que Rembrandt os retratou.

Remetendo a obra para o domínio filosófico é 
possível afirmar que esta pintura se insere, indis-
cutivelmente, na teoria da arte como imitação. Esta 
teoria essencialista, que procura responder ao pro-
blema da definição de arte, defende que uma obra é 
arte se, e só se, imitar algo. Para além disso, outro 
requisito que tem implícito é que a obra terá de ser 
feita pelo homem.

Ora, esta obra foi motivada, como foi referido 
antes, por um pedido por parte da guilda de tecidos 
de Amesterdão para que o artista fizesse um retrato 
dos sindicalistas. Como é possível ver, o conceito 
desta pintura é um retrato, uma representação, neste 
caso verídica e fiel a algo que aconteceu, real, que se 
pretendia que fosse captado e guardado num qua-
dro. É possível ver isso mesmo quando observarmos 
este retrato fiel dos sindicalistas a realizarem o seu 
trabalho (é visível que os homens estavam a observar 
e a discutir os tecidos). 

É, para além de um retrato dos síndicos, uma 
representação da essência deste trabalho. Por esta 
razão, a pintura apresentada é uma imitação natural 
e verdadeira.

Também é defendido pela teoria representa-
cionista que quanto mais fielmente se conseguir 
retratar a realidade numa obra, melhor obra de arte 
esta será. Esta pintura quase parece, mais do que 
uma fotografia, uma imagem parada de um filme. 
É possível visualizar os acontecimentos e imaginar 
aquilo que vai acontecer, uma vez que pintura 
contém muitos movimentos espontâneos (como o 
homem que se levanta da cadeira no trabalho de 
Rembrandt).

A cena ganha vida, levantando apenas uma per-
gunta: o que acontece a seguir? Isto deve-se ao estilo 
e técnica do artista com os quais confere movimento 
aos homens representados e também aos detalhes 
cuidadosos que o artista insere. A expressividade 
atribuída aos síndicos, contribui, juntamente com 
os outros pontos que abordei, para a autenticidade 
e realismo desta obra.

Tânia da Maia Narciso

Inov@ção na celebração do Dia Internacional dos Museus 2020   
 O Dia internacional dos Museus criado em 1977, 

com o objetivo de contribuir para uma reflexão por 
parte da sociedade sobre o papel dos Museus no seu 
desenvolvimento, comemora-se a 18 de maio. Este 
ano tornou-se uma data mais emblemática devido 
aos constrangimentos impostos pela atual pandemia 
e ter sido marcada para este dia a reabertura dos 
museus. Assim, o nosso jornal procurou saber como 
foi comemorada esta data pelo Museu Municipal de 
Alvaiázere junto da sua Diretora, Paula Cassiano, que 
nos revelou que esta tinha sido assinalada “com uma 
programação virtual diversificada e inovadora, desde 
visitas guiadas virtuais aos espaços museológicos 
até a atividades educativas para as crianças”. 

Informou que, às 10:00h, a autora Nídia Nair 
abriu a programação do dia com a inauguração 
da sua exposição intitulada “Reinventa a rolha”, 
na qual procurou fazer uma breve abordagem que 
incentivasse a população a visitar esta exposição 
temporária. De tarde, pelas 14:00h, decorreu uma 
visita guiada pela exposição permanente de arqueo-
logia, orientada por Rurina e Petrónio, duas perso-
nagens romanas que nos conduziram pela história 
alvaiazerense desde a Pré-História à Época Romana. 
Às 16h00, Raquel e Ana (CLDS 4 G Alvaiázere) pro-
moveram uma atividade direcionada para o público 

infantil, com a dinamização do conto musicado “O 
patinho feio”. A encerrar a programação, às 21h00, 
foi divulgado um vídeo com uma seleção de algu-
mas atividades que têm sido oferecidas pelo Museu 
Municipal à comunidade alvaiazerense. A Diretora do 
Museu concluiu “As atividades com creches, escolas, 
lares de idosos e Universidade Sénior, bem como 
todas as ações abertas à população em geral como 
um exemplo manifesto de que o Museu Municipal 
concretiza, ao longo de todo o ano o tema do Dia 
Internacional dos Museus 2020 - Museus para a 
Igualdade: Diversidade e Inclusão”. 

Além das atividades virtuais já referidas, este 
dia ficou ainda marcado pela reabertura do Museu 
à comunidade, com visitas guiadas às exposições 
patentes ao público, seguindo as medidas de se-
gurança impostas pela DGS e pelo Município, nesta 
altura de desconfinamento social.  

No contexto deste dia, outras atividades ganha-
ram corpo, pelo que abordámos a Professora de Fi-
losofia Célia Rodrigues da escola Dr. Manuel Ribeiro 
Ferreira que nos informou, que devido a coincidir 
com esta data  o estudo dos conteúdos relativos à 
experiência estética - Filosofia da Arte - 11.º ano, 
os alunos foram convidados a realizar uma visita de 
estudo virtual, na modalidade E@D, aos museus e a 

escolherem uma obra de arte, a integrar numa das 
teorias estudadas acerca da sua natureza.

A Professora, salienta que “os trabalhos apresen-
tados foram, na generalidade, de nível muito bom, 
tendo selecionado dois deles que revelam melhor 
que as vivência e fruição da obra de arte são muito 
sui generis, porque permitem, na sua contemplação, 
criar interpretações que muitas vezes extravasam e 
transfiguram aquilo que o artista pretendeu genui-
namente transmitir…”.

Correspondendo à solicitação do Jornal, para 
publicação, foram cedidos os trabalhos dos alunos 
António Lopes e Tânia Narciso, aos quais estes 
imprimiram a sua individualidade na interpretação 
dos quadros: A Maria do Egito, de Paula Rego e Os 
Síndicos da Guilda dos Fabricantes de Tecidos de 
Rembrandt van Rijn, respetivamente. E a Professora 
esclarece “porque, de facto, a forma como o António 
interpretou o quadro se afasta manifestamente da 
intenção do artista sendo, por isso mesmo, a expe-
riência estética diferente...”. 

Agradecemos a colaboração da Professora e 
respetivos alunos, que possibilitaram aos nossos 
leitores, sem saírem de casa, a comunhão do espírito 
do Dia Internacional dos Museus.

Teodora Cardo

Os Síndicos da Guilda dos Fabricantes 
de Tecidos - Rembrandt

Maria do Egito - Paula Rego
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“O Alvaiazerense” (O Alv.:) - Con-
textualizada a APIN, quais as razões 
da adesão?

Célia Marques (CM) - O Município de 
Alvaiázere decidiu integrar o respetivo sis-
tema municipal de abastecimento público 
de água, de saneamento de águas resi-
duais urbanas e de gestão de resíduos ur-
banos na empresa intermunicipal que para 
o efeito foi constituída, exclusivamente 
com capitais públicos, com participações 
exclusivamente destes concelhos e recor-
rendo a um modelo de gestão delegada na 
sociedade, em agosto de 2019.

Importa esclarecer os nossos muníci-
pes que o Município de Alvaiázere optou 
por integrar esta Empresa Intermunicipal 
porque, só através desta, seria possível 
candidatar a fundos comunitários finan-
ciamento para obras de requalificação do 
sistema de abastecimento de água e de 
saneamento de águas residuais. Para além 
de que, a legislação vigente, já obrigava e, 
já havia condicionado candidaturas reali-
zadas no passado pelo Município, à fixa-
ção de tarifas municipais que permitissem 
a cobertura de gastos de cada concelho, 
ou seja que não fossem inferiores aos 
custos direta e indirectamente suportados 
com a prestação desses serviços e com 
o fornecimento de bens. Assim, o Muni-
cípio de Alvaiázere, independentemente 
de aderir a esta empresa teria sempre 
de atualizar as suas tarifas, por forma a 
cumprir com este normativo legal, mas 
sem a possibilidade de recorrer a fundos 
comunitários para requalificar ou ampliar 
a cobertura de rede de águas e saneamen-
to do concelho. 

O Alv.: - Para além da adequação 
do preçário ao custo real, é a questão 
das infraestruturas (conservação/in-
vestimento)?

CM.: - Só esta agregação permitiu a 
concretização de uma candidatura a fun-
dos do POSEUR (Programa Operacional de 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 
Recursos), para financiamento de investi-
mentos essenciais à melhoria significativa 
da qualidade do serviço prestado aos 
utilizadores, com realce na diminuição 
significativa das perdas físicas de água e 
aumento da taxa de cobertura do serviço 
de saneamento de águas residuais atra-
vés de redes fixas, entretanto aprovada. 
É importante frisar que este Aviso de 
candidatura foi lançado exclusivamente 
para entidades gestoras intermunicipais, 
ou seja, nunca o Município conseguiria 
submeter qualquer candidatura pois não 
era considerada entidade beneficiária, por 
ter menos de 50 mil habitantes. 

Portanto, só através da APIN, é que 
foi possível ver aprovadas as seguintes 
candidaturas de melhoria da qualidade 
do serviço e aumento da taxa de cober-
tura da rede de saneamento: extensão da 
rede de saneamento de águas residuais 
na Freguesia de Alvaiázere com ligação 
à ETAR de Alvaiázere; extensão de rede 
de saneamento de águas residuais na 
Freguesia de Maçãs de D. Maria, com 
ligação à ETAR de Vale de Tábuas; ex-
tensão da rede de saneamento de águas 
residuais na Freguesia de Pussos São 
Pedro com ligação à ETAR de Venda dos 
Olivais; investimento em soluções de 
compostagem na área dos resíduos e 
investimentos para redução de perdas 
com obra em redes de água, as quais 
totalizam um investimento de cerca de 
2,4 milhões de euros, para cerca de 20 
Km de rede. Estão ainda em curso estu-
dos para dotar a Freguesia de Pelmá (a 
drenar as águas residuais para a ETAR de 
Pameiria – Concelho de Ourém) e Almos-
ter com rede de saneamento.

O Alv.: - Em tempos de pandemia, 
como reagiu a empresa?

CM.: - A APIN, como empresa intermu-
nicipal, foi também sensível ao contexto 
actual de pandemia vivido com o vírus 
Covid-19 e, como forma de apoiar as em-
presas e as famílias neste período de incer-
teza, aprovou um novo tarifário a partir do 
mês de março e que se aplicará às faturas 
dos meses de fevereiro, março e abril. Um 
tarifário que pretende ser mais amigo das 
famílias e das empresas e que se traduz 
numa redução do encargo superior a 60% 
para consumos mensais até 10m3 e supe-
rior a 50% para consumos entre 10 e 15m3 
e a aplicação de um desconto de 80% no 
valor total da fatura para todos os clientes 
de comércio, serviços e indústria. 

