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zx Estatuto Editorial

REGIÃO DA NAZARÉ é um jornal regional que defende a divulgação de infor-

mação de interesse do concelho da Nazaré e de toda a área circundante.

REGIÃO DA NAZARÉ é um quinzenário de grande informação, orientado por

critérios de rigor e criatividade editorial, sem qualquer dependência ideológica,

política e económica, ou outras.

REGIÃO DA NAZARÉ recusa o sensacionalismo, apostando numa informação

diversificada e abrangendo os mais variados campos de actividade, todos aqueles

que correspondam aos interesses da população local.

REGIÃO DA NAZARÉ aposta numa informação diversificada, abrangendo os

mais variados campos de actividade e correspondendo às motivações e interesses

de um público plural.

REGIÃO DA NAZARÉ estabelece as suas opções editoriais sem que haja lugar a

quaisquer hierarquias entre os diferentes sectores de actividade do jornal.

REGIÃO DA NAZARÉ obriga-se a respeitar o sigilo das fontes.

REGIÃO DA NAZARÉ é um projecto editorial profissional, com uma redacção

que pauta a sua prática pelo Código Deontológico dos Jornalistas.

REGIÃO DA NAZARÉ considera que a existência de uma opinião pública infor-

mada é condição fundamental de uma sociedade aberta, típica de um regime

democrático, em que não existem fronteiras entre as populações que envolvem a

região onde o Região da Nazaré se inscreve.

REGIÃO DA NAZARÉ participa nos debates que se colocam à população e é

responsável perante os leitores, numa relação rigorosa, transparente, autónoma do

poder político e da acção de interesses particulares.

REGIÃO DA NAZARÉ pretende ser um veículo de promoção da cultura e da lín-

gua portuguesa junto das comunidades portuguesas residentes no estrangeiro,

especialmente através da sua edição on-line, tirando proveito dos meios

digitais/internet e das redes sociais como meio de excelência na divulgação das

notícias junto dos portugueses espalhados pelo mundo e das suas organizações e

também de parcerias com outros órgãos de comunicação de emigrantes on-line.

REGIÃO DA NAZARÉ rege-se por todos os aspectos que conduzam à sua própria

credibilidade pública.

Estatuto Editorial aprovado em:

Nazaré, Abril/2015.
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Atualidade

zx A localização do futuro centro

hospitalar da Região Oeste tem

vindo a alimentar o debate entre

entidades desde a divulgação do

estudo da Comunidade Inter-

municipal do Oeste sobre o

assunto.

A Vice-Presidente da Câmara de

Alcobaça, Inês Silva, defendeu, na últi-

ma Assembleia Municipal, que "deve ser

o Ministério da Saúde a decidir qual a

melhor localização para a construção

do futuro hospital do Oeste"

A autarca respondia, assim, à per-

gunta feita por vários deputados sobre o

posicionamento   da autarquia na

OESTECIM após a divulgação do seu

estudo que aponta o Bombarral como a

melhor localização para a construção

do futuro hospital.

A Câmara de Alcobaça, assim como

os restantes municípios da Comunidade

Intermunicipal, defende que deve ser o

governo a decidir a melhor localização

para o Hospital do Oeste. zx

Localização do futuro Hospital do Oeste
deve ser decida pelo Governo

zx O Patriarcado de Lisboa divul-

gou as nomeações para o novo ano

pastoral 2022/2023, tendo como

horizonte "cada vez mais próximo

a Jornada Mundial da Juventude".

"É para o seu serviço que se fazem

estas nomeações pastorais, contando

com a colaboração do clero secular e reg-

ular presente na Diocese e com o hori-

zonte cada vez mais próximo da Jornada

Mundial da Juventude (agosto de 2023),

acontecimento que merece a oração e a

colaboração de todos nós", informa o sítio

online do Patriarcado.

Na lista das novas nomeações, o padre

Tiago Ferreira Roque é o novo pároco do

Santíssimo Sacramento de Alcobaça e

de Nossa Senhora da Ajuda da Vestiaria,

substituindo Ricardo Cristóvão,

No concelho da Nazaré, o padre

Salvatore Forte assumirá as paróquias

Nossa Senhora da Vitória de Famalicão e

de Nossa Senhora das Areias da

Pederneira, antes dirigidas por Paollo

Lagata. zx

Tiago Ferreira Roque é o novo pároco
de Alcobaça e da Vestiaria

zx O Ginásio Clube de Alcobaça

(futebol) e o CCRD Burinhosa (fut-

sal) obtiveram a classificação de

4 estrelas no ranking das enti-

dades formadoras que a

Federação Portuguesa de Futebol

divulgou, recentemente. São as

pontuações mais elevadas dos

clubes da Associação de Futebol

de Leiria.

Na lista constam ainda, na modali-

dade de futebol, o Beneditense (2 estre-

las) o SU Alfeizerense (2 estrelas), o

Pataiense (Centro Básico) e a UD

Turquel (Centro Básico); e no futsal, o

Casal Velho (3 estrelas) e o CRP Ribafria

(3 estrelas).

Ao todo, onze clubes da região (25%

do total da região) certificados como

entidade formadora no futebol e sete no

futsal. A estes, juntam-se mais seis, três

em cada uma das modalidades, com o

processo de certificação em curso.

"A formação é uma dimensão essen-

cial da atividade das nossas coletivi-

dades que têm contado com o apoio

incondicional da autarquia. Desejo a

todos a melhor sorte para a próxima

época desportiva", sublinha o Vereador

do Desporto, João Santos.zx

Clubes do concelho reconhecidos como entidades
formadoras pela Federação Portuguesa de Futebol
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Deputados socialistas de Leiria
recomendam ao Governo o 
licenciamento da "pesca do Corrimão"

zx Os deputados do Grupo

Parlamentar do PS eleitos pelo

círculo de Leiria entregaram, no

passado dia 20, na Assembleia da

República, um projeto de re-

solução que recomenda ao

Governo o licenciamento da arte

de pesca denominada "Corrimão".

No diploma, cujo primeiro subscritor

é o deputado Salvador Formiga, explica-

se que a pesca "do corrimão" é uma arte

tradicional praticada desde tempos

imemoriais pela comunidade da Nazaré

com o objetivo de aumentar os seus

meios de subsistência.

Esta arte piscatória artesanal repre-

senta, por isso, um importante comple-

mento económico e social para profis-

sionais no ativo ou reformados, sendo

praticada essencialmente no inverno,

quando o mar está mais agitado e com

forte rebentação.

Os parlamentares do PS consideram

que "é fundamental proteger e revi-

talizar as artes de pesca artesanais que

contribuam para assegurar a sus-

tentabilidade da pesca e promovam a

preservação da identidade cultural de

um sector de enorme importância

económica, social e cultural para o

nosso país".

Salvador Formiga, Eurico Brilhante

Dias, Sara Velez, Jorge Gabriel Martins

e Cláudia Avelar Santos recomendam

ao Governo que "regulamente a arte de

pesca "do Corrimão" procedendo à

atribuição de licenças sazonais e locais

para a sua prática, com os condiciona-

lismos considerados adequados para

assegurar a segurança e o reporte da

atividade necessários ao controlo da

atividade".

Projeto de Resolução:

As constantes inovações tecnológicas

na atividade piscatória, bem como a

ausência de regulamentação de deter-

minadas artes tradicionais conduziram

a que muitos pescadores aban-

donassem as referidas artes em detri-

mento de métodos de pesca mais mo-

dernos e intensivos.

Este facto contribuiu inexoravel-

mente para debilitar cada vez mais o

ambiente marinho promovendo uma

diminuição considerável de determi-

nadas espécies piscícolas, com impli-

cações ao nível do equilíbrio dos ecos-

sistemas e da biodiversidade.

Para além da questão ambiental, ao

ignorar e desproteger as artes de pesca

tradicionais contribuímos para o desa-

parecimento de tradições, hábitos e lin-

guagens de forte carácter identitário,

bem como para aumentar o desenraiza-

mento das nossas comunidades pis-

catórias com o mar, pelo que esta é tam-

bém uma questão de sustentabilidade

sociocultural.

Pelo exposto, é fundamental proteger

e revitalizar as artes de pesca arte-

sanais que contribuam para assegurar a

sustentabilidade da pesca e promovam

a preservação da identidade cultural de

um sector de enorme importância

económica, social e cultural para o

nosso país. Para tal é urgente a sua re-

gulamentação garantindo a con-

tinuidade da pescaria artesanal e

costeira.

Por outro lado, a Assembleia Geral

das Nações Unidas declarou o ano de

2022 como o Ano Internacional da Pesca

e da Aquicultura Artesanais como

forma de tornar visível a importância do

setor para o cumprimento dos objetivos

estabelecidos na Agenda para o

Desenvolvimento Sustentável (Agenda

2030).

Pretende-se valorizar socialmente as

contribuições da pesca artesanal e da

aquicultura, em termos alimentares e

económicos, reconhecendo que se trata

de um contributo relevante para a segu-

rança alimentar, nutrição, redução da

pobreza e uso sustentável dos recursos

naturais.

Nestas circunstâncias é especial-

mente relevante considerar o enquadra-

mento da "pesca do corrimão" como

atividade tradicional que contribui para

valorização da uma comunidade pis-

catória local.

A exemplo de outras artes já

consignadas e reconhecidas em legis-

lação, "a pesca do corrimão" é uma arte

piscatória de carácter marcadamente

tradicional, praticada desde tempos

imemoriais, essencialmente em alturas

de mar agitado, pela comunidade pis-

catória local, com o objetivo de aumen-

tar os seus meios de subsistência.

A prática da "pesca do corrimão" tem-

se gradualmente vindo a perder junto

da comunidade piscatória e tal facto

explica-se pela ausência de regulamen-

tação legal e ainda pelo envelhecimento

dos seus praticantes que são atual-

mente quase todos reformados.

Importa ter presente as suas especifi-

cidades das suas características. Em

primeiro lugar, a "pesca do corrimão",

tendo em conta a dimensão e o número

dos anzóis utilizados, visa a captura de

peixe graúdo e adulto, com reduzido no

equilíbrio dos ecossistemas marinhos e

reposição das espécies. Por outro lado, a

"pesca do corrimão" decorre exclusiva-

mente no areal, junto à praia, tendo

como principal alvo o robalo

(Dicentrarchus labrax) por ter o hábito

de procurar a rebentação junto à zona

costeira, inexistindo qualquer conflito

potencial entre esta prática e a pesca de

embarcações de pesca profissional, já

que nenhuma embarcação pode operar

tão perto da costa.

Os pescadores do corrimão, previa-

mente ao lançamento da linha, efetuam

uma operação de recolha de lixo na

praia para evitar que os detritos se pren-

dam nas linhas, contribuindo destarte

para que o areal se mantenha impoluto,

pelo que se trata de uma atividade de

impacto ecológico positivo.

Finamente, a sua prática é essencial-

mente efetuada no inverno pois é funda-

mental para o sucesso da pescaria que a

rebentação seja forte e o mar se encon-

tre consideravelmente agitado; tais

condições permitem que o "aparelho"

tradicionalmente utilizado possa fun-

cionar em perfeitas condições.

Em suma, a "pesca do corrimão" é

parte integrante da cultura nazarena

sendo maioritariamente efetuada nas

praias daquele concelho e é desde há

muito reivindicada por esta comunidade

piscatória a sua regulamentação pelos

órgãos legislativos, havendo que assegu-

rar o seu enquadramento.

Assim, nos termos constitucionais e

regimentais aplicáveis os Deputados

abaixo-assinados do Grupo Parlamentar

do Partido Socialista apresentam o

seguinte presente Projeto de Resolução:

A Assembleia da República resolve,

nos termos da alínea b) do artigo 156.º da

Constituição da República Portuguesa

recomendar ao Governo que regula-

mente a arte de pesca "do Corrimão"

procedendo à atribuição de licenças

sazonais e locais para a sua prática, com

os condicionalismos considerados ade-

quados para assegurar a segurança e o

reporte da atividade necessários ao con-

trolo da atividade. zx  JL

Fotos DR

Os deputados do Grupo Parlamentar do PS eleitos pelo círculo de Leiria
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zx Uma funcionária da Câmara

de Alcobaça, acusada dos crimes

de peculato e de recebimento

indevido de vantagem, em concur-

so aparente com tráfico de

influência, por alegadamente se

ter apropriado de taxas mode-

radoras, vai ser julgada em Leiria.

O Ministério Público pede que a argui-

da, que trabalhava no serviço de atendi-

mento complementar da Nazaré, seja

condenada na pena acessória de

proibição do exercício de funções públi-

cas e ao pagamento de 412,40 euros ao

Estado, "correspondente ao valor da

apropriação" que aquela "não restituiu e

que não foi possível apreender".

Ainda no despacho de acusação, o

Ministério Público expõe que a arguida,

assistente técnica de 48 anos, estava em

regime de mobilidade interna no

Agrupamento de Centros de Saúde

(ACES) Oeste Norte, que integra aquele

serviço de atendimento, incumbida do

"atendimento ao público, incluindo o

recebimento de taxas moderadoras".

O Ministério Público adiantou que, a

partir de data não apurada, de julho de

2019, a funcionária decidiu "não entre-

gar/depositar as quantias em numerário

que recebesse a título de taxas mode-

radoras".

Apesar de a situação ter sido detetada

no mês seguinte e de ter sido interpela-

da por diversas vezes, aquela apenas

restituiu 51,50 euros, tendo, em novem-

bro, sido determinada a abertura de um

processo de inquérito, no decurso do

qual aquela devolveu mais 249,90 euros.

"Assim, relativamente ao serviço

prestado no atendimento complementar

da Nazaré, a arguida apoderou-se do

montante global de 713,80 euros, do qual

nunca restituiu a quantia global de

412,40 euros", valores recebidos entre

julho e dezembro de 2019, precisou o

Ministério Público.

O processo de inquérito deu origem a

processo disciplinar, com aplicação de

suspensão por 20 dias, e, em junho de

2020, a trabalhadora reiniciou funções

na Câmara de Alcobaça.

O julgamento, por um coletivo de

juízes do Tribunal Judicial de Leiria,

está previsto iniciar em 20 de ou-

tubro. zx 

Fonte: Lusa

Funcionária suspeita de ficar com
dinheiro de taxas moderadoras vai
ser julgada em Leiria

DR

Detidos em flagrante dois jovens enquanto furtavam
uma casa na Nazaré

zx Dois jovens de 17 e 19 anos, do sexo masculino, foram detidos, no passado dia 6 de julho, por militares do

Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana (GNR), por tentativa de furto no interior de uma

residência, na freguesia de Famalicão, na Nazaré.
As detenções decorreram no seguimento de uma denúncia, que dava conta de que a tentativa de furto estava a

ser levada a cabo através de escalamento e utilização de chave de fendas para arrombamento da janela.

Os militares da GNR deslocar-se-iam para o local, tendo surpreendido os dois suspeitos em flagrante, o que

acabou por levar à sua detenção.

Os detidos foram, entretanto, constituídos arguidos, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial da

Nazaré. zx

Colisão entre ligeiro e motociclo provoca um morto na Nazaré
zx Um homem de 68 anos, de nacionalidade inglesa, morreu no passado dia 4, na Nazaré, na sequência de uma

co-lisão entre o motociclo que conduzia e um ligeiro de passageiros.

O acidente ocorreu cerca das 15h15, junto à rotunda do Porto de Abrigo, tendo provocado, ainda, um ferido leve.

Para o local, foram acionados 16 operacionais e sete veículos do INEM, Bombeiros Voluntários da Nazaré, GNR

e PSP. zx

Resgatados três tripulantes a bordo de veleiro à deriva na
Nazaré

zx Os elementos da estação de salva-vidas da Nazaré ajudaram, no passado dia 18, três tripulantes de um veleiro

que se encontrava à deriva a cerca de 16 milhas (aproximadamente 29 quilómetros) a Noroeste do porto da Nazaré.

O alerta foi dado pelas 09h15 e dava conta de uma avaria na propulsão da embarcação, segundo uma nota pub-

licada no site da Autoridade Marítima Nacional.

Os três tripulantes encontravam-se bem e não necessitaram de assistência médica. 

Os elementos da estação de salva-vidas da Nazaré procederam ao reboque da embarcação até ao porto da

Nazaré. zx

Nadadores-salvadores prestam socorro a surfista
zx Uma surfista sofreu ferimentos na praia da Nazaré depois de ter sido atingida na face por uma prancha de surf.

O acidente ocorreu passada quinta-feira, 21 de julho, sendo que "foi vital a intervenção dos nadadores-salvadores

ali em serviço, que prestaram a primeira assistência à vítima e conseguiram conter a hemorragia provocada pelo

embate", refere a Associação que representa estes profissionais.

Os bombeiros da Nazaré transportaram a ferida para unidade hospitalar. zx

Várias Barracas de Praia
vandalizadas na Nazaré
por adolescentes

zx Várias barracas de Praia da Nazaré

foram vandalizadas no passado dia 5 de

julho, ao inicio da noite, por grupos de

jovens.

A situação já é habitual, com registo de casos

em anos balneares anteriores, e está a deixar os

concessionários cada vez mais indignados e

revoltados.     

"Infelizmente é todos os anos a mesma situ-

ação" que no passado dia 5 de julho pode ter

ocorrido entre as 21h30 e as 22h30 uma vez que

a Associação de Banheiros Sol e Mar tem um

vigilante para as barracas das 23h00 às 03h00.

"Quando o rapaz chegou, já várias barracas

de filas a sul tinham sido totalmente vanda-

lizadas", explicou Ana Meco.

Os autores dos atos de vandalismo foram

identificados, tendo a Associação lamentado o

comportamento dos jovens e dos pais que,

quando são chamados à atenção para os atos

de vandalismo e prejuízos ocorridos "ainda

começam a mandar vir e a dizer que não foram

atos dos filhos."

"Se os pais não pagarem os prejuízos apre-

sentarei uma queixa-crime na capitania,"

garante a presidente da Associação que repre-

senta os proprietários das típicas barracas de

praia na Nazaré. zx

DR
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João Formiga anuncia candidatura à
concelhia do PS Nazaré

zx João A. Portugal Formiga,

Presidente da Junta de Freguesia

da Nazaré, anunciou, nas redes

sociais, que é candidato à presi-

dência da concelhia local do

Partido Socialista.

"No panorama político atual, onde

uma parte da direita e outra parte da

esquerda, se têm afastado cada vez

mais da democracia e os recentes even-

tos, nos têm alertado para grandes

desafios, é preciso um Partido Socialista

forte, coeso, que atraia cada vez mais

militantes e simpatizantes ativos", re-

fere o autarca no seu comunicado.

Para João Formiga, as concelhias "são

as células mais pequenas da grande

estrutura que são os partidos políticos,

mas são também as que lhe dão o

primeiro suporte" e por isso, também,

pretende "revitalizar este organismo,

fomentar reuniões e debates de ideias,

com alguma periodicidade, que não seja

só a dos atos eleitorais".

Sobre o futuro da estrutura local do

Partido, João Formiga diz que a quer

como um "espaço vivo, aberto à inclusão

de jovens e de mais velhos, onde a

tradição e a inovação se possam fundir

em projetos benéficos para a popu-

lação".

Quanto ao novo desafio a que se

propõe, o autarca refere que conta com

"uma equipa competente para con-

cretizar este caminho em conjunto".

A candidatura será oficializada no

próximo dia 29 de julho, às 21h30, na

sede do Partido Socialista da Nazaré.

A concelhia é, atualmente, presidida

por Salvador Formiga, eleito deputado

da Nação nas últimas eleições legislati-

vas, que sucedeu, no cargo, a Walter

Chicharro, Presidente da Câmara da

Nazaré, a cumprir o seu último mandato

à frente da Autarquia. zx

CDU critica atualização de respostas
sociais à realidade do país

zx A resposta social do concelho

às famílias que apresentam

maiores dificuldades não é sufi-

ciente na opinião da CDU.

"Temos vindo a assistir à degradação

da vida por conta dos aumentos de cus-

tos de vida", disse João Paulo Delgado,

vereador na oposição da Câmara da

Nazaré, acerca da situação em que se

encontrarão muitas famílias, em dificul-

dades para fazer face aos aumentos de

vários serviços e bens essenciais.

"Têm faltado propostas do executivo

para o reforço dos apoios sociais às

famílias nos diversos planos que deveri-

am ser atualizados face à atualidade",

disse o vereador eleito pela CDU segun-

do o qual "deveria haver reforços nos

apoios sociais, nomeadamente apoio à

natalidade, uma questão central no

combate à demografia".

A vereadora da Câmara com o

pelouro da Ação Social contesta a critica

de ausência de apoios e garante que

estes estão a ser aplicados às situações

identificadas.

"Que tipo de respostas sociais? Há

muitas. Há apoios para infância e juven-

tude e para a população adulta, destina-

dos a pessoas com deficiências, pessoas

com dependências, famílias e comu-

nidade em geral, vitimas de violência

domestica", respondeu Regina Piedade.

Segundo a vereadora, "as respostas

existem e são implementadas, mas

preservam sempre a pessoa e a sua vida

privada", exigindo à CDU que "seja mais

concreta" nas criticas sobre ausência de

respostas sociais no concelho da

Nazaré. zx

zx O Bloco de Esquerda na

Assembleia Municipal da Naza-

ré viu aprovada, por unanimi-

dade, a recomendação para a

criação de parques infantis

inclusivos.

A proposta do BE, aprovada na

sessão de 28 de junho, recomenda ao

Executivo que no próximo orçamento

autárquico programe a construção de

parques infantis inclusivos, em que às

crianças com deficiência seja também

assegurada a sua plena utilização.