O Alv.: - Quem suporta os custos 
dessas medidas?

CM.: - É importante referir a todos os 
alvaiazerenses, que este novo tarifário só 
foi possível no contexto de pandemia em 
que vivemos e porque todos os municí-
pios anuíram em suportar esse diferencial 
de custos, ou seja serão os municípios a 
suportar financeiramente o diferencial da 
redução por forma a cumprir com a regra 
da cobertura de gastos com a disponibili-
zação do serviço.

Todos os alvaiazerenses terão esta re-
dução porque será a autarquia a suportar 
financeiramente esse valor, não havendo 
uma mudança das regras inicialmente 
transmitidas, como alguns de nós pudés-
semos pensar.

Todos devem estar conscientes que 
o Município, por estar nesta empresa 
intermunicipal, não deixará de defender 
os interesses dos seus munícipes nem 
da qualidade do serviço a prestar. Essa 
foi uma premissa que esteve sempre 
presente na nossa tomada de decisão 

aquando da aprovação da nossa adesão 
a esta empresa intermunicipal e, tal como 
ajustámos o tarifário ao contexto actual 
em que as famílias e as empresas se en-
contram, também a APIN se ajustará às 
necessidades impostas pelos desafios que 
possam surgir no futuro.

O Alv.: - Depois de algum “burbu-
rinho” (primeiras faturas), há alertas 
para o futuro, como vê a mudança?

CM.: - Estamos conscientes das mu-
danças que esta decisão implica nas 
despesas das famílias e das empresas do 
nosso concelho, mas também temos a 
plena consciência que foi a melhor deci-
são para cumprir com a nossa obrigação 
de melhoria da qualidade do serviço 
prestado e do aumento da cobertura da 
rede de saneamento, desígnio há muito 
ambicionado por muitos alvaiazerenses. 
Mas, também, estamos em crer que esta 
adesão consciencializará muitos de nós 
em relação aos seus consumos de água 
e criará novos hábitos, mais eficientes 
e sustentáveis, pois a água é um bem 
“maior” escasso e que precisa de uma 
utilização mais regrada e consciente.

Sabemos que o ser humano é um 
“animal” de hábitos e que vê na mudança 
sempre muita complexidade, mas o futuro 
passará por esta nova atitude perante os 
consumos e perante os comportamentos, 
e também nesta matéria, a autarquia esta-
rá ao lado dos seus munícipes e promove-
rá acções de sensibilização para que todos 
sejamos mais conscientes e promovamos 
um uso cuidado e eficiente deste elemento 
da natureza: a água! Juntos conseguiremos 
mudar e tornar o nosso concelho num 
concelho mais eficiente e mais amigo do 
ambiente, com consumos regrados e com 
um serviço com mais qualidade, pois no 
final: este é um desejo comum a todos.

A APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, E.I.M, S.A. 
foi constituída para operar no sector do ambiente, na sequência da autorização para a 
criação de um sistema intermunicipal de serviços de abastecimento público de água, sa-
neamento de águas residuais e recolha de resíduos urbanos. Integram-na os municípios de 
Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Pampilhosa da 
Serra, Pedrógão Grande, Penacova (em processo de saída), Penela e Vila Nova de Poiares. A 
sua constituição decorreu de um processo de discussão, amplamente debatido, tendo sido 
aprovado por todos os Executivos Camarários e Assembleias Municipais. Cobre uma área de 
1900 km2, com cerca de 80 mil habitantes, e conta com um plano de investimento global de 
137 milhões de euros, dos quais mais 40 milhões de euros serão realizados nos primeiros 
cinco anos de atividade, sendo que em Alvaiázere serão 2,4 milhões de euros. Neste contexto 
entrevistámos a Presidente da CMA, Célia Marques.
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A colaboração das Juntas de Freguesia do Concelho
Para sabermos da contribuição de cada uma das juntas de freguesia do concelho de Alvaiázere no 
combate ao COVID-19 contactamos todos os seus presidentes e lançamos uma questão genérica, 
“Qual foi a intervenção da vossa Junta de Freguesia em tempos de pandemia junto da população e 
de outras instituições?”. Agradecemos a sua disponibilidade e deixamos o registo das suas respos-
tas que nos dão aconhecer as medidas implementadas no sentido de minimizar junto dos habitan-
tes das suas freguesias os efeitos da pandemia COVID-19.

Junta de Freguesia de Almoster
Sendo o patamar do estado que está 

mais próximo dos cidadãos, desde a 
primeira hora que as juntas de fre-
guesia estiveram na linha da frente no 
apoio às populações, na mitigação dos 
efeitos desta Pandemia da COVID-19. 
A Junta de Freguesia de Almoster não 
foi exceção e desde cedo desencadeou 
um conjunto de iniciativas de apoio aos 
habitantes da Freguesia.

Com uma grande franja da popula-
ção acima dos 65 anos, fazendo parte 
de um dos principais grupos de risco, 
esta foi a nossa primeira prioridade, 
com o lançamento da campanha “Pela 
sua saúde, fique em casa! Nós aju-
damos!”, que visou essencialmente o 
apoio à população sénior, sem apoio 
familiar, doentes crónicos e pessoas 
com mobilidade reduzida, no sentido 
de as ajudar no seu confinamento evi-
tando que tivessem de sair de casa para 
realizar as tarefas mais básicas, como 
a compra de mantimentos e bens de 
primeira necessidade e compra de me-
dicamentos. Foi ainda prestado auxílio 
a um grande número de pessoas no 
pagamento de faturas, realização de 
provas de vida, comunicações prévias 

de queimas e tratamento de documen-
tação diversa. Nesta iniciativa contámos 
com o apoio da ASCRA e do CLDS 4G.

Ainda numa fase inicial do combate 
a esta Pandemia, a Junta de Freguesia, 
em colaboração com o Município de 
Alvaiázere, que forneceu os mate-
riais, procedeu à desinfeção, com 
hipoclorito de sódio, dos espaços 
mais frequentados da Freguesia, no-
meadamente, superfícies comerciais, 
farmácia, Multibanco, Centro de Dia, 
ecopontos, contentores de resíduos, 
entre outros que onde se achou ser 
prudente a desinfeção. Nesta fase, a 
Junta disponibilizou aos seus traba-
lhadores todos os equipamentos de 
proteção individual necessários à sua 
segurança e adquiriu também alguns 
equipamentos para facilitar e tornar 
mais eficaz a desinfeção.

A Junta colaborou também com o 
Município na distribuição de máscaras 
descartáveis à população e dada a 
escassez de máscaras no mercado e 
a previsão do uso prolongado destes 
dispositivos de proteção, decidiu lançar 
a campanha de voluntariado “Costurar 
Por Uma Causa”, onde desafiámos a 

população com jeito para a costura a 
confecionar máscaras reutilizáveis com 
filtro em TNT substituível, com o obje-
tivo de entregar duas máscaras a cada 
habitante e os respetivos filtros para 
utilização futura. A Junta adquiriu todos 
os materiais necessários, solicitando a 
oferta da mão de obra por parte dos in-
teressados em participar. A resposta ao 
desafio lançado foi pronta por parte de 
cerca de 10 voluntárias, que irão fabri-
car cerca de 1.200 máscaras. Nesta fase 
já estão produzidas mais de metade do 
número total, prevendo-se começar a 
distribuição no início do mês de junho.

Durante todo este período foi ainda 
dado apoio a alguns alunos na confi-
guração das plataformas de ensino à 
distância e na resolução de problemas 
de falta de internet, principalmente 
na procura de soluções para resolver 
contingências causadas pela falta da 
cobertura de rede fixa (fibra) ou móvel.

Ao longo destes meses, a Junta 
de Freguesia, através das suas redes 
sociais, foi transmitindo todo o tipo de 
informações relevantes do combate à 
Pandemia, essencialmente, normas de 
segurança, alterações legislativas e no 

apelo ao confinamento, que se revelou 
tão importante na contenção da propa-
gação do vírus.

Finalmente, com a reabertura do 
atendimento da Junta e do Espaço de 
Cidadão, procedemos à adaptação das 
instalações, com a colocação de barrei-
ras em acrílico e com a disponibilização 
de material de desinfeção e sinalética 
informativa.

As nossas rotinas quotidianas foram invadidas 
sem qualquer aviso por um inimigo silencioso e pe-
rigoso que ataca sem aviso prévio, inimigo de nome 
COVID-19. Em meados do mês de março e acolhen-
do a orientações da DGS, o Executivo da Junta de 
Freguesia de Alvaiázere, tomou decisões as quais 
tinham como objetivo continuar a prestar um serviço 
de proximidade junto da população, e também a sua 
proteção perante esta ameaça silenciosa. Foi elabora-
do e colocado em prática o plano de contingência da 
Junta Freguesia que comtemplava a continuidade dos 
serviços prestados pelos Assistentes Operacionais, 
manteve-se o atendimento no Posto de Correios e 
da Secretaria da Autarquia em horário reduzido, e 
com as devidas medidas emanadas pela DGS. Com o 
objetivo de prestar apoio aos residentes da Freguesia 
com mais de 65 anos, a 24 de Março, foi colocado em 
prática a linha “Alvaiázere 65 +” que ainda pode ser 
contada de 2 a 6 feira entre as 9h e as 17horas, com 
o objetivo de prestar apoio aos séniores na aquisição 
de medicamentos e de bens alimentares e proceden-
do, posteriormente,  à sua entrega no seu domicilio. 
Esta linha de apoio conta também com a colaboração 
do CLDS local e de um grupo de voluntários que se 

disponibilizaram e a quem, mais uma vez prestamos 
o nosso agradecimento.

 Tendo o Município adquirido hipoclorito de sódio 
que foi disponibilizado à Junta de Freguesia, temos 
efetuado a desinfeção das ruas e espaços públicos, e 
das IPSS da Freguesia, com o objetivo de conter a pro-
pagação do vírus. Como forma de sensibilização foram 
distribuídas máscaras de proteção, adquiridas pelo 
Município, à população por colaboradores da Junta de 
Freguesia que percorreram toda a área da Freguesia, 
tendo como objetivo evitar a deslocação da população. 

De forma a ajudar os alunos desde o primeiro ciclo 
até ao ensino superior da Freguesia que se encontram 
a frequentar o ensino à distância devido à pandemia 
de COVID-19, o Executivo da Junta de Freguesia dis-
ponibiliza desde o dia 27 de abril apoio na impressão 
e digitalização de documentos de estudo.