Para o Bloco, "brincar é essencial ao

desenvolvimento da criança, mas é um

direito que ainda não foi concretizado

em muitos territórios", adiantando que

"um parque infantil deve ser um lugar

inclusivo, onde as crianças se divirtam

juntas, aprendendo e respeitando as

suas diferenças. Tal como aponta o artº

7º da Convenção das Nações Unidas

sobre os Direitos das Pessoas com

Deficiência que vigora em Portugal

desde 2009: "os Estados tomarão todas

as medidas necessárias para assegu-

rar às crianças com deficiência o pleno

exercício de todos os direitos humanos

e liberdades fundamentais em

condições de igualdade com as demais

crianças"

De acordo com a proposta "a insufi-

ciência de parques infantis adaptados

a crianças com deficiência, dificulta as

suas experiências, a exploração de

cores, movimentos, sons e relevos",

pelo que "é imperioso que os parques

infantis do concelho possuam equipa-

mentos lúdicos e materiais específicos

que promovam o desenvolvimento

motor, cognitivo, emocional e social

das crianças com deficiência". zx

Assembleia Municipal da Nazaré aprova
recomendação para construção de
Parques Infantis Inclusivos no concelho

DR

Município da
Nazaré cancelou
Programa "Rotas
da Nazaré"

zx O Município cancelou as pró-

ximas edições do Programa "Rotas

da Nazaré", que estavam previstas

para o passado dia 16 de julho, e

para o próximo dia 20 de agosto.

Em conformidade com as

recomendações da DGS " devem ser

evitadas as atividades desportivas e

de lazer no exterior que exijam

grandes esforços físicos", informa a

Autarquia. Entre as recomendações

emitidas, a autoridade de saúde

salienta a necessidade de dar

"atenção especial a grupos mais vul-

neráveis ao calor, como crianças,

idosos, doentes crónicos, grávidas,

pessoas com mobilidade reduzida,

trabalhadores com atividade no

exterior, praticantes de atividade

física e pessoas isoladas". zx
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Certifico para efeitos de publicação que por escritura de Justificação outorgada no catorze de

Julho de dois mil e vinte e dois, exarada a folhas noventa e três e seguintes do Livro de Notas número

Cento e Vinte e Um - J, deste Cartório, ALBERTO SALGUEIRO CARREIRA e esposa MARIA HELENA

MONIZ BERNARDO CARREIRA casados sob o regime da comunhão geral de bens, naturais da fregue-

sia de Alpedriz (extinta), actual União das freguesias de Coz, Alpedriz e Montes, concelho de Alcobaça,

onde residem no lugar de Montes, na Rua de Santa Marta, n.º 21, C.F. respectivamente, números

116.549.254 e 116.549.262 declarou que é:. Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de

outrem, do seguinte imóvel: Dois terços indivisos do prédio rústico, situado em Montes, Eiras, fregue-

sia de Montes (extinta), actual União das freguesias de Coz, Alpedriz e Montes, concelho de Alcobaça,

composto no todo de terra de semeadura com árvores de fruto e um poço de água, com a área de qua-

trocentos e sessenta e oito metros quadrados, a confrontar a norte com Leandro Rodrigues Franco, a

sul com Estrada, a nascente com Joaquim Rodrigues Franco, e a poente com Joaquim Rodrigues

Salgueiro, inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 6.561, com o valor patrimonial tributável,

correspondente ao direito, e atribuído de cento e oitenta e oito euros e quatro cêntimos, descrito na

Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob número cento e quarenta e um /Montes aí regista-

da a aquisição quanto a um terço indiviso a favor de Fernando Malhó da Silva Rodrigues casado na

comunhão de adquiridos com Teresa Maria da Assunção Delgado, pela Apresentação seis de vinte e

cinco de Novembro de mil novecentos e noventa e três e sem qualquer inscrição de aquisição do dire-

ito objecto deste acto;.Que aquele direito de um terço indiviso veio à sua posse por escritura de com-

pra e venda outorgada no dia vinte e cinco de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete, exarada a

folhas sessenta verso e seguintes do respectivo Livro de Notas Trezentos e Cinquenta e Um - A do

Cartório Notarial de Porto de Mós, compra esta feita àqueles titulares inscritos Fernando Malhó da

Silva Rodrigues e esposa; Que o referido direito de dois terços indivisos veio à sua posse do justificante

marido, por volta do ano mil novecentos e setenta e um, por doação meramente verbal feita pelos seus

pais, José Carreira e esposa Maria Salgueiro Malhó, actualmente falecidos e residentes que foram no

referido lugar de Montes, dita União de freguesias de Coz, Alpedriz e Montes, mas nunca tendo chega-

do a formalizar entre eles qualquer escritura pública, nem sendo agora possível realizá-la. Assim

sendo, tal Doação verbal não teve a virtualidade jurídica de transmitir o referido direito a seu favor,

sendo certo, por via disso, que passou o mesmo a usufruir do indicado direito, como legítimo propri-

etário, na convicção de possuir direito próprio e exclusivo, sem oposição de qualquer pessoa, há mais

de vinte anos, de boa-fé, posse essa pública, pacífica e contínua .Deste modo, a realidade é que são os

justificantes quem explora o referido direito no imóvel desde que entraram na sua posse, há, portan-

to, mais de vinte anos, tendo usado e cuidado do mesmo, tal como qualquer proprietário dele trataria,

posse essa que se tem materializado pelo aproveitamento de que o mesmo é susceptível, para seu

benefício, zelando pela sua conservação, limpando e cultivando o mesmo, sendo também do conheci-

mento de toda a gente que os justificantes são os legítimos proprietários do indicado direito. Que esta

posse pacífica, contínua, pública, e de boa-fé, fundamenta a aquisição do respectivo direito de pro-

priedade por USUCAPIÃO, o que pela sua natureza impede a demonstração documental do seu dire-

ito pelos meios extrajudiciais normais. 

Natália Cristina Batista Mouro (nº20040/2)
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Nazaré

zx A beneficiação do Parque

Infantil do Camarção, obra

integrada no plano de benefici-

ação e remodelação dos parques

infantis do concelho, está concluí-

da, tendo o espaço reaberto, a

meio da semana passada.

A intervenção teve como objetivo

dotar aquele espaço de novas funciona-

lidades e melhores condições, garantin-

do a segurança das crianças, nomeada-

mente através da colocação de novos

pisos e novos equipamentos.

"A presente requalificação encontra-

se dentro de uma estratégia de reestru-

turação de um conjunto de Parques de

Recreio Infantis do concelho e que

prevê, também, a construção de novos

espaços em zonas onde ainda não exis-

tem no nosso concelho. Sendo priori-

dade do Município dotar os equipamen-

tos existentes de condições de segu-

rança para os utilizadores, cumprindo a

legislação e normas em vigor, a autar-

quia irá continuar a realizar novas inter-

venções que assegurem todas as

condições necessárias para usufruto

dos espaços exteriores" diz Milton

Estrelinha, Adjunto do Gabinete de

Apoio à Presidência da Câmara da

Nazaré.

Ainda de acordo com Milton

Estrelinha, estas beneficiações em

curso nos Parques Infantis visam refor-

mular o mobiliário existente, com

reparação e manutenção, para que se

devolva o espaço de uso coletivo à popu-

lação e, com isso, se contribua para o

fomento de momentos de convívio e de

lazer ao ar livre. zx 

Parque infantil do Camarção abriu
após obras para melhoria das
condições de utilização

zx O Nazaré Surf Family regres-

sou à Praia da Nazaré, para ficar

de julho a setembro, com sessões

grátis de Surf, Bodyboard, Stand

Up Paddle, Skate, Jiu-Jitsu e Ioga.

A iniciativa do Clube de Desportos

Alternativos da Nazaré, conta com o

apoio da Câmara Municipal e Nazaré

Qualifica, tem como objetivo integrar a

população do concelho na prática e na

cultura das modalidades de ondas.

"Destaca-se pelo incentivo a um

público alvo completamente diversifica-

do", refere o CDAN sobre uma atividade

que já realiza há 8 edições.

À prática desportiva, juntar-se-ão as

ações de sensibilização ambiental.

"Serão realizadas várias limpezas de

praia como forma de sensibilização da

importância das questões ambientais".

zx

DR

zx BREVES

Sala da floresta no Centro Social
de Famalicão

zx O Centro Social da freguesia de Famalicão criou a Sala da

Floresta, um projeto destinado a proporcionar a crianças e idosos

uma experiência mais próxima da natureza.

Segundo o Diretor do Centro Social, Rui Oliveira, "a ideia princi-

pal era que o espaço fosse apenas para as pessoas da instituição",

mas acabou por ser aberto à comunidade.

Se quiser visitar a sala da natureza pode contactar o centro

social para obter mais informação acerca do local onde esta está

localizada. zx

Escultura montada a partir
de plástico e resíduos na praia
da Nazaré

zx Uma escultura feita a partir de plástico, resíduos e artes de

pesca perdida foi construída junto ao estádio desportivo da praia

da Nazaré pela artista Soraia Domingos e pelos promotores do

projeto 'TransforMAR'.

A escultura é feita em exclusivo com plástico, resíduos e redes

de pesca perdidos no mar e recolhidos ao longo da costa portugue-

sa.

No âmbito deste projeto, já foram recolhidas mais de 110

toneladas de plástico.

O projeto 'TransforMAR' está em 20 praias de norte a sul do

país, com depósitos próprios para recolha e reciclagem de plásti-

co e metal, evitando que estes terminem nos oceanos, e está ainda

a efetuar ações de limpeza em 20 praias identificadas como zonas

de elevado risco de contaminação do oceano. zx

Surf Family de julho a 
setembro na praia da Nazaré

Serviços Municipalizados Nazaré
apelam ao uso responsável da água

zx O uso exagerado de água numa

altura em que quase todo o território

nacional se encontra em situação de

seca severa e extrema pode condi-

cionar o abastecimento à população,

e dificultar o combate a incêndios.

As previsões avançadas pelo IPMA, que

apontam para tempo quente persistente em

Portugal continental, com previsão de tem-

peraturas que podem atingir os 45 graus e

vento moderado em vários concelhos, até,

pelo menos, dia 15 de julho, levaram os

Serviços Municipalizados do Município da

Nazaré a apelar ao uso racional da água da

rede pública.

A entidade que gere o serviço de abaste-

cimento de água ao concelho sugere que, nos

próximos dias, se reduzam ao mínimo indis-

pensável:

Regas; Lavagem de pátios, passeios, ruas;

Enchimento de piscinas com a água tratada

para consumo humano.

A falta de pressão ou falha no abasteci-

mento deve ser comunicada de imediato aos

Serviços Municipalizados da Nazaré pelos

meios habituais: 965 039 412 (fins-de-sem-

ana, feriados e dias úteis das 17h às

08:30h).zx 
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Nazaré

zx  Os horários de serviços de

apoio à praia da Nazaré foram

alvo de criticas por banhistas

que se deslocaram ao local e

encontraram a porta encerrada

ao final da tarde.

António Neves e a família, residente

em Almeirim, escreveu o seu desagra-

do pela situação que viveu no passado

dia 09 de julho, na praia da Nazaré,

onde tinha decidido passar o fim de

semana.

"Sendo de Almeirim, pensei ir passar

o dia de sábado, à Nazaré, com a

família. Pensámos em ficar para a noite

e levámos roupa, champô para tomar-

mos duche nos balneários que servem

a praia. Para nosso espanto os referidos

balneários, em pleno verão, com um sol

esplêndido, altura em que os dias são

maiores, fecham as 18:30 horas", refere

o visitante, que classifica a situação de

"inacreditável numa altura destas, em

que o turismo é importantíssimo."

Para além da falta de balneários em

horário após o fim de dia de praia, tam-

bém a ausência de chuveiros de praia

merece criticas do visitante.

"Uma praia destas não tem um chu-

veiro de água doce ao longo de todo o

paredão. Baleal tem, Supertubos tem,

Foz do Arelho tem."

A família diz ter regressado em casa

sem jantado ou pernoitado na Nazaré.

"Não jantámos, regressamos imedi-

atamente à nossa casa e por lá ficámos.

Ficou-nos mais barato e para a próxima

iremos pensar duas vezes se vamos

para a Nazaré ou outra praia que tenha

as condições que pretendemos, pois, o

dinheiro é sempre igual e tanto paga na

Nazaré ou noutra qualquer praia".

Os balneários são explorados pela

Associação de banheiros. A instalação

de alguns equipamentos na praia, como

os lava-pés, não aconteceu na presente

época balnear por decisão camarário,

no âmbito das campanhas de sensibi-

lização de utilização de recursos natu-

rais e poupança de água. zx 

Turista critica encerramento de 
balneários de praia ao fim da tarde

zx  O Grupo H Saúde da Benedita

anunciou, no passado dia 4 de

julho, o encerramento dos centros

de testes (Drive Thru) de Alcobaça

e da Nazaré.

Ambos os espaços realizaram mais

de 100 mil testes em mais de 2 anos ao

serviço da população dos dois conce-

lhos.

"Depois de dizermos adeus ao

primeiro centro de Testes COVID-19 em

regime Drive Thru do distrito de Leiria,

junto à Clínica das Olhalvas, em Leiria,

chegou a hora de nos despedirmos

(esperemos que por definitivo) dos cen-

tros de testes da Nazaré e de Alcobaça,"

afirma o Grupo em comunicado.

Recorde-se que os centros entraram

em funcionamento no primeiro

trimestre de 2020, e resultaram de uma

parceria das entidades municipais e o

Grupo H Saúde. Durante um período de

mais de 2 anos, ambos os centros de

testes registaram mais de 100 mil testes

PCR e Antigénio realizados, através de

um sistema de testagem à COVID-19 em

regime Drive Thru, e que serviu toda a

população da região, garantindo e

reforçando a segurança de toda a comu-

nidade. zx 

zx Todos os residentes podem

participar, dando a sua opinião

sobre os impactos do turismo na

sua vida e atividade profissional

O Observatório do Turismo

Sustentável do Centro de Portugal está a

realizar um inquérito junto dos resi-

dentes dos concelhos que integram o

Turismo Centro de Portugal com o objeti-

vo de monitorizar a atividade turística na

Região.

O relatório dos resultados obtidos será

divulgado no final do mês de setembro.

O Observatório do Turismo

Sustentável do Centro de Portugal

(OTSCP), é um serviço autónomo da

Turismo Centro de Portugal, desenvolvi-

do em colaboração com as universi-

dades e os politécnicos da região, que

tem como primeiro objetivo monitorizar

a atividade turística do Centro de

Portugal, do ponto de vista da sus-

tentabilidade ambiental, social e

económica.

A qualidade de vida é um dos indi-

cadores nucleares do desenvolvimento

sustentável. Por isso, o OTSCP assume

como fundamental aferir anualmente o

modo como os residentes dos vários

municípios da região Centro percebem

os diversos impactos do turismo.

O inquérito é dirigido a todos os resi-

dentes e está acessível no link:

https://forms.gle/1q6VmmCFDWZ41riD

A.zx

Centros de testes COVID-19 Drive Thru
de Alcobaça e da Nazaré encerram

Observatório do Turismo Centro lança inquérito 
à população sobre o "O Turismo na Perspetiva 
dos Residentes"
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São Martinho do Porto foi a região
mais procurada para casas de férias
em maio e junho

zx De acordo com um estudo da

imobiliária Imovirtual, publicado

no passado dia 20, São Martinho

do Porto foi a região onde se deu o

crescimento mais exponencial

(+183%) na procura de casas para

férias nos meses de maio e junho

deste ano, face ao período homó-

logo em 2021.

São Martinho do Porto suplantou

inclusive Faro, Quarteira e Albufeira

neste indicador.

O estudo revela que os portugueses

procuraram mais casa para férias em

maio e junho deste ano (+9,2%), em

comparação com os meses homólogos

de 2021. A maior procura verificou-se no

caso dos apartamentos (+42,4%),

enquanto as moradias revelam um

decréscimo de -33,9% no mesmo perío-

do.

"Os sinais da retoma do turismo no

concelho são por demais evidentes e

demonstram a qualidade da nossa ofer-

ta. Estes números são também o reflexo

do prestígio que São Martinho do Porto

conquistou ao longo de muitas décadas,

o que não deixa de ser um feito extra-

ordinário", sublinha o Presidente da

Câmara Municipal de Alcobaça,

Hermínio Rodrigues.

Sobre o estudo:

No geral, a procura por casa de férias

sobe +9 em maio e junho, com especial

preferência pelos apartamentos, que

revelam um aumento da procura de

+42%. Interesse estrangeiro também

sobe exponencialmente em Lisboa, Faro

e Porto.                                                        

Os portugueses procuraram mais

casa para férias em maio e junho deste

ano (+9,2%), em comparação com os

meses homólogos de 2021. A maior

procura verificou-se no caso dos aparta-

mentos (+42,4%), enquanto as moradias

revelam um decréscimo de -33,9% no

mesmo período. Os dados são do

Imovirtual, portal com o maior número

de imóveis em Portugal, que acaba de

divulgar um estudo sobre férias, basea-

do em dados disponíveis na plataforma.

São Martinho do Porto é a região mais

procurada, ultrapassando Faro com um

crescimento de +183% da procura por

casa de férias em relação a maio e junho

do ano passado. Nas zonas mais procu-

radas seguem-se Faro, com um cresci-

mento da procura de apenas +5,9% no

período analisado, bem como Quarteira

e Albufeira, com aumentos da procura

de +37,5% e +34,2%, respetivamente.

"Tendencialmente pensamos que o

Algarve é uma das zonas mais procu-

radas para férias de verão. Estes dados

comprovam essa realidade, com três

regiões algarvias no top da procura. No

entanto, é possível que estas reservas

sejam feitas com mais antecipação do

que o período analisado, um fator que,

aliado aos preços mais elevados no

Algarve, permite observar o sucesso de

São Martinho do Porto, que se revela

como o local mais procurado segundo

os nossos dados. O regresso à normali-

dade também explica o decréscimo da

procura por moradias", comenta

Ricardo Feferbaum, diretor geral do

Imovirtual.

A procura de casa por estrangeiros no

período de férias, em Portugal, também

aumentou exponencialmente em maio e

junho de 2022 face ao mesmo período do

ano passado (+56,9%), com preferência

por apartamentos. As regiões mais

procuradas são Lisboa, com um aumen-

to exponencial da procura de +104%;

Faro, com um aumento de +77%; bem

como o Porto, com um aumento de

+100% do interesse estrangeiro. "O

atual dinamismo no setor do turismo,

vindo do estrangeiro, é também compro-

vado pela grande afluência que se tem

vindo a sentir nos aeroportos", conclui

Ricardo Feferbaum

A nível de nacionalidades, os ameri-

canos são os que mais procuraram casa

em maio e junho deste ano, com um

aumento substancial de +972%. França

e Suíça são, após os Estados Unidos, os

países que mais procuraram casa no

período de verão, ainda assim com

decréscimo de cerca de -15% em ambos

os casos, face ao ano passado. Seguem-

se os brasileiros, que registam um

crescimento da procura de +56,5%. zx
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Paulo Alexandre

zx O PS propôs uma campanha

de sensibilização para necessi-

dade de poupança de água.

O inverno pouco chuvoso e a situação

de país seca extrema e severa em que se

encontra o país estão na origem desta

proposta socialista à Câmara e SMAS -

Serviços Municipalizados.

"Estamos com problemas em todo o

país. Propomos uma campanha de sensi-

bilização com distribuição de panfletos,

na rádios e jornais, em todos os meios

disponíveis à Autarquia para chamar a

atenção da população para a necessi-

dade de poupar um bem escasso".

O vereador na oposição da Câmara,

Carlos Guerra, já pediu que a Câmara e

Juntas deem o exemplo controlando os

gastos nas regas de espaços públicos

"instalando sistemas que permitam a

redução do desperdício>", através da

contratação de empresas vocacionadas

para este fim.

Herminio Rodrigues assegura que o

município tem feito algumas campanhas

que serão reforçadas, tal como propôs o

partido socialista, adequando-se a men-

sagem às necessidades que forem

sendo sentidas.

"Temos vindo a fazer campanhas de

sensibilização e outras de educação

ambiental" que chamam a atenção para

necessidade de poupança de água.

De acordo com o autarca, os SMAS

irão apelar à boa utilização de um recur-

so que tende a ser cada vez mais escas-

so. zx

PS pede campanha
de sensibilização
de Poupança de Água

Gratuitidade de acesso ao Mosteiro
de Alcobaça limitada

zx A entrada em museus, monumentos e palácios tutelados pela

Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) passou a ser gratuita aos

domingos e feriados apenas até às 14h00, para cidadãos residentes em

Portugal, revelou a

DGPC.

A medida aplica-se

aos 25 museus, monu-

mentos e palácios com

gestão direta a cargo da

DGPC, incluindo o

Mosteiro de Alcobaça.

Até aqui as entradas

nestes espaços eram

gratuitas durante todo o dia dos domingos e feriados, para cidadãos resi-

dentes no território nacional, por causa de uma alteração que tinha sido

introduzida na lei orçamental de 2021.

Com a entrada em vigor do OE de 2022, a gratuitidade naqueles dias

passa a ser apenas até às 14h00.zx

DR
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Francisco Gomes

zx  Um homem, de 27 anos foi

detido, no passado dia 14, pelo

Núcleo de Investigação Criminal

do Destacamento das Caldas da

Rainha da GNR, na sequência de

uma investigação por furto

numa quinta em Alfeizerão, de

onde levou equipamentos e

provocou danos, lesando os pro-

prietários em mais de 80 mil

euros.

O furto aconteceu a 7 de abril passa-

do, e no âmbito da investigação foram

emitidos mandados de busca e de

detenção fora de flagrante delito, tendo

sido realizada uma busca domiciliária

em Maiorga (Alcobaça) e outra não

domiciliária em Nazaré.

Os militares constataram que já

tinha vendido todo o material que fur-

tou da casa para o ferro velho.