O Executivo da Junta de Freguesia dentro das suas 
competências tem procurado prestar apoio a toda a 
população da Freguesia. E também tem verificado que 
a população a nível geral se tem preocupado em se-
guir as orientações de segurança e prevenção da DGS. 
Neste momento de desconfinamento não podemos 
pensar que este inimigo já não nos vai atacar, temos 

de ser persistentes na nossa proteção, mas também 
pensar na proteção dos outros. Só unidos vamos 
conseguir ganhar esta “guerra” contra este inimigo 
silencioso.

Junta de Freguesia de Alvaiázere
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no combate ao COVID-19 e apoio às suas populações

A Junta de Freguesia de Maças de D. 
Maria, com o aparecimento da epide-
mia a nível nacional, começou a tomar 
medidas no sentido de minimizar a 
possível transmissão do vírus.

Para isso, tomou medidas imediatas, 
encerrando os sanitários públicos e o 
parque infantil, pois não tinha meios 
suficientes para garantir a desinfeção 
permanente dos espaços.

Para evitar que a população, espe-
cialmente a mais vulnerável não saísse 
de casa, a autarquia lançou um pro-
grama para ajudar a população a não 
se deslocar, prontificando-se a levar a 
casa de todos os habitantes com mais 
de 65 anos, pessoas com mobilidade 
reduzida e com doenças crónicas o que 
necessitassem.

Este programa teve uma adesão da 
população bastante elevado, tendo o 
executivo percorrido a freguesia espa-
lhando cartazes e avisando a população 
para evitar sair de casa. Mesmo neste 
momento de levantamento do con-
finamento, ainda continuamos a ser 
solicitados pela população, para ir à 
farmácia, ao supermercado, talho e efe-
tuar pagamentos de serviços e outros 
nos CTT, evitando assim que dezenas 
de pessoas saiam de casa. 

Para que houve-se uma desinfeção 
mais eficaz, a junta de freguesia em 
colaboração com a proteção civil da 
Câmara Municipal iniciou a desinfeção 
de todos os locais mais frequentados, 
como os supermercados, lares de ido-
sos e espaços públicos, três vezes por 
semana.

Colaborámos com a Câmara Munici-
pal na distribuição das máscaras, tendo 
os elementos do executivo entregue 
porta a porta, duas máscaras por pes-
soa, pois na nossa modesta opinião, a 
divulgação por cartazes e facebook não 
conseguia chegar a toda a população, 
nomeadamente aos mais idosos.

Conscientes da dificuldade de aqui-
sição e dos custos das máscaras descar-
táveis, a junta de freguesia tomou uma 
medida com alguns custos, mas com 
uma mais-valia para a população, lançá-
mos um programa de voluntariado para 
a confecção de máscaras reutilizáveis, 
tendo comprado o tecido e as linhas. Ti-
vemos o apoio da fábrica de confecção 
Avelmod, de Avelar, na pessoa do Dr. 
Manuel Fareleiro, que teve a gentileza 
de cortar todo o pano e o TNT gratui-
tamente, o que desde já agradecemos. 
Lançámos o desafio à população para 
confecionar as máscaras, o que teve 
uma grande afluência, tendo neste 
momento cerca de 25 costureiras e a 
instituição CEARTE – Pólo de Cabaços 
a confecionar as máscaras, que a curto 
prazo serão entregues duas a cada mo-
rador da freguesia, bem como os filtros 
em TNT, para poderem substituir.

Também oferecemos a cerca de 44 
comerciantes e empresários com porta 
aberta ao público, IPSS e Paróquia, ál-
cool gel, para que a população tenha 
meios para desinfeção ao entrar nos 
estabelecimentos, bem como nos dois 
multibancos da freguesia.

Preocupados com a segurança nos 
lares, além da desinfeção três vezes 
por semana, da oferta do álcool gel, 
decidimos comprar viseiras para todos 
os seus funcionários. Iniciámos contac-
tos para saber preços, tendo o jovem 
Guilherme Lopes da firma Madeiras & 
CA, oferecido as viseiras, o que desde 
já agradecemos o seu gesto altruísta, 
tendo sido posteriormente entregues 
aos três lares da freguesia.

Todo este trabalho, que é um tra-
balho contínuo e essencial para que 
os níveis de segurança da população 
aumentem e se sintam protegidos, é 
também muito gratificante quando a 
população o reconhece, como aconte-
ceu com uma habitante das Cabeças 
que escreveu uns versos e os colocou 
junto a um cartaz, agradecendo o ser-
viço que a autarquia está a prestar à 
população.

Continuamos preocupados mas 
atentos, para caso seja necessário e 
tenhamos capacidade de intervenção, 
o podermos fazer, pois é essa a obri-
gação das autarquias.

Junta de Freguesia de Maçãs D. Maria

Junta de Freguesia de Pussos S. Pedro

Durante o estado de emergência 
originado pela Pandemia do COVID-19,  
mantivemos sempre em funcionamento 
o atendimento presencial na Junta de 
Freguesia, Posto de Correios e Espaço 
de Cidadão.

De acordo com as orientações da 
Direção Geral de Saúde, representada 
no concelho pela Delegada de Saúde 
Dra. Natércia, procedemos logo de iní-
cio à desinfeção dos espaços públicos 
da freguesia, ao encerramento das ins-
talações sanitárias públicas, do Parque 
Infantil e do Mercado, e estipulamos 
o número limitado a 10 pessoas nos 
Cemitérios aquando da realização de 
funerais.

Em parceria com a Câmara Mu-
nicipal, esta Junta de Freguesia dis-
ponibilizou os seus serviços para 
prestar apoio à população mais idosa 
e vulnerável na entrega ao domicílio 
de bens essenciais e medicamentos, 
para o que foi elaborada uma listagem 
de espaços comerciais que aderiram a 
este programa.

Ainda em colaboração com a Câma-
ra Municipal, tivemos uma intervenção 
direta na entrega e indicação do uso 
correto de máscaras cirúrgicas a todos 
os nossos fregueses, tendo sido esta 
iniciativa muito bem aceite.

Atentos à situação vulnerável de 
alguns habitantes da freguesia, sina-
lizamos algumas situações junto do 
Gabinete de Apoio Social.

Tivemos o cuidado de sensibilizar 

o público para a obrigatoriedade de 
cumprirem as regras de confinamento, 
permanecendo em casa durante o esta-
do de emergência.

Após substituição do estado de 
emergência pelo de calamidade, e de 
acordo com a orientação da Proteção 
Civil e da Delegada de Saúde, procedeu-
se à reabertura parcial do Mercado de 
Cabaços com as devidas restrições.

Com todas estas medidas e cuida-
dos, felizmente na nossa freguesia não 
se registaram casos graves.

Esperamos que muito em breve esta 
situação seja ultrapassada podendo 
toda a população contar com a colabo-
ração da Junta de Freguesia.

Junta de Freguesia de Pelmá

As medidas levadas a cabo pela 
junta de Freguesia de Pelmá, foram 
essencialmente direcionadas para a 
população sénior e com maior vulne-
rabilidade social. 

Essas medidas foram as seguintes: 
realização de compras e levantamento 
de medicamentos na farmácia, medi-
das  que tinham por objectivo evitar a 
deslocação de pessoas, e assim evitar 
a propagação do novo Corona – Vírus. 

Em parceria com o município, a 
junta de freguesia, procedeu também 
à entrega de máscaras a todos os 
munícipes. 

Neste momento a junta de fregue-
sia está a diligenciar, em adquirir todo 
o material necessário para proceder à 
produção de máscaras de proteção, e 
angariar voluntárias para as costurar, 
máscaras essas que servirão para 
serem distribuídas por todos os Pel-
manenses, nos tempos que estamos a 
viver as máscaras serão um utensílio 
indispensável.
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Depoimentos em tempos de pandemia

COVID-19 e o seu impacto Pandemia COVID-19 
Atualmente, encontramo-nos perante uma situação de isolamento, 

difícil para quem não está contaminado, mas necessário para aqueles que 
o sentem todos os dias no corpo.    

Lutamos afincadamente para sobreviver a este vírus, que apesar de não 
ser visível, já foi sentido por milhares de pessoas, sobrevivendo algumas 
delas para narrar este momento infeliz, que esta pandemia lhes causou, 
porque, infelizmente, algumas não resistiram. 

Em relação ao impacto na vida escolar, eu, como aluna do ensino 
secundário, encaro a alternativa do ensino à distância - E@D - como uma 
vantagem para o futuro, visto que esta passa pelo uso de tecnologias, ajuda 
na comunicação distanciada, no uso das várias aplicações/ferramentas, 
tornando-nos assim mais autónomos e independentes e levando-nos a 
aprendizagens e aquisição de competências, que há poucos meses eram 
impensáveis. 

Porém, a nível social e humano, este isolamento afasta-nos uns dos 
outros fisicamente, tanto na relação professor-aluno, como na relação 
aluno-aluno, trazendo consequências negativas para a saúde mental, tais 
como: falta de autoestima, de motivação e de afetividade, sendo que estas 
são determinantes ao pleno desenvolvimento socioeducativo.

Provavelmente ninguém diria que iríamos passar por uma fase destas, 
mas a verdade é que chegou, mais forte que nunca. Por mais dolorosa que 
seja a ideia, temos de nos consciencializar que, apesar de haver estatutos 
sociais diferenciados, quando ocorre uma catástrofe como a deste vírus, so-
mos todos iguais e só temos de aceitar que estamos todos no mesmo barco. 

Agora, mais do que nunca, e dando ênfase a algumas palavras do nosso 
Papa Francisco, deixemos de ser egoístas, passando a respeitar os outros 
e olhando para o próximo. Sejamos realmente altruístas!

Laura Godinho

Do nosso dia a dia e do nosso voca-
bulário começou a fazer parte a palavra 
COVID-19, que sendo a causa deste surto 
pandémico parou o mundo inteiro, suspen-
deu as nossas vidas e as nossas rotinas.                                                       

Do nada, tivemos que aprender a lidar 
com esta pandemia. Tivemos todos que 
reaprender a viver, submetidos a novas 
regras e a novos cuidados. Em pleno Estado 
livre, vivemos presos!                                                                                                                                      

Destas novas regras, faz parte o dis-
tanciamento social. Deixámos de poder 
partilhar o nosso carinho com amigos, 
familiares, de dar aquele abraço ou cumpri-
mentar alguém, o que às vezes era mais um 
hábito do que desejo…. Fomos impedidos 
de sair de casa!

Não só a nossa rotina sofreu, como 
também o nosso estado psicológico. Nin-
guém estava preparado para lidar com esta 
situação. Conviver com um vírus invisível é 
também um desafio e poucos são aqueles 
que com restrições são capazes de manter 
a tranquilidade dia após dia.  

Também não podemos esquecer as 
outras pessoas que não conseguem su-
portar estas novas regras, que sofrem com 
isso, que têm dificuldade em dormir, que 

choram e que vivem com medo, tentando 
arranjar uma forma de sobreviver psicolo-
gicamente... De arranjar coragem. Estamos 
numa altura em que não nos podemos 
despedir dos nossos ente-queridos. Não 
podemos receber aquele conforto, aquele 
abraço e carinho que nos fazem ganhar 
forças para continuar.

Contudo, verificou-se um impacto posi-
tivo do COVID-19 nas alterações climáticas. 
Com o mundo fechado em casa, registou-
se uma redução dos gases com efeito de 
estufa e com a diminuição da poluição até 
a qualidade do ar melhorou. É possível ob-
servar em fotografias o antes e o durante 
do COVID-19. Ainda que isto seja muito 
bom, esta redução não nos consegue ofe-
recer o ânimo suficiente.

É nesta altura, que mostramos o nosso 
amor pelos outros, respeitando as novas 
orientações relativas ao progressivo 
desconfinamento. 

Ao fazermos uma ação tão simples, mas 
tão impactante, poderemos salvar vidas e 
seremos os novos heróis ainda que com 
uma nova roupagem.

Vai ficar tudo bem! 
Jéssica Ferraz 

Um elogio ao cuidado COVID nas nossas vidas
O COVID-19 mudou as nossas vidas de uma forma sem precedentes. Penso que, 

acerca disto, todos estamos de acordo. No entanto, as alterações não são apenas 
negativas ou, pelo menos, não o têm que ser. Na verdade, embora a nossa liberdade 
tenha sido condicionada, há ganhos a retirar da circunstância que experienciamos, 
marcada pelo confinamento. 

A voracidade do tempo em que vivemos mergulhados deu lugar a uma espécie 
de não lugar, de lugar provisório, transitório, de suspensão, de espera e por isso 
também de reflexão. Esta paragem, limitada para muitos ao espaço familiar, fez-
nos perceber a importância daquilo que é essencial nas nossas vidas: a família, a 
atenção, o beijo, o abraço, o ser cuidado e gostado pelo outro podem ser alguns 
dos exemplos. 

O carro que está parado na garagem, pouco importa. A marca, o modelo ou a 
potência do motor fazem-nos agora rir. Já não é isso que nos leva nem o que nos traz. 

Agora, muitos de nós, trabalha e cuida dos filhos ao mesmo tempo. Algumas 
das vezes perdemos a paciência, mas rápido percebemos que dizer não faz parte da 
aprendizagem. Respeitar o pai ou a mãe, esperar, fazer os deveres de forma autóno-
ma, cooperar, partilhar tarefas são componentes importantes do desenvolvimento 
e da edificação do humano. 

Fica por isso um agradecimento e um elogio a todos os professores que se 
fazem perto e demonstram, muitos deles, o valor da prudência e do bom senso no 
envio de tarefas. As brincadeiras são também elas importantes ferramentas para 
o aprender. E, acerca disto, importa sublinhar que os nossos filhos apreciam não 
tanto o brinquedo, mas mais a forma como brincamos. 

Acrescentemos, por isso, tempo ao tempo que passamos com os nossos filhos. 
Ao invés de lhe incutirmos a lógica do consumismo, construamos com eles novos 
modos de ser e de estar, em respeito com a natureza e com a dignidade humana. 

Sónia Rodrigues

Toda uma população ficou sur-
preendida por ter sido apanhada des-
prevenida com um vírus que apesar da 
sua baixa taxa de letalidade, tem uma 
capacidade de propagação imensa, 
o que fez com que tivessem de ser 
tomadas medidas excecionais de con-
finamento, por parte da nossa classe 
política, classe esta que, a meu ver, 
tem atuado bem, dentro dos possíveis, 
para fazer face a esta ameaça, que para 
além de não ser vista a olho nu, não 
tem como inimigo qualquer vacina ou 
metodologia de combate. Este vírus é 
recente, desconhecido e resistente….

Com as medidas de confinamento 
várias atividades pararam, outras tan-
tas adotaram um sistema de teletra-
balho e algumas intensificaram o seu 
trabalho para que a luta contra este 
vírus fosse mais “amigável” e eficiente. 
A estes temos de agradecer o conforto 
que nos têm trazido, dia após dia, por 
sabermos que estamos bem entregues 
às mais variadas instituições deste país 
que, apesar de pequeno, se tem mos-
trado grande, em termos mundiais, no 

combate a esta crise pandémica.
Como estudante, falo de um setor 

que se baseou no teletrabalho e falo 
também num setor que se adaptou 
rápida e eficazmente a uma realidade 
à qual nunca tinha sido submetido. Os 
professores estão a fazer um esforço 
que já foi, merecidamente, reconhe-
cido pelo Ministro da Educação pela 
sua rápida adaptação e esforço diário 
na tentativa de fazer chegar aos seus 
alunos os seus conhecimentos, para 
que estes não interrompam uma fase 
tão importante das suas vidas, a de 
crescimento e aprendizagem para que 
sejamos ferramentas úteis no futuro.

Enquanto ser humano espero 
apenas que isto passe depressa e que 
sejamos os justos vencedores na luta 
contra este vírus. Espero também que 
este nos deixe voltar calmamente às 
nossas vidas, regressar não só às aulas 
presenciais, mas também às nossas ati-
vidades extracurriculares que ajudam a 
complementar a nossa formação obtida 
em contexto escolar.

António Lopes
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As autoridades de saúde e os balanços da pandemia

As autoridades de saúde exercem poderes no âm-
bito territorial correspondente às áreas geográficas 
e administrativas de nível nacional, regional e local, 
funcionando em regime hierárquico. A Autoridade 
de Saúde Nacional é a Diretora-Geral da Saúde, Dra. 
Graça Freitas; já a autoridade de saúde de âmbito 
regional é, no nosso caso, o Delegado Regional de 
Saúde do Centro, Dr. João Pedro Pimentel. Por fim, as 
autoridades de saúde de âmbito local são o Delegado 
de Saúde Coordenador no Pinhal Interior Norte, Dr. 
António Queimadela Baptista, que conta com seis 
Delegados de Saúde para a área que integra os con-
celhos do Pinhal Interior Norte.

Quando ocorrem situações de emergência grave 
em saúde pública, o Ministro da Saúde toma as me-
didas necessárias de exceção que forem indispensá-
veis, coordenando a atuação dos serviços centrais do 
Ministério com as instituições e serviços do SNS e as 
autoridades de saúde de nível nacional, regional (da 
unidade territorial) e municipal.

É o que decorreu com a pandemia por COVID19 - 
a doença (D) por um vírus (VI) que aparenta possuir 
uma coroa (CO), identificado no ser humano no final 
de 2019 em Wuhan, a cidade chinesa, por isso já 
famosa, donde muito rapidamente se estendeu ao 
resto do planeta (até Alvaiázere), gorando da falta de 
conhecimento que tínhamos acerca dele e, de algum 
modo, apesar de todos os esforços de um mundo 
inteiro, continuamos a ter.

A doença é tratada com fármacos comuns, nem 
sequer muito onerosos, e métodos conservadores, 
revelando-se novas terapêuticas inconsistentes nos 
resultados ou sem o tempo decorrido ser suficiente 
para validá-las.

Descreveríamos, há menos de meio ano, como 
impensáveis e de todo inacreditáveis, as medidas 
adotadas que se revelaram as mais sensatas.

Há uns tempos, ouvi Lula da Silva dizer, como 
“escondermo-nos dele” é a “melhor forma de enfrentar 
este inimigo [contra quem] ainda não há armas”. E 
apesar de ter considerado chocante a forma como pôs 
a questão, não pude deixar de lhe dar razão: como 
“escondermo-nos” foi a atitude sensata.

Esta pandemia, independentemente das histórias 
mediatizadas das vidas jovens que ceifa, é, sem 
margem para qualquer dúvida, muito mais perigosa 
para os que tem mais idade. (Sinal inequívoco de 
superação, por Portugal, e pelo SNS, será ficarem por 
cá muitos dos nossos anciãos e não nos falte brio, 
nem engenho em o assumirmos: vencer esta batalha 
pode ser tornarmo-nos, ainda mais um país, com um 
nº recorde de idosos - um renovado desafio.)

Os que vivem em Lares (ou ERPIs, já que alteramos 
repetidamente o nome às coisas: Estruturas Residen-
ciais para Pessoas Idosas), à semelhança do país, 
europa e mundo, também em Alvaiázere, foram os 
primeiros a ser atingidos: utentes e funcionários, sem 
distinção, do Solar de D. Maria foram contaminadas 
nos primórdios desta crise em Portugal, ainda em 
plena fase de preparação para lidar com ela.

 Passados que são 2 meses, continuam a surgir 
situações semelhantes, mas bem mais esparsas por-
que, entretanto, surgiram as respostas estruturadas, 
inexistentes na altura, múltiplas e coordenadas.

Mas também foi possível encontrá-las: contando 
com o mérito das decisões da Sra. Presidente do Câ-
mara, Dra. Célia Marques (entre elas a da promoção 
dos testes COVID 19, a expensas municipais - época 
difícil, em que, além de não serem os testes comuns, 
nem convencionados pelo SNS, havia recomendações 
para que a colheita de amostras ocorresse apenas 
em laboratório - situação ultrapassada pelo empre-
sa Beatriz Godinho que veio ao terreno proceder à 
sua recolha); contando com a inexcedível atenção, 
hipervigilância e cooperação do Sr. Comandante dos 
BVA, Bruno Gomes; contando com o discernimento 
do Sr. Coordenador da Unidade de Saúde Pública, 
Dr. Queimadela Baptista. Mas também em resultado 
da dedicação dos funcionários do Solar de D. Maria 
com testes negativos que aceitaram deslocar-se 
ao trabalho durante o seu tempo de quarentena, 
da inestimável colaboração de voluntários, alguns 
coaptados pela Segurança Social e outros, cidadãos 
do concelho, incluindo reputados enfermeiros e da 
avaliação mantida pelo médico de apoio ao Solar, Dr. 
Bernardino Silva.