Em resultado das buscas ser-lhe-ão

imputados mais um crime de furto de

energia da E-Redes (foi desmantelada

uma puxada ilegal de furto de energia à

rede elétrica), um crime de cultivo de

estupefacientes (foi apreendida uma

planta de cannabis) e um crime de

resistência e coação sobre funcionário

(por ter resistido fortemente à abor-

dagem policial e ter tentado colocar-se

em fuga).

O suspeito tem antecedentes crimi-

nais por furto, roubo e tentativa de

homicídio de agente de autoridade.

Presente a primeiro interrogatório

judicial em Leiria, ficou em prisão pre-

ventiva. zx

Detido suspeito de furto em quinta
de Alfeizerão

Homem detido por violência doméstica
zx O Comando Territorial de

Leiria, através do Núcleo de

Investigação e Apoio a Vítimas

Específicas (NIAVE), deteve, no

passado dia 7 de julho, no conce-

lho de Alcobaça, um homem de

61 anos, por violência domésti-

ca.

No decorrer da investigação pelo

crime de violência doméstica, os mi-

litares da Guarda apuraram que o sus-

peito injuriou e infligiu, de forma reite-

rada, agressões, físicas e psicológicas

contra a vítima, uma mulher de 51

anos, mesmo na presença dos quatro

filhos com idades compreendidas

entre os 12 e 24 anos. No decorrer das

diligências de investigação foi possível

constatar que o agressor, após já ter

sido detido por este tipo de comporta-

mento contra as vítimas, continuou a

exercer violência contra as mesmas.

Foi então dado cumprimento a um

mandado de detenção que culminou

na localização e detenção do homem.

O detido, um homem já com

antecedentes criminais pelo mesmo

tipo de crime, foi presente ao Tribunal

Judicial da Leiria que irá proceder à

aplicação de medidas de coação. zx 

zx Um homem, de 25 anos, foi deti-

do, no passado dia 4, pela Guarda

Nacional Republicana de Alcobaça

por furto em interior de residência,

em São Martinho do Porto.

A investigação por vários furtos em

habitações, que ocorreram no concelho

alcobacense, entre os dias 7 e 17 de abril,

culminaram com a identificação e localiza-

ção do suspeito.

O detido, com antecedentes criminais

pelo mesmo tipo de ilícitos, foi presente a

primeiro interrogatório no Tribunal Judicial

de Leiria, onde foi decretada a medida de

coação de apresentações semanais no

posto policial da área de residência e con-

tinuação do tratamento de desintoxicação

de toxicodependência.

O mandado de busca domiciliária culmi-

nou com a apreensão de artigos prove-

nientes de um dos furtos. zx 

GNR deteve homem por furto
em residência situada em
São Martinho do Porto

Homem detido na freguesia de
São Martinho do Porto por
furto de catalisador automóvel 

zx Um homem, de 32 anos, foi detido na freguesia de São

Martinho do Porto, por furto de catalisador automóvel.

Os militares do posto da GNR de São Martinho do Porto

surpreenderam o suspeito em flagrante, no passado dia 17

de julho, na sequência de uma denúncia sobre o furto de

um catalisador de veículo com recurso a rebarbadora.

Outras duas pessoas suspeitas de acompanharem o

individuo no ato foram constituídas arguidas.

Ficaram ainda apreendidos um veículo automóvel, uma

rebarbadora e quatro discos de corte. zx 

zx BREVE
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Projeto Museu na Aldeia distinguido
pelos prémios European Heritage
Awards

zx O projeto "Museu na Aldeia"

foi premiado no âmbito dos

European Heritage Awards /

Europa Nostra Awards, na cate-

goria de Envolvimento e Sensibi-

lização dos Cidadãos.

Estes Prémios foram lançados pela

Comissão Europeia em 2002 e têm sido

organizados pela Europa Nostra desde

então. Os Prémios destacam e divulgam

a excelência do património e as me-

lhores práticas, incentivam o intercâm-

bio de conhecimentos entre fronteiras e

ligam as partes interessadas no

património através de redes mais

amplas. Abrangendo mais de 40 países

na Europa, é representada em Portugal

pelo Centro Nacional de Cultura e

apoiada pelo programa Europa Criativa

da União Europeia. 

No âmbito deste projeto, coordenado

pela Sociedade Artística e Musical dos

Pousos, foi lançado o desafio à comu-

nidade de Cabeças, Alvaiázere, para

reinterpretar a obra em cerâmica

"Cabeça Cruzada II", de Alberto Cidraes,

pertença do espólio do Museu Raul da

Bernarda. A peça esteve em exposição

naquela localidade durante alguns

meses para inspirar os locais à criação

artística. O resultado dessa inspiração

resultou na criação de "Cabeças

Imaginárias" pode ser apreciado no

Museu Raul da Bernarda.

A apresentação da peça realizou-se

no passado dia 19 de abril com a pre-

sença da comunidade de Cabeças e com

a participação em videoconferência de

Alberto Cidraes, radicado no Brasil. 

"Este projeto teve o condão de asso-

ciar museus e comunidades dos 26

membros da Rede Cultura 2027, numa

dinamização cultural e social de um

vasto território. O Município de

Alcobaça felicita todas as entidades

envolvidas neste projeto inovador ao

qual nos associámos desde a primeira

hora", afirma a Vereadora da Cultura,

Inês Silva. 

O projeto Museu na Aldeia é cofinan-

ciado pelo PO ISE - Portugal 2020,

através da Iniciativa Portugal Inovação

Social, e tem como Investidor Social a

Câmara Municipal de Leiria, juntando

ainda a Rede Cultura como parceira que

reúne Museus, Câmaras Municipais,

Juntas de Freguesia, Associações e

Instituições dos 26 Municípios em rede.

Conta, ainda, com o apoio do Politécnico

de Leiria, União das Freguesias de

Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, entre

tantos outros que se vêm juntando a

esta criativa e inovadora iniciativa. zx 

Francisco Gomes

zx O Espanta Festival está a

decorrer desde 1 de julho até ao

final de agosto no Valado de Santa

Quitéria.

A aldeia está decorada com mais de

três dezenas de espantalhos, "aumen-

tando" a população desta localidade da

freguesia de Alfeizerão, numa iniciativa

da Associação Recreativa e Desportiva

Quiterense, que anualmente tem vindo a

desafia os habitantes a enfeitarem as

suas casas - pátios, átrios, entradas,

zonas com visibilidade públicas - con-

soante o tema que quiserem e assim

darem um colorido à povoação, motivan-

do uma visita. 

Um espantalho num baloiço, outro a

ver vídeos, em atividades agrícolas e

noutros cenários, inclusive no ar, sozin-

hos ou acompanhados, mais atarefados

ou mais contemplativos, sentados à

porta de casa ou no meio dos campos,

estão espalhados por algumas residên-

cias da aldeia.

Esta iniciativa tem como objetivo avi-

var uma tradição antiga de construir

espantalhos e dar alguma animação à

terra, ao mesmo tempo que ajuda a pro-

mover a festa anual de Santa Quitéria,

que vai acontecer a 27, 28 e 29 de agosto.

Esta "arte rural" culmina com a entre-

ga de prémios aos autores dos espan-

talhos mais criativos, precisamente na

festa.zx

Festival de Espantalhos anima 
Valado de Santa Quitéria

DR
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Requalificação da
Estrada do Casal
Pereiro estará 
concluída em breve

zx Está a decorrer a obra de

requalificação da Estrada Eng. Vieira

Natividade-Évora de Alcobaça. 

Os trabalhos entender-se-ão entre

a Quinta da Caçapa e a EM 557 do

Casal Pereiro (cruzamento da Quinta

da Caçapa) até ao cruzeiro da Cruz

das Mós, Évora de Alcobaça, ao longo

de 3.6 quilómetros. 

A obra, cuja conclusão é apontada

para as próximas semanas, repre-

senta um investimento global de

cerca de 360 mil euros e inclui novas

ligações de ramais de água.

"Esta empreitada pretende

reforçar a qualidade e segurança da

circulação rodoviária ao longo das

localidades visadas. Seguir-se-ão

outros alcatroamentos necessários

para o concelho que serão breve-

mente anunciados", afirma o

Presidente da Câmara Municipal,

Hermínio Rodrigues. zx
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Praia do Norte volta a conquistar
prémios mundiais de ondas grandes

zx A Liga Mundial de Surf divul-

gou as seis ondas surfadas de

2021 que venceram os Red Bull

Big Wave Awards 2022. Duas

foram surfadas na Praia do

Norte, na Nazaré.

O prémio este concurso será dividido

em três categorias - masculino e femi-

nino: Ride of the Year (melhor onda

gigante surfada), Biggest Tow (maior

tow-in) e Biggest Paddle (maior remo), e

ira contemplar os surfistas, os fotó-

grafos e videographers que registaram

os seus feitos.

Entre as 300 participações, com

ondas gigantes surfadas entre 1 de

abril de 2021 e 31 de março de 2022,

destaque para a onda de Justine

Dupont, que ganhou dois dos três

prémios na sua categoria.

O prémio Ride of the Year premia as

melhores ondas grandes surfadas

durante a temporada. Na categoria

masculina, a distinção foi para o ita-

liano Francisco Porcella, e para a onda

que apanhou em Jaws (Havaí, Estados

Unidos), a 2 de novembro de 2021.

Na categoria feminina, a vencedora

foi Justine Dupont, com a onda surfada

em Teahupoo (Taiti, Polinésia

Francesa), a 13 de agosto de 2021.

No Biggest Paddle, as maiores ondas

do ano, que só com a ajuda de um jet

ski podem ser surfadas, o destaque vai

para a Nazaré. As 10 nomeações em

ambas as categorias foram para ondas

surfadas na Praia do Norte. Na catego-

ria masculina, o vencedor foi Mason

Barnes, pela onda surfada em 26 de

fevereiro de 2022. Na categoria femini-

na, Justine Dupont foi a vencedora, com

uma onda em 8 de janeiro de 2022.

Na categoria Biggest Paddle, relativa

a ondas impressionantes, o vencedor

foi Billy Kemper, por uma onda gigante

surfada em Jaws, a 2 de novembro de

2021. Já nas senhoras, o primeiro lugar

foi para Annie Reickert, também em

Jaws, e no mesmo dia, 2 de novembro

de 2021.

Na presente edição Red Bull Big Wave

Awards foi, ainda, oficializado um

recorde do Guinness: o da maior onda

alguma vez surfada. O prémio foi para o

alemão Sebastian Steudtner, que surfou

uma onda de 26,21 metros na Praia do

Norte, a 29 de outubro de 2020, durante

a tempestade do furacão Epsilon. zx
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19 equipas garantiram a sua presença
no EHF Beach Handball EURO 2023 que
se realizará na Nazaré

zx As melhores 9 equipas fem-

ininas e as 10 melhores mas-

culinas presentes na com-

petição que decorreu, em julho,

em Praga capital da República

Checa, carimbaram os pass-

aportes para a EHF - Beach

Handball EURO 2023 que se

realizará em Portugal.

Estas são as equipas que estarão

no Estádio do Viveiro - Jordan

Santos:

Masculinos: França, Alemanha,

Hungria, Itália, Holanda, Polónia,

Roménia, Suécia, Turquia, Ucrânia.

Femininos: Croácia, França,

Hungria, Itália, Polónia, Roménia,

Eslováquia, Turquia, Ucrânia.

A Suíça e a República Checa fa-

lharam a passagem para o evento

EHF Portugal 2023

Recorde-se que o Campeonato da

Europa de Andebol de Praia, em

ambos os géneros, decorrerá na

Nazaré, em 2023, por escolha do

Comité Executivo da Federação

Europeia de Andebol (EHF)

O Executivo do Comité destacou a

experiência da federação portuguesa

como organizadora, bem como a

promissora infraestrutura de ande-

bol de praia na Nazaré. O EHF Beach

Handball EURO está agendado de 23

a 28 de maio de 2023 e serve como

evento de qualificação para os Jogos

Europeus. zx
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zx As 24 horas de spinning em

São Martinho do Porto é um dos

eventos mais populares desta

modalidade associada ao fitness.

Depois de dois anos de interreg-

no, a prova estará de regresso,

para a sua 15ª edição, entre as

22h00 de 29 de julho e as 22h00 de

30 de julho.

Além da promoção da modalidade,

este evento projeta internacionalmente

a baía de São Martinho do Porto que

proporcionará a esta prova um distinto

enquadramento paisagístico.

Internacional Beach 24h 2022

22h00 de 29 de julho - 22h00 de 30 de

julho

São Martinho do Porto

Inscrições em:

http://www.beach24h.com/ zx

24 horas de spinning regressa
a São Martinho do Porto
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Calor faz reduzir atividade no bloco operatório
do Hospital das Caldas da Rainha

Francisco Gomes

zx  O bloco operatório da

unidade das Caldas da Rainha do

Centro Hospitalar do Oeste (CHO)

procedeu a uma redução tem-

porária e parcial da atividade

desenvolvida nas suas quatro

salas, em virtude do aumento de

temperatura do ar. Esta medida

não se aplica às cirurgias de

urgência e às cirurgias da área

oncológica, restringindo-se

somente à atividade programa-

da.

Segundo revelou a administração do

CHO, procurou-se acautelar a "boa

prática na prestação de cuidados médi-

cos, quer para os profissionais, como

para os utentes". "Não estamos perante

uma  avaria do sistema de ar condi-

cionado, mas sim de uma redução da

capacidade operativa e da eficácia,

face às condições meteorológicas

extremas e devido à elevada idade dos

equipamentos", assegurou.

De acordo com a administração hos-

pitalar, "as temperaturas registadas em

qualquer uma das  salas do bloco ope-

ratório nunca atingiram os valores

máximos regulamentados nas especifi-

cações técnicas emanadas pela autori-

dade competente". Ou seja, "apesar do

desconforto decorrente das tempera-

turas elevadas, não esteve em causa a

segurança".

"O conforto dos profissionais e os

cuidados de saúde a prestar aos

utentes são  prioridades no CHO",

garantiu, o conselho de administração,

que anunciou que para dotar o espaço

de uma climatização mais moderna e

eficiente foi aprovada no início do mês

de junho a substituição do sistema de

ar condicionado das quatro salas do

bloco operatório, encontrando-se a

decorrer o processo de concurso públi-

co. Estima-se um encargo de 400 mil

euros, ao qual acresce o IVA.

"Tendo em conta o elevado valor de

aquisição, o qual implica prazos

processuais longos, esta solução não é

imediata", justificou.  

Esta situação não é inédita. Na

Europa, por exemplo, as extremas tem-

peraturas que se fazem sentir em

Inglaterra levaram ao cancelamento de

cirurgias em alguns hospitais naquele

país, devido aos blocos operatórios

estarem demasiadamente quentes, tal

como acontece nas Caldas da Rainha.

Segundo foi relatado, as unidades não

estão construídas para lidar com tem-

peraturas extremas. Estão a ser monta-

dos ventiladores e instaladas unidades

de refrescamento industrial onde seja

possível. A onda de calor representa um

verdadeiro desafio e os funcionários

estão a vestir equipamentos mais frios

do que o uniforme formal. Inclusive as

cozinhas hospitalares a fazer gelados

de água.

Por cá, enquanto o problema não ficar

solucionado, o CHO indicou que está "a

trabalhar em  soluções transitórias que

permitam, no imediato, arrefecer as

salas de bloco operatório, mas

cumprindo as normas de segurança,

por forma a permitir reativar a sua

operacionalização plena".

A administração esclareceu ainda

que toda a atividade não realizada nas

datas anteriormente previstas "será

reagendada com a maior brevidade pos-

sível, por forma a que os utentes ten-

ham acesso aos  cuidados de saúde de

que necessitam, em tempo útil".

Bloco de partos encerrado dois

dias

Entretanto, o Serviço de Urgência

Obstétrica/Ginecológica e o bloco de

partos no hospital das Caldas da Rainha

estiveram encerrados na semana pas-

sada, entre as 21 horas desta quarta-

feira e as 09 horas de quinta-feira, por

não ter sido possível preencher as

escalas.

O anúncio foi pela unidade de saúde,

que na semana passada havia divulgado

outro encerramento, desta vez durante

24 horas, entre as 09h de segunda-feira

até às 09h de terça-feira, "por motivo de

doença súbita de um médico obstetra,

cuja substituição não foi possível asse-

gurar em tão curto espaço de tempo".

É solicitado às grávidas e utentes

com patologia ginecológica urgente que

consultem o Portal do SNS

(https://www.sns.gov.pt/cidadao/servi-

cos-de-urgencia-obstetrica-ginecologi-

ca) para obter informação sobre a

unidade hospitalar onde se deverão diri-

gir. 

O conselho de administração do CHO

apelou à "compreensão dos utentes",

lamentando os "transtornos causados".

Recentemente o Gabinete da

Ministra da Saúde anunciou que o CHO

estava a contratar horas em regime de

prestação de serviços por não ser pos-

sível preencher as escalas de urgência

apenas com recurso aos médicos do

mapa de pessoal do CHO, tendo já sido

adquiridas, até ao final do corrente ano,

13.344 horas para a especialidade de

obstetrícia.

A escala de obstetrícia, no serviço de

urgência do Hospital das Caldas da

Rainha, é composta por três médicos

no turno do dia (8h/20h) e três médicos

no turno da noite (20h/8h), resultando

numa necessidade anual de 26.280

horas.

"O CHO consegue assegurar, através

das horas dos profissionais do seu

mapa de pessoal afetos a esta especia-

lidade, um total de 12.768 horas anuais,

pelo que o CHO tem que adquirir anual-

mente, em regime de prestação de

serviços, 13.512 horas. Conclui-se,

assim, que já se encontram adquiridas

as horas necessárias, não obstante

nem sempre seja possível, por

indisponibilidade dos profissionais,

conseguir assegurar as escalas com-

pletamente", referiu o Gabinete da

Ministra da Saúde.

O mapa de pessoal do CHO dispõe de

dez médicos da especialidade de

obstetrícia/ginecologia. No âmbito dos

concursos nacionais para contratação

de médicos especialistas, o CHO tem

sido contemplado com vagas para a

especialidade, uma em 2021, que não foi

preenchida, e outra este ano, encon-

trando-se o concurso a decorrer.

Segundo o Gabinete da Ministra da

Saúde, "a legislação atual reconhece

que no setor da saúde ainda se verifica,

quanto ao pessoal médico, uma assime-

tria geográfica na sua distribuição,

fixando assim os termos e as condições

para atribuição de incentivos, quer à

mobilidade, quer à contratação para

serviços em estabelecimentos do

Serviço Nacional de Saúde que, em

relação a uma especialidade em concre-

to, se situam em zonas geográficas

qualificadas como carenciadas, con-

tribuindo assim para a necessária

equidade no acesso a cuidados de

saúde".

As zonas geográficas carenciadas

são definidas anualmente, sendo o CHO

"constantemente qualificado como zona

carenciada e contemplado por isso com

vagas para atribuição de incentivo".

Um despacho de 2021 veio definir, em

relação aos procedimentos de mobili-

dade e de recrutamento de pessoal

médico iniciados a partir de 1 de janeiro

de 2021, as especialidades qualificadas

como carenciadas para o CHO. Foi

atribuído nesse ano um posto de trabal-

ho com direito a incentivo de natureza

pecuniária na especialidade de gine-

cologia/obstetrícia. Para o corrente ano,

através de novo despacho, foi atribuído

um posto de trabalho com direito a

incentivo de natureza pecuniária na

mesma especialidade.

Encontram-se atualmente quatro

médicos da especialidade de ginecolo-

gia/obstetrícia no CHO a receber incen-

tivos, atribuídos em anos anteriores.zx 

Francisco Gomes

zx  O vereador social-democra-

ta Tinta Ferreira propôs que o

Município das Caldas da

Rainha desenvolva os esforços

necessários para "convencer as

estruturas da saúde a criar

condições para haver atendi-

mento ao fim de semana no

Centro de Saúde", de forma a

"evitar que as pessoas se diri-

jam ao Hospital". 

O autarca referiu que "se se pede à

população para não se entupir as

urgências do Hospital e que recorram

às urgências do Centro de Saúde e, se

ao fim de semana, quando há um

número maior de turistas e de visi-

tantes, ter o Centro de Saúde a fun-

cionar sem as respetivas urgências,

leva a que os utentes se dirijam ao

Hospital, pois ninguém se dirige para

as urgências do centro de saúde da

Nazaré ou do Bombarral", para onde

Tinta Ferreira revelou que os utentes

estão a ser encaminhados.

O presidente da Câmara, Vitor

Marques, informou que não havia

urgência no Centro de Saúde, apenas

atendimento livre, que funcionou até

2019. "Não havendo urgência na

Unidade de Cuidados de Saúde

Personalizados (UCSP), as pessoas

não estão a ser encaminhadas para a

Nazaré. O que acontece é que há

urgência na UCSP da Nazaré", afir-

mou. 

Relativamente ao fim de semana,

os dados que possui é que o Centro de

Saúde "só funciona de manhã, em

consulta livre", e que há um protocolo

com o Centro Hospitalar do Oeste

(CHO) desde 2019, em que na triagem

"os utentes com classificação verde e

azul, supostamente, devem ser

encaminhados para o Centro de

Saúde pelo CHO, mas esses utentes

não estão a chegar aos centros de

saúde (ou não são encaminhados ou

os utentes não querem ir)".

Tinta Ferreira manifestou que "se

em 2019 deixou de haver atendimen-

to, provavelmente foi devido à Covid-

19 e agora fazem disso uma continu-

ação".