Contou-se com o afastamento preocupado do 
enfermeiro João e das cuidadoras infetadas e com 
a compreensão das suas proprietárias/dirigentes, 
a quem não deve ter sido fácil manter-se afastadas, 
acatando decisões para suprir necessidades que não 
podiam ser asseguradas de outra forma, com mérito 
de quem aceitou prestar serviços de suporte ao Solar, 
como os responsáveis do Restaurante “O Mercado” de 
Maçãs de D. Maria ou da “Lavandaria da Ana” de Ca-
baços, ou realizar intervenções determinantes como a 
Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS, 
que integrou o GiPS) da GNR de Leiria, na desinfeção 
do espaço.

Além dos préstimos de todos os outros que cola-
boraram na avaliação, proteção e apoio das pessoas 
infetadas na comunidade e seus conviventes, a come-
çar por estas próprias, aos bombeiros do BVA, aos 
guardas da GNR, aos autarcas e seus funcionários.

Nenhum dos que perdemos, a cujas famílias deixo 
o meu pesar, terá morrido em consequência direta do 
Coronavírus - quer aquelas que faleceram nas suas 
camas de Lar, quer as que sucumbiram no hospital (a 
que se soma uma senhora, residente e transportada 
desde sua casa em Almoster). O concelho de Alvaiá-
zere não deveria registar, por isso mesmo, qualquer 
óbito por COVID19.

Independentemente do peso da infeção no agra-
vamento de outras doenças suas, pergunto-me se ser 
tratado, ou sequer cuidado, confinado a um quarto, 
por pessoas atafulhadas de vestes, máscaras, luvas 
e viseiras (em que mal distinguimos às vezes, os 
colegas de todos os dias), não afetará o espírito até 
dos mais resilientes. 

Mas ainda não descobrimos outro modo de o fa-
zer. Há muitas respostas que ainda não temos. Não 
sabemos porque há notórias diferenças da capacida-
de de contágio pelos infetado. Ou porque os testes 
laboratoriais para COVID19 negativam nos 14 dias 
previstos só nalguns, persistindo noutros, mesmo 
jovens, mesmo assintomáticos, apenas (infindáveis) 
semanas depois. Continuaremos por isso a confinar 
quem tem resultados positivos para COVID 19.

Sabendo, porém, que haverá muito mais gente in-
fetada (5 a 10 x mais) - eu? o leitor? - na comunidade.

E é por isso que temos de continuar a protegermo-
nos. A todos, de todos.

Sem esquecer o refúgio que a nossa casa pode 
ser - e tão gratos devemos ser aqueles para quem a 
nossa casa é isso - chegou, porém, a hora de explorar 
terrenos e espaços, esses, que tão bem conhecíamos, 
necessariamente de um outro modo, mas também 
com um outro olhar: “uma nova primeira vez”. 

A nova normalidade tem de ir buscar à de sempre 
uma retoma da vida de todos.

Natércia Veloso
Delegada da Saúde Pública de Alvaiázere

Nesta edição damos voz à Delegada de Saúde                              
Dra. Natércia Veloso que nos informou das compe-
tências dos serviços de saúde e nos fez algum balanço 
da luta contra a COVID-19 no concelho de Alvaiázere.
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Apontamentos

José Baptista 

DESASSOSSEGO
A NOVA PRAÇA

O Dia Internacional do Aperto de 
Mão comemora-se a 21 de junho. 

Na cultura ocidental, este gesto, 
aparentemente irrelevante, é uma ex-
pressão bem vincada do sentimento de 
amizade, afinidade e confiança entre 
pessoas. 

A conexão de pele com pele, palma 
desarmada sobre outra igualmente 
desarmada, conhecida ou desconheci-
da, estabelece uma relação entre duas 
pessoas que, conhecendo-se ou não, 
ficam por ela marcadas.

Infelizmente, por força da situação 
em que vivemos, somos obrigados 
a seguir a saudação mais comum no 
oriente que consiste em curvar-se ao 
cumprimentado. Este comportamento, 
algo frio para os nossos costumes, 
tornou-se imprescindível como forma 
de evitar o contágio Covid-19.

Voltando ao aperto de mão, como 
terá surgido este cumprimento tão tra-
dicional? Segundo os historiadores, a 
sua origem perde-se nos primórdios da 
humanidade. Quando um elemento de 

uma tribo estendia a mão, vazia, a ou-
tro de uma tribo rival demonstrava que 
não era portador de alguma arma e que 
pretendia um relacionamento pacífico.

Os hieróglifos egípcios são as mais 
antigas representações deste gesto e 
representavam o verbo “dar”. 

 Em vasos funerários da Grécia 
antiga, de há 2500 anos, podem-se  
admirar imagens de aperto de mãos.

Também era tradição, pouco antes 
do início dos Jogos Olímpicos, um emis-
sário percorrer as cidades anunciando 
a ekcheiria (o “aperto de mão”), ou 
trégua. Mesmo os que estivessem em 
guerra deveriam guardar as armas para 
competir pacificamente.

No Império Romano, o cumprimento 
entre duas pessoas começava com o 
aperto dos antebraços, verificando que 
nada havia escondido na manga, des-
lizando depois até ao aperto de mãos.

É que as mãos abertas terão sido 
utilizadas como armadilha para chegar 
junto de estranhos ou inimigos, apa-
nhando-os desprevenidos. As mãos 
estavam vazias mas na manga, por 
vezes, aparecia a faca ou o punhal. Pro-
vavelmente, deve ter sido esta a origem 
da expressão “nada na manga”.

Termino com um aperto de mão 
virtual sem vírus na manga.

Alvaiázere tem história, e a sua história, como é óbvio, tem de ser respeitada.
Alvaiázere vila, com a sua caracterização multifacetada, composta por ruas 

antigas rectilineas, circundada nos últimos quarenta anos, pelas circulares 
externas, pouco ou nada tem mudado.

Não se modificou o seu cariz misto de urbanidade, e ruralidade, ou seja, 
de zonas urbanas, serviços públicos, e terrenos rústicos, de grande dimensão, 
hoje sem nenhuma, ou quase nenhuma funcionalidade, esperando por certo, 
por melhores dias, e adaptabilidade ao meio.

Em tese, se impõe na modernidade, um plano de urbanização, que melhor 
possa constituir aquela  atratibilidade, a novas pessoas e meios.

Ou seja,
Aquela Alvaiázere antiga, que se realizava nos valores do património agro/

florestal, e que nos merece o devido respeito, representado em diversos pon-
tos do concelho pelas suas casas ancestrais, não existe mais, quer queiramos 
quer não.

E assim, se impõe de verdade a total revitalização deste concelho sob o 
ponto de vista social, e económico, com os sinais regeneradores dos tempos, 
mesmo os da pandemia.

E assim nessa revitalização global, assentam os planos de revitalização 
da sede do concelho, como pólos regeneradores, de que é necessário fazer, 
urgentemente, algo de novo, que possa ser diferente e atrativo, sob pena de 
liquidação total, do referido património ancestral. 

Tal plano, composto pela vertente social, admite por certo novas praças, que 
sejam em termos de projecto representativas de novas ideias de um futuro, que 
deve ser pensado, como possível, para um local, onde possam vir e viver mais 
pessoas, mais familiares e assim mais Alvaiazerenses, e mais portugueses, e, 
por isso um local novo, bem projectado, e bem pensado.

É assim que vejo o futuro da nova praça central da vila de Alvaiázere, como 
factor positivo de desenvolvimento social, da vila sede do concelho, e do pró-
prio concelho.

Tudo, sem esquecer o plano económico, representado pelo novo parque 
empresarial, que teima em se concretizar.

Só assim Alvaiázere, poderá ter FUTURO.
      Tenho dito.   

          J.S.

Começaram no dia 19 de maio, a ser 
distribuídos os 1515 tablets (com carri-
nhos para armazenamento, plataforma 
integradora e conteúdos digitais) adqui-
ridos pela Comunidade Intermunicipal 
da Região de Leiria (CIMRL), no âmbito 
do projeto PICIE - Plano Integrado e Ino-
vador de Combate ao Insucesso Escolar 
da Região de Leiria. 

Um importante contributo para col-
matar as carências sentidas por alguns 
agrupamentos de escolas, no contexto 
atual de pandemia, que levou ao encer-
ramento das escolas e motivou o acesso 
ao ensino à distância, e que afetou princi-
palmente o público-alvo do projeto PICIE 
(pré escolar e 1º ciclo do ensino básico). 

A CIMRL, em parceria com os 10 mu-
nicípios associados (Ansião, Alvaiázere, 
Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró 
dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pe-
drógão Grande, Pombal e Porto de Mós), 
pretende desta forma promover a igual-
dade de oportunidades a uma educação 
de boa qualidade, através de ferramen-
tas de acesso às aulas e aos conteúdos 
digitais adequados às faixas etárias do 
projeto, para além de uma componente 
lúdico-pedagógica, com desafios que as 
crianças e alunos são convidados a fazer. 

Os tablets possuem ainda uma 
plataforma integradora “Educa PICIE Re-
gião Leiria”, através da qual é possível 

a partilha de materiais, de vídeo aulas 
entre outras, que tem como missão 
reduzir e prevenir o abandono escolar 
precoce e promover o sucesso escolar. 

Para o início do próximo ano letivo es-
tão previstas várias ações de capacitação 
de professores sobre as funcionalidades 
dos tablets e desta plataforma, tendo 
como principal objetivo poderem usu-
fruir de todo o potencial destes recursos. 

A aquisição destes equipamentos 
portáteis foi aprovada no âmbito da 
candidatura da CIMRL “Plano Integrado 
e Inovador de Combate ao Insucesso 
Escolar da Região de Leiria 2017/2020” 
e representa um investimento de cerca 
de 248 mil euros, que contaram com o 
apoio da União Europeia e do Portugal 
2020, através do Fundo Social Europeu, 
no âmbito do Programa Operacional 
Regional do Centro 2020.

CIMRL

Distribui 1515 tablets pelos 
dez municípios associados

Abertura de novo espaço
em Alvaiázere

No próximo dia 13 de junho, vai abrir “Alva Vet Clínica Veterinária” um 
novo espaço, dedicado à saúde animal, situado na Rua Professor José Au-
gusto Martins Rangel, nº 4, em Alvaiázere. 

A Diretora Clínica é a médica veterinária, Carolina Claro Ferreira Paulino 
Silva, que convida toda a população para a bênção e Porto de Honra, pelas 
11 horas, no dia 13 de junho.