Vitor Marques relatou que as enti-

dades competentes "dizem não ter

condições para o fazer, pois não têm

médico".zx 

Defendido atendimento ao fim de semana no Centro de
Saúde das Caldas
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zx 50 seniores da Polónia,

Eslováquia, Roménia e Republica

Checa, quatro países parceiros do

Projeto Europeu - Safer +55 /

Erasmus+ "Intercâmbio Europeu

sobre as Boas Práticas Educa-

tivas", promovido pela RUTIS -

Rede de Universidades Seniores,

encontram-se na Nazaré (4 a 8 de

julho) para participar numa das

ações desta iniciativa.

A representação de Portugal nesta

troca mútua de alunos que frequentam

as estruturas de ensino para maiores

de 50 anos, de experiências, de parti-

lhas, capacitação e informação nas

áreas transversais sobre Segurança

(Digital, Direitos e Deveres e Auto -

Defesa), acontece depois de, no passa-

do mês de junho, dez professores vo-

luntários da Universidade Sénior da

Nazaré e seus polos de Valado dos

Frades, Famalicão e Fanhais terem

estado na República Checa, para fazer

o mesmo intercâmbio.

Para a Coordenadora da

Universidade Sénior da Nazaré, Filipa

Lopes, entidade que representa

Portugal neste intercâmbio europeu, "é

um orgulho contribuir para a promoção

do envelhecimento ativo, no concelho

da Nazaré, e proporcionar novas

experiências à comunidade sénior,

novas oportunidades, conhecimentos e

partilhas ao longo da vida, assim como

a promoção de ações de capacitação,

convívio cultural a par da grande opor-

tunidade de partilhar a cultura e

tradição local a todos os países par-

ceiros". zx

Educação

Universidade Sénior da Nazaré participa
em Intercâmbio Europeu de Práticas
Educativas

zx A Escola Profissional de

Agricultura e Desenvolvimento

Rural de Cister - EPADREC é a 7ª

melhor escola profissional do país

num ranking de 600 estabeleci-

mentos avaliados, que foi divulga-

do pelo jornal Expresso. 

A escola é, ainda, a segunda melhor

numa lista de 39 analisadas no distrito e

a primeira no concelho de Alcobaça. 

Para Paula Malojo, Diretora da

Escola, esta informação constituiu-se

como "a melhor satisfação para nós ver-

mos este reconhecimento, embora a

tendência seja de desvalorizar os ran-

kings", acrescentando que estes estudos

no ensino profissional "são feitos com

base em 3 indicadores: taxa de con-

clusão de concurso, taxa de conclusão

em tempo normal e taxa de abandono,

ou seja, dados objetivos que as escolas

fazem do acompanhamento do percurso

do aluno." 

A direção da escola adianta que a

classificação distrital e concelhia são,

igualmente, motivos de forte incentivo. 

"Ficarmos em 7º lugar em quase 600

escolas a nível nacional, segundo lugar

em 39 no distrito e em 1º a nível conce-

lhio, só pode deixar-nos muito satis-

feitos com a sensação de que cumpri-

mos a nossa missão o melhor possível,

sem prejuízo de querermos fazermos

sempre melhor. Os resultados mostram

que estamos a fazer um bom trabalho". zx

Escola Profissional de Alcobaça (EPADREC)
é a 7ª melhor escola profissional do país
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zx Os trabalhos vencedores do

Concurso: "Protege os oceanos",

uma iniciativa destinada a sensi-

bilizar a comunidade escolar

para a preservação da vida no

mar, foram premiados, durante

uma sessão simbólica, que decor-

reu na Biblioteca de Praia António

Balau, no passado dia 7de julho.

Rita Isabel (1ºlugar); Laura  Freire

(2ºlugar) e Ana Luísa Anjos (3º lugar)

foram as autoras dos três trabalhos

premiados.

O responsável pelo agrupamento de

escolas da Nazaré, João Magueta, elo-

giou "o empenho dos alunos e o apoio da

docência à sua execução."

Por sua vez, o vereador da Câmara

da Nazaré, Orlando Rodrigues, apelou a

que todos se empenhem cada vez mais

em ações diárias pela melhoria do

ambiente e preservação dos ecossis-

temas.

Fátima Duarte, Presidente da

Associação de Pais, insistiu na necessi-

dade de mais cidadãos assumirem

comportamentos correspondentes às

necessidades do ambiente. zx

Município da Nazaré entrega prémios aos
vencedores do Concurso "Protege os oceanos"
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zx O Cistermúsica - Festival de

Música de Alcobaça segue

imparável na sua odisseia e nos

passados dias navegou por

alguns dos destinos mais ansia-

dos da atual edição. O primeiro

embarque desta imperdível

viagem aconteceu  na passada

quinta-feira, dia 21 de julho,  na

Cerca do Mosteiro de Alcobaça,

onde se fez uma viagem através

das músicas intemporais de Nat

King Cole, com o guitarrista jazz

John Pizzarelli ao leme de um

tributo ao lendário músico ameri-

cano.

No dia seguinte, a Cerca do Mosteiro

de Alcobaça foi  ponto de partida para

mais um grande concerto pela

Orquestra Filarmónica ortuguesa, sob a

direção de Osvaldo Ferreira e com Vasco

Dantas Rocha ao piano. Aí ouviram-se

as obras Rapsódia sobre um tema de

Paganini em lá menor, op. 43 de Sergei

Rachmaninoff e Sinfonia Fantástica, op.

14 de Hector Berlioz, numa parceria

com o Festival das Artes Quebra Jazz. 

Sábado, dia 23 de julho, o Claustro da

Hospedaria do Mosteiro de Alcobaça

acolheu o GISBA - Grupo de

Instrumentistas de Sopro da Banda de

Alcobaça, com uma formação alargada

de 12 músicos, que teve a direção de Rui

Carreira e um programa dedicado a

peças de António Victorino d'Almeida e

David Maslanka. Fundado pelo Maestro

Vítor Santos na década de 1990 - reunin-

do então alguns dos melhores músicos

da Banda de Alcobaça -, este projeto

revitalizado durante os últimos anos

responde assim ao desafio para que foi

criado: o de apresentar várias for-

mações dedicadas à música de câmara. 

Ainda no passado sábado, a progra-

mação Redes repetiu a sua parceria com

o Município da Marinha Grande, levando

o Quinteto Pedro & Mel ao Parque do

Vale do Ribeiro em São Pedro de Moel.

No domingo, dia 24 de julho, às 19h00,

a programação "Outros Mundos" estreou

um novo espaço do monumento

Património da Humanidade: o

Montebelo Mosteiro de Alcobaça

Historic Hotel. Guiados pelas mãos da

harpista espanhola Angélica Salvi,

entramos no universo da improvisação e

da música contemporânea e eletroacús-

tica, explorando técnicas de preparação

e amplificação do instrumento na busca

de novos timbres e sonoridades. 

Pouco depois, às 21h30, de volta ao

porto da Cerca do Mosteiro de Alcobaça,

entrou em cena a Orquestra

Metropolitana de Lisboa, dirigida por

Pedro Neves e com a presença do

pianista João Xavier, vencedor do

Concurso de Interpretação do Estoril em

2021, em mais uma parceira do Festival

com esta importante competição

nacional. Nesta apresentação,

destacaram-se composições de António

Victorino d'Almeida, Ludwig van

Beethoven e Serguei Prokofiev. 

O Cistermúsica tem como Mecenas o

BPI / Fundação "La Caixa" e como

Patrocinador Principal a Égide -

Associação Portuguesa das Artes e

decorre até ao próximo dia 6 de agosto.

Consulte a programação em

Cistermusicahttps://www.cistermusi-

ca.com. zx

Cistermúsica mergulha no melhor do jazz
americano e das grandes orquestras
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zx Gonçalo M. Tavares, poeta

e romancista português, será

o homenageado da 8.ª edição

do Festival Literário e de

Cinema de Alcobaça - Books &

Movies. 

"O autor tem sido uma presença

assídua nas edições anteriores do

festival. Portanto, já faz parte da

nossa família. Além disso, pela qua-

lidade da sua escrita, tem contribuí-

do para o enriquecimento da arte

literária e promovido o gosto pela

leitura um pouco por todo o mundo.

Os seus livros estão traduzidos em

mais de 50 países e deram origem a

peças de teatro, dança, peças

radiofónicas, curtas-metragens e

objetos de artes plásticas, vídeos de

arte, ópera, performances, projetos

de arquitetura, teses académicas,

etc., nos diferentes continentes," re-

fere a vice-presidente e vereadora da

cultura da Câmara de Alcobaça. zx

Books & Movies vai homenagear
escritor Gonçalo M. Tavares

#ChamemAProfe
ssora em
exposição na
Galeria Paul
Girol

zx Isabel Carvalho está na

Galeria Municipal Paul Girol

com a exposição de ilustrações

aos sentimentos que viveu em

tempos de pandemia causada

pela doença Covid-19.

A autora é professora de

Artes na Escola Secundária D.

Inês de Castro. Estudou Design

e Mestrado em Design e Cultura

Visual em IADE - Creative

University.

#ChamemAProfessora "Se

eu fosse um desenho seria

……" é a sua mais recente cri-

ação, que o público poderá con-

hecer melhor na Galeria

Municipal até 20 de agosto.

2ª a 6ª feira: 9h00-13h00;

14h00-17h00

Sábados: 15h00-18h00

Entradas livres. zx
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Certifico para efeitos de publicação que por escritura de Justificação outorgada no sete de Julho

de dois mil e vinte e dois, exarada a folhas quarenta e seguintes do Livro de Notas número Cento e

Vinte e Um - J, deste Cartório, ROGÉRIO ANTÓNIO COSTA PIRES BAPTISTA VIGÁRIO, casado, natu-

ral da freguesia e concelho de Alcobaça, residente no lugar de Ataíja de Cima, freguesia de Aljubarrota,

concelho de Alcobaça, e LUÍS MIGUEL COSTA VIGÁRIO, casado, natural da freguesia de Aljubarrota

(S. Vicente), concelho de Alcobaça, residente na Rua Irene Sá Natividade, lote 4, Quinta do Almeida,

União das freguesias de Alcobaça e Vestiaria, concelho de Alcobaça, os quais outorgam na qualidade

de únicos sócios e gerentes e em nome e representação da sociedade comercial por quotas com

a firma: "MÁRMORES VIGÁRIO, LDA", com sede no dito lugar de Ataíja de Cima, Pessoa Colectiva

/ Matrícula número 501.955.372, da Conservatória de Registo Comercial de Alcobaça, com o capital

social de quatrocentos e noventa e oito mil setecentos e noventa e sete euros e oitenta e oito cêntimos,

qualidade e poderes que verifiquei por uma certidão permanente com o código de acesso 8366-1358-

7408, válida até 28.01.2024, que visualizei hoje no sítio da Internet www.portaldocidadao.pt, tendo tam-

bém verificado o cumprimento do Registo Central do Beneficiário Efectivo relativo à mesma sociedade.