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

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

Precisa-se: 
Cozinheiro(a)

 O Centro Social e Paroquial de 
Freixianda está a contratar um(a) 

cozinheiro(a) para os seus quadros
Os interessados devem contactar: 

Telemóvel - 968 548 016

CASA DO CONCELHO DE ALVAIÁZERE
  Associação Regionalista
  INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

CONVOCATÓRIA
Terminado o Estado de Emergência devido à pan-

demia, nos termos do artigo l7º, n.º 1 e para efeito do 
disposto no artigo 14º, alíneas a) e c) dos Estatutos da 
Casa do Concelho de Alvaiázere convoco os senhores 
associados para reunião ordinária da Assembleia Ge-
ral, a realizar no dia 20 (vinte) de junho de 2020, às 
15:30 horas, junto à sede da Associação, na Rua Eça de 
Queirós, n.º 13, 1º andar, em Lisboa, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
1. Apresentação, discussão e votação dos Rela-

tórios e Contas de Gerência da Casa do Concelho de 
Alvaiázere e do Jornal “O Alvaiazerense” referentes 
ao exercício de 2019.

2. Informações e assuntos de interesse geral 
da Casa do Concelho de Alvaiázere e do Jornal “O 
Alvaiazerense”.

Todos os sócios no uso pleno dos seus direitos 
podem participar na Assembleia Geral, apresentar 
propostas, moções e sugestões, discutir e votar os 
assuntos nela apresentados.

Nos termos do artigo 17º n.º 3, alínea a) dos Esta-
tutos da Casa do Concelho de Alvaiázere, se às 15:00 
não estiverem presentes cinquenta por cento dos sócios 
com direito a voto, a Assembleia Geral funcionará com 
os sócios presentes trinta minutos após a hora marcada.

Lisboa, 26 de maio de 2020
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(Dr. António Júlio da Graça Vaz)

Carlos Manuel Rosa Graça, Presidente da Assem-
bleia Geral da Associação Casa do Povo de Maçãs Dª 
Maria, nos termos do disposto do nº 1 alínea b) do 
art.º 27 dos Estatutos, convoca todos os associados 
para uma reunião ordinária da Assembleia Geral para 
o próximo dia 19 de Junho de 2020, pelas 18:00 horas 
na sede desta Instituição com a seguinte ordem de 
trabalhos:

1- Informações.
2- Apreciação, discussão e votação do Relatório 

e Contas do Exercício do ano 2019.
3- Outros assuntos.
Se à hora indicada não estiverem presentes mais de 

metade dos associados com direito a voto, a Assem-
bleia reunirá, 30 minutos depois, com qualquer número 
de sócios presentes – nº 1 do art. 24º dos Estatutos.

Maçãs de Dona Maria, 20 de Maio de 2020
            O Presidente da Assembleia Geral

(Carlos Manuel Rosa Graça)

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

Álvaro Clemente Pinto Simões, Presidente da As-
sembleia Geral da Associação Social, Cultural, Recrea-
tiva e Desportiva de Maçãs de D. Maria, nos termos do 
disposto no nº 1, alínea b), do artigo 27º dos Estatutos, 
convoca todos os Sócios desta Associação para uma 
reunião Ordinária da Assembleia Geral para o próximo 
dia 19 de junho de 2020, pelas 20:30 horas na sede 
desta Instituição, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1 - Informações;
2 - Apreciação, discussão e votação do Relatório 

e Contas de Gerência, relativos ao exercício do ano 
2019.

Se à hora indicada não estiverem presentes mais de 
metade dos Associados com direito a voto, a Assem-
bleia reunirá, meia hora depois, com qualquer número 
de sócios presentes – nº 1 do art.º 24º dos Estatutos.

Maçãs de Dona Maria, 25 de maio de 2020
O Presidente da Assembleia Geral

(Dr. Álvaro Clemente Pinto Simões)

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL

Associação Social Cultural Recreativa 
e Desportiva de Maçãs de D. Maria

SOCIEDADE FILARMÓNICA 
ALVAIAZERENSE DE SANTA CECÍLIA

CONVOCATÓRIA
Dr. Álvaro Clemente Pinto Simões, Presidente da 

Mesa da Assembleia Geral da Sociedade Filarmónica 
Alvaiazerense de Santa Cecília, convoca todos os só-
cios para a reunião ordinária da Assembleia Geral,  a 
realizar às 18:30 horas do próximo dia 23 de junho de 
2020, na sede da instituição, a fim de dar cumprimento 
do estipulado no  artº 20º dos estatutos. 

A ordem de trabalhos é a seguinte:
1- Aprovação do relatório, balanço e contas do 

ano de 2019;
2- Outros assuntos.
De acordo com o nº 1 do artº 19º dos estatutos, se 

à hora marcada não estiverem presentes mais de me-
tade dos associados com direito a voto, a Assembleia 
reunirá meia hora depois, com qualquer número de 
sócios presentes.

Alvaiázere, 22 de maio de 2020
O Presidente da Assembleia Geral

       Dr. Álvaro Clemente Pinto Simões

Maria Teodora Freire Gonçalves Cardo, Presiden-
te da Assembleia-Geral da Associação de Apoio Social, 
Cultural, Desportiva e Recreativa de Maçãs de Caminho, 
nos termos conjuntos do disposto nos artigos 13º, 
alínea c), e artigo 14º, nº 2, dos Estatutos, convoca 
todos os sócios desta Associação para uma reunião 
ordinária da Assembleia-Geral a realizar no dia 27 de 
junho de 2020, pelas 17:30 horas, na sede, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

1 - Apreciação, discussão e votação do Relatório 
e contas de Gerência referente ao ano 2019;

2 – Aprovação de Regulamento de admissão de 
sócios e de regularização de quotas;

3 - Deliberação sobre a situação dos sócios com 
quotas em atraso;

4 – Aprovação de novo Logotipo da Associação;
5 - Informações e assuntos de interesse relevan-

te para a Associação.
Conforme o artigo 15º, nº 2, dos Estatutos, se à 

hora indicada não estiver presente mais de metade dos 
sócios com direito a voto, a Assembleia reunirá uma 
hora depois com qualquer número de sócios presentes.

Maçãs de Caminho, 22 de maio de 2020
A Presidente da Assembleia-Geral

Maria Teodora Freire Gonçalves Cardo

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

CONVOCATÓRIA

CONVOCATÓRIA

ANA PAULA ALVES FERREIRA, PRESIDENTE DA 
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL DA SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DE ALVAIÁZERE:

Faço saber que, de harmonia com o que determina 
o art.º 21, número 2, alínea b) do COMPROMISSO da 
Santa Casa da Misericórdia de Alvaiázere, ficam con-
vocados os Irmãos, no pleno gozo dos seus direitos 
estatutários, para uma REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEM-
BLEIA GERAL, a realizar na Unidade de Cuidados Con-
tinuados Integrados da SCMA (Hospital Stª Cecília) no 
dia 19 de junho de 2020, pelas 18H30 com a seguinte,

ORDEM DE TRABALHOS

1 - Discussão e aprovação do Relatório de ati-
vidades e contas do exercício relativas ao ano de 
2019, bem como a apresentação do competente 
Parecer do Conselho Fiscal.

2 - Apresentação do parecer jurídico de cedência 
de terreno à CMA.

Se à hora marcada não estiver presente o número 
legal de Irmãos, a reunião realizar-se-á, no mesmo 
local, 30 minutos depois em segunda convocatória, 
com qualquer número de Irmãos, conforme o número 
1 do Art.º 23.

Para conhecimento de todos, mandei emitir este e 
outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
públicos do costume. 

Alvaiázere e Secretaria da Misericórdia, aos 26 
de maio de 2020

A Presidente da Assembleia Geral

Ana Paula Alves Ferreira
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GEORGETA CONCEIÇÃO 
RODRIGUES (83 anos)

N. 30/11/1936
F. 01/05/2020

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

TOJEIRA
MAÇÃS DE D. MARIA

AF Cinco Vilas

Pagamento
de Assinatura

Estimado assinante:

Quando optar pelo pagamento da 
sua assinatura através de transferência 
bancária pode fazê-lo através do IBAN:

PT50 003500780000763143061.

É extremamente importante que nos 
envie o comprovativo de pagamento, in-
dicando nome e morada completa para 
posteriormente atualizarmos a sua as-
sinatura e enviarmos o respetivo recibo.

Pode fazê-lo através dos contactos:

- geral@oalvaiazerense.com.pt

Assinaturas:

Portugal: (15 euros)

Europa e Resto do Mundo: (25 euros)

Para mais informações contacte-nos 

pelo telefone 236 656 900.

JOSÉ SANTOS CARVALHO
(81 anos)

N. 09/09/1938
F. 01/05/2020

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

MOINHO DO PISCO
ALVAIÁZERE

AF Cinco Vilas

DAVID ROSA JORGE 
(83 anos)

N. 09/10/1936
F. 01/05/2020

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
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acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.
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acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.

AGRADECIMENTO
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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 
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Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem 

pessoalmente, como era o seu desejo, vêm por este meio  
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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. 
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morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.
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pessoalmente, como era seu desejo, vêm por este 
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acompanharam este seu ente querido à sua última 

morada, ou que de qualquer outra forma lhe manifestaram 

o seu pesar.
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Apologia ao vinho
(Continuação da edição anterior) Luis Artur

Mário Lourenço
Médico

saúde

Sexualidade em tempos 
de pandemia COVID-19

c - 3º Desfolhando a Bíblia nas páginas 
do Antigo Testamento ou o Pentateuco, 
sabemos que Adão e Eva se taparam com 
uma parra de videira no Éden, quando Deus 
os castigou. E descobrimos no livro do Ge-
nesis (capítulo 9 – do versículo 20 ao 24) 
que o patriarca Noé ao sair da Arca após 
o Dilúvio Universal (este fenómeno teria 
ocorrido há 2300 anos a.C.) agoniado com 
tanta água que tombou do Céu, só descan-
sou depois de plantar um bonito e extenso 
vinhedo. Quando as uvas ficaram maduras 
produziu um vinho tão forte e agradável, 
que ao prová-lo sentiu tanto calor, alegria, 
e emocionado despiu-se todo, começando 
muito satisfeito a cantar e a dançar todo 
nu, dentro da sua tenda, provocando algum 
escândalo à família. Foram os seus dois fi-
lhos, Sem e Jafé, que cuidadosamente, indo 
de costas para não olharem para os seus 
atributos masculinos, o taparam com uma 
manta como se ele fosse uma incauta vir-
gem pura! Chegados aqui chamo a atenção 
dos leitores para o seguinte facto, que dá 
que pensar! É que a Arca de Noé no fim do 
Dilúvio aportou no monte Ararat, o mesmo 
monte onde foi descoberta a adega milenar! 
Só que a adega em Areni já existiria há 
2700 anos antes do Dilúvio!

c - 4º No Egipto foram encontradas, 
em 1922, 36 ânforas de vinho na tumba 
do faraó Tutankamon que viveu entre os 
anos 1341 e 1323 a.C. Parece que mor-
reu muito novo devido a doenças. Nesta 
antiga civilização egípcia acreditava-se 
na imortalidade do corpo e da alma, por 
isso as ânforas serviriam para o faraó be-
ber, quando tivesse sede, durante a sua 
peregrinação no caminho para o Além…

c - 5º Na Grécia Antiga o poeta Home-
ro (800 a.C.) exaltou, nas suas literárias 
obras épicas as conhecidas Odisseia e 
Ilíada, as qualidades medicinais do vinho. 
Mais próximo de nossos dias o famoso 
Hipócrates (450 a 370 a.C.) considerado 
pai da medicina, receitava o vinho como 
mezinha para todas as doenças e para 
desinfectar e curar feridas…

O dramaturgo grego Aristófanes (447 

a 385 a.C.) para adquirir inspiração grita-
va para os espectadores com alguma certa 
aflição: “Por favor, rápido! Tragam-me 
uma taça de vinho, para animar o meu 
espírito e conseguir dizer algo inteligen-
te…” Para os gregos, desta civilização da 
antiguidade, uma bebedeira era sagrada 
e um estado de quase santidade!

Diógenes de Sínope (404 a 322 a.C.) 
o filósofo mais célebre da escola Cínica 
tinha por residência um tonel de vinho! 
Ora, esta extravagância levou o Imperador 
Alexandre o Grande até ele, para lhe ofe-
recer uma moradia, criados, concubinas 
e condições mais dignas da sua categoria 
social! Ele, cinicamente, rejeitou as ofer-
tas dizendo: “Queres fazer-me um favor?” 
Responde Alexandre: “Sim! Diz o que 
pretendes?” Retorquiu Diógenes: “Sai da 
frente daquilo que tu não me podes dar!” 
Diógenes estava a apanhar um banho de 
Sol e Alexandre estava a fazer-lhe sombra!

c - 6 O Império Romano cuja civilização 
vai do ano 200 a.C. a 476 d.C. tinha uma 
extensão territorial que abrangia toda a 
Europa, colónias á volta do mar Mediterrâ-
neo em África e Ásia. Os romanos tinham a 
convicção de que o vinho era necessidade 
alimentar diária e, por isso, no espaço da 
cultura romana, todos os cidadãos tinham 
o direito aos seus benefícios. Os soldados 
romanos das legiões (unidades militares) 
eram constantemente abastecidos. Deste 
modo, as exigências diárias da sociedade 
romana, a ocupação militar e os funcioná-
rios de administração romana, obrigaram 
a vitivinicultura a ser disseminada por todo 
o Império.A popularidade do vinho era tão 
forte e evidente, entre o povo romano, 
que eles faziam festas de prazer e orgia, 
dedicadas ao Deus Baco, como as baca-
nálias ou os bacanais, frequentados pelas 
bacantes (sacerdotisas de Baco) e gente 
bacana. As obras de escritores romanos 
como: Catão (234 a 149 a.C.) Cícero (106 
a 43 a.C.) Virgílio (70 a 19 a.C.) Lúcio de 
Columella (4 a 70 d.C.) e Plínio o velho (23 
a 79 d.C.) comprovam tal popularidade.     

Continua na próxima edição    

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)

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

A pandemia COVID-19 alterou os 
nossos hábitos e a forma como nos 
relacionamos, tendo também alterado 
os padrões normais da sexualidade. A 
sexualidade é um dos aspetos centrais 
e mais importantes da nossa saúde, 
pelo que é importante refletir sobre a 
segurança, os efeitos benéficos e os 
efeitos negativos da prática sexual (em 
todas as suas formas e expressões) 
em tempos de pandemia. Embora a 
relevância extrema do tema, muito 
pouco se sabe (do ponto de vista cien-
tífico) sobre o mesmo, não existindo 
recomendações oficiais e claras por 
parte das instituições de saúde que 
ajudem a população a melhor lidar com 
o problema sexualidade/COVID-19. 
Um grupo de clínicos dedicados à Me-
dicina Sexual e à Sexologia de vários 
pontos do globo decidiram compilar a 
informação existente, fazendo algumas 
recomendações, que penso serem úteis 
para o leitor. Descrevo em seguida as 
mais relevantes:

- A atividade sexual (seja com outra 
pessoa, seja na forma de masturbação) 
tem efeitos benéficos físicos (melhora 
as defesas imunitárias) e psicológicos, 
algo importante no contexto de pan-
demia.

- A atividade sexual com coabitante 
saudável (sem diagnóstico e sem sinto-
mas) é segura. 

- A atividade sexual com pessoa 
em quarentena ou com sintomas de 
doença, mesmo que coabitante, não é 
segura. Note-se que a transmissão da 
doença não é pela penetração (ainda é 
duvidoso se o vírus se pode encontrar 
no sémen), mas sim pelo contacto pró-
ximo que permite troca de gotículas 
aéreas.

- A atividade sexual com companhei-
ra/o não residente no mesmo espaço 
deve ser evitada. Se a/o companheira/o 
for alguém com quem se tem contactos 
próximos no quotidiano, é improvável 
que o ato sexual aumente o risco de 
contágio.

- A atividade sexual com múltiplas 
pessoas deve ser evitada.

- O ato de beijar é desencorajado 
entre pessoas com o diagnóstico de 
doença ou que tenham sintomas. Deve 
ser praticado entre pessoas que resi-
dam no mesmo espaço e que estejam 
saudáveis.

- Não há qualquer prova até ao mo-
mento que o vírus seja transmissível 
por atividade sexual por via vaginal 
ou anal.

- O impacto psicológico e  o stress 
provocado pela pandemia pode ser 
negativo para a sexualidade.  Como tal, 
devem existir formas de aceder a auxí-
lio profissional, de forma presencial ou 
de forma digital.

- Com a crise económica, poderá 
existir tendência a descurar no cumpri-
mento da medicação crónica ou na me-
dicação direcionada à disfunção erétil. 
Tal deve ser evitado, com a consciência 
que a saúde sexual é extremamente 
importante na saúde global.

Tive a oportunidade de participar 
na elaboração de algumas destas re-
comendações, com a consciência que 
a “normalidade” também deve e tem 
que chegar à esfera da sexualidade. 
Nesta fase de ainda calamidade, deve 
imperar sobretudo  o bom senso, o oti-
mismo precavido e a enorme vontade 
de recuperar em segurança alguns dos 
nossos bens mais preciosos: a nossa 
intimidade e a nossa plena sexualidade. 

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 &

Rua Conselheiro Furtado dos Santos

nº 62  3250-111 Alvaiázere

Telf. 236 650 136

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

“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: 

“Favas Guisadas à Portuguesa”

À Mesa........................................................................

Ingredientes:
- 1,5 kg de favas descascadas
- 1 chouriço de carne
- 1 chouriço de sangue
- 500 grs. de entrecosto
- 500 grs. de toucinho entremeado
- 3 colheres (sopa) polpa de tomate
- 1 dl de vinho branco
- 1 cebola grande
- 2 dentes de alho
- 1 colher (sopa) de banha
- 3 colheres + ou - de azeite
- 1 molhinho de coentros
- sal q.b.
- pimenta moída na altura q.b.

Preparação:
Corte o entrecosto em bocados. Faça um 
refogado com o azeite, banha, cebola e 
alhos picados. Logo que comece a alou-
rar, junte o toucinho, entrecosto deixan-
do suar um pouco, mexendo de vez em 
quando. Junte depois o vinho branco, a 
polpa de tomate e o chouriço e volte a 
deixar suar um pouco. Adicione cerca de 

5 dl de água ou caldo de carne e deixe 
cozer 30 minutos ou mais se carnes esti-
verem rijas. Logo que o chouriço estiver 
cozido retire-o. Quando o toucinho e 
o entrecosto estiverem quase cozidos, 
junte as favas, o chouriço de sangue, 
o ramo de coentros atados com fio de 
cozinha, e um pouco de água. Deixe 
cozer, temperando se necessário de sal 
e pimenta. Depois das favas cozidas, 
retire as carnes e o chouriço de sangue 
e deixe apurar. Sirva as favas cobertas 
com as carnes e chouriços. Acompanhe 
com salada de alface temperada e pol-
vilhada com coentros picados.

TRUQUES E DICAS
Como deixar os legumes já 
cozidos ainda mais verdes
Antes de cozer os legumes, adicio-
ne uma colher (de chá) de açúcar 
à água. No caso dos espinafres, 
depois de cozidos, mergulhe-os 
em água fria.

Dê ainda mais cor à beterraba
Para deixar a sua beterraba co-
zida com uma cor incrível, junte 
três colheres (de sopa) de vinagre 
à água. Simples e eficaz.

Aprenda a conservar as fo-
lhas de alface
Guarde as folhas de alface dentro 
de um saco de plástico bem fe-
chado, no frigorífico. Esta técnica 
vai garantir que duram até cinco 
dias. Outra dica importante é não 
lavá-las antes de guardar, mas sim 
apenas na altura de cozinhar.

Como ter salsa fresca duran-
te todo o ano?
Corte a salsa muito finamente e 
guarde-a numa taça de plástico 
dentro do congelador.

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

So
pa

 d
e 

Le
tr

as
S
o

lu
çõ

e
s

D
if
er

en
ça

s

Descubra as 6 diferenças

Em maio, as cerejas uma a uma 
leva-as o gaio; em junho a 

cesto e a punho.

Procure na Sopa de Letras as 20 palavras 
relacionadas com o COVID-19
oCORONAVÍRUS

oEPIDEMIA

oPANDEMIA

oMITIGAÇÃO

oQUARENTENA

oISOLAMENTO

oPROFILÁTICO

oTRANSMISSÃO

oASSINTOMÁTICO

oINCUBAÇÃO

oTESTES

oVÍRUS

oSURTO

oLUVAS

oMÁSCARA

oDESINFETANTE

oÁLCOOL

oIMUNIDADE

oCALAMIDADE

oESPERANÇA

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 14 e 28

Pacheco Pereira
Cabaços - Tel. 236 636 258

Dias 7 e 21

Anubis
Maçãs D. Maria - Tel. 236 648 057

(domingos 9h30 - 12h00)

Junho
(em serviço aos domingos)

Farmácias.......................... 
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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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A N E D O T A S
Vira-se o avô para o neto:

- Ó Joãozinho, hoje não foste às 
aulas e vem ali o teu professor, 

é melhor esconderes-te...
- Esconde-te tu avô, eu disse-lhe 

que tinha ido ao teu funeral!

Dois alentejanos foram à caça. 
Um deles, olha para o ar e vê um 
homem a fazer asa delta. O outro 

saca da arma e dispara! 
O amigo diz: - Ó compadre, que 

pássaro era aqueli?
- Nã sê compadre, mas o sacana já 

largou o homem que levava!

Porque é que uma mulher não 
pode ser eletricista?

Porque demora nove meses 
a dar à luz.

Diz um telemóvel para o outro: 
- Vamos à pesca?

- Não posso, estou sem rede!

- Mamã, o que é isso que tens 
na barriga?

- É um bebé que o papá me deu.
O Carlinhos olhou para a mãe 
assustado e desatou a correr 

para junto do pai.
- Papá! Papá! Não dês mais bebés 

à mamã, que ela come-os!

A D I V I N H A S

Respostas: Música; Azeitona;
Nome; Língua; Relógio; 

Roda da Bicicleta; Serão; Ovo

Qual é coisa, qual é ela? Que põe 
o mundo a dançar, tem notas e 

não é dinheiro?

Verde foi o meu nascimento e de 
luto me vesti, para dar a luz ao 
mundo, mil tormentos padeci. 

Quem sou eu?

O que será, que será, que mesmo 
sendo nosso, é mais usado 

pelos outros?

Qual é a coisa, qual é ela que 
varre o céu todos os dias?

Qual é coisa, qual é ela, que tem 
uma perna mais comprida 

que a outra e noite e dia 
anda sem parar?

Qual é coisa, qual é ela, que é 
redonda como o sol, tem mais 
raios do que uma trovoada e 

anda sempre aos pares?

O que é que se faz à noite, que de 
dia não se pode fazer?

Uma caixa pequenina mas que 
pode rebolar. Todos a sabem 
abrir, ninguém a sabe fechar. 

O que é?

Imaginação e criatividade em casa com a supervisão dos pais...
mãos  livres

Em Junho:
Na horta - semear em viveiro alface, alho-francês, repolho, couve-flor, 
couve-bruxelas, couve-nabiça, couve-rábano e couve-galega. 
Em local definitivo - semear cenoura, nabo, rabanete, salsa. 
- Colher a batata de fevereiro. - Cuidar dos morangos. 
- Continuar a sementeira de feijão para consumo em verde. 
- Plantar batata, pimento e tomate. 
- Colher cebola, alho e aipo da sementeira de janeiro.

Horta Biológica..................................................

A história dos três porquinhos pela pequenita artista de 4 anos, Miriam NetoVisão da pandemia pelos pequenos artistas de 6 anos, Santiago e de 2 anos, Lourenço
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Alguns setores, muitas vezes esquecidos, mas com 
uma função fundamental nesta época de pandemia, 
são as equipas dos laboratórios de análises clínicas 
espalhados por todo o país, que assumem para a nossa 
região uma importância vital: o trabalho desenvolvido 
pela Equipa dos Técnicos Superiores de Saúde dos CHUC.

Inserida nesta equipa a nossa conterrânea Celeste 
Duarte Freire, filha de Maria Celeste Duarte Paz Freire 
e do saudoso Raul Mendes Freire, mais conhecido por 
Raul Carolino, ferreiro, pela sua forja no centro da vila, 
prestou, com destreza e simpatia, um valioso serviço a 
todos os Alvaiazerenses.  Tal como o pai, Celeste Freire 
sempre teve um caracter altruísta e desde jovem, en-
quanto viveu em Alvaiázere, foi um elemento ativo do 
grupo de Voluntariado do Núcleo Regional do Centro 
da Liga Portuguesa Contra o Cancro, assim como na 
Filarmónica Alvaiazerense de Santa Cecília. Atualmente 
reside em Coimbra, porém não esquece a sua terra natal, 
que visita quase todos os fins de semana e nas férias, 
pelo que a sua filha, Catarina Miguel, é atualmente um 
elemento executante da Orquestra Ligeira e da Banda 
da Filarmónica. 

Contactámos Celeste Freire, na qualidade de profis-
sional de saúde, que ao ser questionada acerca do modo 
como o Coronavírus tem afetado a sua vida, referiu: “Afe-
ta e muito. Assim como a todos nós, quer profissionais 
de saúde, quer como outro cidadão qualquer. A mim 
pessoalmente, como profissional de saúde e trabalhan-
do no laboratório de Análises Clínicas do CHUC (Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra), situado no polo 

Hospital Pediátrico. Aqui, são recebidos e realizados os 
testes ao SARC-COVID 19 da zona centro (inicialmente). 
Estes testes são realizados no laboratório de virologia 
do Hospital Pediátrico, sendo constantes os pedidos dos 
resultados, por parte dos vários hospitais que integram o 
CHUC (Maternidade Bissaya Barreto, Maternidade Daniel 
de Matos, Hospital dos Covões, Hospital da Universidade 
de Coimbra e Hospital Pediátrico)”. E continuou “Nós, 
como Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, temos 
de ter cuidados redobrados. Carregamos o peso, junta-
mente com todos os profissionais que estão na linha da 
frente do combate a esta pandemia de COVID-19”. 

Revelou ainda as angústias sentidas e os medos: 
“A ideia de que podemos levar o vírus para casa e o 
medo de infetarmos os que nos são mais próximos, 
persegue-nos. O principal receio deve-se às pessoas de 
idade avançada que temos em casa, que precisam do 
nosso apoio para os mesmos cuidados diários”. E, para 
colmatar os problemas referidos, reforçou “precisamos 
de estar, permanentemente, bem protegidos. O vírus não 
se vê e muitas vezes nem se sente”. 

A sua qualidade altruísta revelou-se, pois confiden-
ciou-nos a sua maior angústia: “A angústia de não poder 
estar na frente de batalha se for infetada, por mais cuida-
dos que tenhamos”. Rematou com esperança “à medida 
que o COVID-19 perde terreno, são cada vez menos os 
profissionais de saúde infetados e mais os que regres-
sam ao seu trabalho. Assim esperamos que se mantenha 
e que corra bem”. E por fim, toda a equipa apelou: “É 
fundamental o distanciamento social, uso da máscara 

e a lavagem regular das mãos”; “O uso da máscara vai 
muito além da mera proteção individual, é um ato de ci-
dadania”; “Proteja-se, protegendo quem o rodeia”;” Cuide 
de Si, cuide de Todos”; “Só juntos conseguiremos travar 
esta pandemia”; “Já somos e queremos continuar a ser 
um exemplo para a Europa e para o Mundo”.

O centro da vila de Alvaiázere está em 
obras. O Município de Alvaiázere está a 
proceder à remodelação e requalificação 
daquele espaço com projeto que será divi-
dido em duas fases distintas de interven-
ção: a primeira fase, cuja empreitada se 
iniciou neste mês de maio, corresponde 
às intervenções na Praça do Município, 
Rua Dr. Acúrcio Lopes e Rua Santa Maria 
Madalena, e posteriormente uma segunda 
fase que levará à criação de uma nova pra-
ça e à intervenção num troço da Rua Juiz 
Conselheiro António Furtado dos Santos.

Com esta remodelação e requalifi-
cação, o trânsito na Praça do Município 
deverá passar a ter um único sentido au-
tomóvel, prevendo o executivo camarário 
que tal “contribua para o estabelecimento 
de uma relação com o espaço urbano 
mais atrativa e convidativa para os ci-
dadãos”. Já a Rua Sta. Mª Madalena será 
redesenhada e redimensionada, mas man-
ter-se-ão os dois sentidos de trânsito e os 
lugares de estacionamento já existentes.

A segunda fase será a criação de “uma 
praça, um novo espaço público de encon-
tro e lazer, em que os elementos arbóreos 
serão um importante contributo para a 
vivência do espaço, para a criação de uma 

imagem harmoniosa e para o conforto dos 
utilizadores”, esclarece o executivo cama-
rário e concluindo, “um espaço respirável 
e amplo, para que facilmente possa ser 
transformado e transfigurado em múltiplas 
funções sazonais assentes nos princípios 
da versatilidade e multifuncionalidade”.

Segundo o executivo, “pretende-se al-
cançar os objetivos gerais: criar uma iden-
tidade coletiva e despoletar a união local; 
criar um espaço diferenciador; contribuir 
para uma vivência mais pedonal; melho-
rar a segurança e conforto dos espaços; 

requalificar a imagem da vila; potenciar o 
uso do espaço público”.

De acordo com o comunicado, o in-
vestimento destas intervenções situa-se 
na ordem dos € 452.974,53, para esta 
primeira fase, enquanto que na segunda 
fase, relativo à criação da nova praça, 
ronda os € 402.058,00, sendo que os 
fundos comunitários ascendem ao total 
de € 615.681,72.

Auscultados os vereadores da oposi-
ção, estes afirmáram a sua “não concor-
dância com aqueles projetos, na forma e 

na localização, e por isso votaram contra 
em sede de excutivo camarário”. Escla-
receram, “na forma, porque em pouco 
espaço de tempo se destroi obra recente, 
em detrimento de outras alternativas 
centrais e com enquadramento estrutural 
de futuro, e na localização, porque o pro-
cesso de revitalização do núcleo central 
da vila que defendemos se situaria entre 
o edifício das Finanças e a Biblioteca 
Municipal, criando nesse espaço uma 
praça agregadora, de passeio e lazer, de 
trânsito pedonal, multifacetada, poten-
ciando simultaneamente o investimento 
dos proprietários privados na reabilitação 
e acréscimo dos imóveis ali localizados 
com espaços comerciais e habitacionais”. 

Sobre o valor dos investimentos en-
tendem “normais ao projetado, e que há a 
acrescer o valor de € 305.000,00 dos dois 
imóveis adquiridos”, concluindo e referen-
ciando ainda “a oportunidade, pela via das 
prioridades efectivas de infraestruturação 
no território concelhio”, mas que essa 
“era uma questão política de manifesto 
eleitoral e que foi vencedor”.

Prevê-se que as obras desta primeira 
fase, iniciadas a 4 de maio, tenham a 
duração de oito meses.
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Remodelação e requalificação no centro da vila 

Nos bastidores da luta contra a pandemia

Equipa - Técnicos Superiores de Saúde - CHUC
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