Estes declararam em nome da sociedade sua representada, é dona e legítima possuidora, com

exclusão de outrem, do seguinte imóvel: prédio urbano, situado em Vale das Pias, freguesia de

Aljubarrota (Prazeres) (extinta), actual freguesia de Aljubarrota, concelho de Alcobaça, composto de

terreno destinado à exploração de pedreira com a área de dois mil novecentos e cinquenta metros

quadrados, a confrontar a norte e a nascente com Mármores Vigário, Lda., a poente com caminho, e a

sul com Germano e Cordeiro, Lda., inscrito na matriz predial respectiva, em nome de Mármores

Vigário, Lda., sob o artigo 3.611, com o valor patrimonial tributável para efeitos de IMT e atribuído de

noventa e um mil oitocentos e quarenta e oito euros e sessenta e dois cêntimos, não descrito na

Conservatória do Registo Predial de Alcobaça. Que o identificado imóvel veio à posse da sociedade sua

representada, por volta do ano de dois mil e um, por compra meramente verbal feita à sociedade

Gabimarques - Materiais de Construção, Lda., com sede em Estrada Nacional 1, Km 95, lugar de

Moleanos, dita freguesia de Aljubarrota, mas nunca tendo chegado a formalizar qualquer escritura

pública de Compra e Venda. Que após a referida compra, de facto, a referida sociedade passou a

usufruir do imóvel, como legítima proprietária, na convicção de possuir direito próprio e exclusivo, sem

oposição de qualquer pessoa, há mais de vinte anos, de boa-fé, posse essa pública, pacífica e contínua.

Desta forma, a realidade é que é a sociedade quem explora o referido imóvel desde que entrou na sua

posse, tendo usado e cuidado do mesmo, tal como qualquer proprietária dele trataria, posse essa que

se tem materializado pelo aproveitamento de que o mesmo é susceptível, para seu benefício, zelando

pela sua conservação, limpando e usando o mesmo, tirando dele o proveio que necessita, sendo tam-

bém do conhecimento de toda a gente que a sociedade é a legítima proprietária do indicado prédio.

Que esta posse pacífica, contínua, pública e de boa-fé, fundamenta a aquisição do respectivo direito de

propriedade por USUCAPIÃO, que aqui os primeiros outorgantes, na sua qualidade, invocam, por não

ser possível provar pelos meios extrajudiciais normais. 

Natália Cristina Batista Mouro (nº20040/2)

Certifico para efeitos de publicação que por escritura de Justificação outorgada no cinco de Julho

de dois mil e vinte e dois, exarada a folhas cento e trinta e oito e seguintes do Livro de Notas número

Cento e Vinte - J, deste Cartório, Gracinda Coelho Carvalho, divorciada, natural da freguesia de

Aljubarrota (Prazeres), concelho de Alcobaça, residente na Rua Carlos Amaro de Matos, nº 21, r/c

frente, freguesia de Venda Nova, concelho de Amadora, C.F. número 146.715.934, declarou que é dono

e legítimo possuidor, com exclusão de outrem, Prédio rústico, situado em Penedo do Outeiro - Covões,

freguesia de Aljubarrota (Prazeres) (extinta), actual freguesia de Aljubarrota, concelho de Alcobaça,

composto de cultura arvense com a área de duzentos e setenta e seis vírgula trinta e sete metros

quadrados, a confrontar a norte com Rua Poço Costa, a nascente e a sul com caminho, e a poente com

Joaquim Silva Santos e outros, inscrito na matriz predial respectiva, em nome dela justificante, sob o

artigo 9.556, com o valor patrimonial tributário e atribuído de cem euros, não descrito na Conservatória

do Registo Predial de Alcobaça, e que junto ao qual não possui qualquer outro imóvel rústico contíguo.

Que o referido imóvel veio à sua posse, já no seu estado de divorciada, por volta do ano de mil nove-

centos e noventa e dois, por doação meramente verbal feita pela sua irmã, Celeste Maria e marido

António José Carvalho, casados sob o regime da comunhão geral de bens, ele actualmente falecido,

residentes na Rua José Dias Coelho, lote 11, freguesia de Charneca da Caparica, concelho de Almada,

tendo estes por sua vez adquirido anteriormente através de doação verbal feita pelos pais dela justif-

icante, Maria Coelho e Joaquim Carvalho, casados que foram sob o regime de comunhão geral de bens,

residentes que foram em Calçada do Tojal, nº 52, 5º esq, em Lisboa, actualmente falecidos, mas nunca

tendo chegado a formalizar entre eles qualquer escritura pública, nem tendo agora, ela justificante,

qualquer documento válido para proceder ao seu registo na Conservatória. Que, por falta de título, não

tem ela justificante, possibilidade de comprovar pelos meios normais, o seu direito de propriedade.

Mas a verdade é que é ela a única titular deste direito, pois vem possuindo o mesmo imóvel desde

aquela data, há, portanto, mais de vinte anos, de boa-fé, sempre em nome próprio e na firme convicção

de não lesar direitos de outrem, sem a menor oposição de quem quer que seja e com o conhecimento

de toda a gente, ostensiva e ininterruptamente desde o seu início, posse essa que se tem materializa-

do pelo aproveitamento de que o mesmo é susceptível para seu benefício, tendo usado e cuidado do

prédio, tal como qualquer proprietário dele trataria, zelando pela sua conservação, limpando e culti-

vando o mesmo, sendo também do conhecimento de toda a gente que é a legítima proprietária do imóv-

el. Que esta posse, pacífica, contínua, pública e de boa-fé, fundamenta a aquisição do respectivo dire-

ito de propriedade por USUCAPIÃO, o que pela sua natureza impede a demonstração documental

do seu direito pelos meios extrajudiciais normais. 

A colaboradora autorizada pela Notária Ana Almeida, desde 09.12.2020.

Natália Cristina Batista Mouro (nº20040/2)

1 ano = 12 euros
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zx  A 12.ª edição do Gravíssimo! -

Festival e Academia Internacional

de Metais Graves, arrancou esta

segunda-feira dia 25 e decorre até

30 de julho em Alcobaça (um mês

antes da derradeira semana de

agosto onde nos últimos anos este

evento se concentrou).

Entre os artistas confirmados estão

os internacionais Jim Self - veterano

colaborador do compositor John

Williams que encarnou a "voz da nave-

mãe" no clássico de ficção científica

"Encontros imediatos de 3.º Grau" - e

Oren Marshall - que trabalhou com

Radiohead e Bobby McFerrin ou em

bandas sonoras como "O Cavaleiro das

Trevas Renasce" e "Missão: Impossível

- Fallout", nomes a que se juntam ainda

Daniel Perantoni, Demondrae

Thurman (ambos da Jacobs School of

Music - Indiana University Bloomin-

gton) e R. Winston Morris (College of

Fine Arts - Tennessee Tech University

Cookeville).

A nível nacional, Ricardo Antão

(ESMAE - Escola Superior de Música e

Artes do Espetáculo), Gabriel Antão

(1.º trombone na Tonkunstler

Orchestra - Viena), Ricardo Carvalhoso

(tuba na Munich Philharmonic) e

Mauro Martins (EPABI - Escola

Profissional de Artes da Covilhã), são

alguns dos nossos maiores talentos a

quem se juntarão nas próximas se-

manas muitos outros intérpretes e

embaixadores desta família de instru-

mentos, oriundos tanto de dentro como

fora do país.

Aliando a forte (e renovada) aposta

na formação - que regressa após um

interregno de dois anos devido à crise

pandémica - a uma série de concertos

imperdíveis, o Gravíssimo! volta a con-

tar com a direção artística de Sérgio

Carolino e Hugo Assunção.

Além de ser visto e sentido como

uma vasta e intensa celebração da ver-

satilidade dos instrumentos de metais

graves (tuba, eufónio e trombone), o

festival é, desde há muito, considerado

um dos mais importantes do género a

nível global.

O Gravíssimo! é organizado pela

Banda de Alcobaça e conta com o apoio

da Direção-Geral das Artes e do

Município de Alcobaça, sendo realiza-

do em estreita colaboração com o

Mosteiro de Alcobaça / Direção-Geral

do Património Cultural. zx 

Gravíssimo! Decorre até 30 de julho
DR

zx A Biblioteca da Nazaré abriu,

no passado dia 22 de julho, a sua

quadragésima sétima edição da

Feira do Livro no concelho, que

irá decorrer até 15 de agosto no

Centro Cultural da Nazaré.

"A Porta Aberta da Imaginação" é o

tema desta edição da Feira do Livro. A

iniciativa representa um espaço aberto,

completamente acessível a toda a popu-

lação, a todas as gerações, na qual a

entrada é livre.

Este é um acontecimento anual que é

promovido desde a Revolução dos

Cravos, tendo a primeira edição sido

inaugurada em 1974 após o 25 de Abril e

contou com a presença de José Mário

Branco.

Após 48 anos de democracia e 47 anos

de feiras do livro na Nazaré, pela feira

passaram nomes de destaque nacional,

como Manuel da Fonseca, Pedro Rosa

Mendes, Hélia Correia, João de Melo,

António Tavares, Ana Maria Magalhães,

Jaime Rocha, Valter Hugo Mãe, Isabel

Alçada, José Luís Peixoto, Isabel Ricardo,

Mário Galego, entre muitos outros

autores e autoras.

A edição, que apresenta cerca de uma

centena de editoras e milhares de livros,

irá homenagear os 50 anos da obra

"Novas Cartas Portuguesas", textos de

denúncia e protesto contra o regime dita-

torial do Estado Novo e também um

marco na literatura feminista, das

escritoras Maria Isabel Barreno, Maria

Velho da Costa, Maria Teresa Horta, as 3

Marias, como ficaram conhecidas.

As homenagens serão extensíveis a

outro símbolo da resistência antifascista

portuguesa, o cantautor de intervenção

Adriano Correia de Oliveira, que faria 80

anos em 2022. O autor que celebrizou

alguns dos mais icónicos poemas por-

tugueses da época, como a "Trova do

Vento que Passa" (1963), de Manuel

Alegre (e música de António Portugal).

A Feira dos Livros terá, ainda, música

a várias apresentações de livros, conver-

sas e sessões de autógrafos com autores

e autoras, exposições de pintura e ilus-

tração, e workshops. zx 

Já arrancou a 47ª edição
Feira do Livro da Nazaré

DR

zx  A "Terra de sonhos, de

Cristina García Rodero, uma

intervenção de arte de rua, vai

poder ser vista na Av. Manuel

Remigio (marginal da Nazaré)

de 29 de julho a 6 de setembro.

A exposição apresenta a singulari-

dade e assimetria do mundo rural da

Índia e leva o visitante a um cenário

onde o passado se confunde com o

presente e o natural com o sobrena-

tural e com o fantástico é "uma home-

nagem ao poder de transformação

feminino".

Esta exposição fotográfica que

reúne imagens representativas das

comunidades rurais da Índia e cativa

pela qualidade composicional e pela

vivacidade das suas imagens. Pela

mão da fotógrafa Cristina García

Rodero, descobrimos o olhar do seu

povo e entramos numa paisagem que

parece suspensa no tempo.

A exposição mergulha no que de

mais sensível e mágico existe no

mundo feminino e na força e capaci-

dade de superação das mulheres de

Anantapur (Andhra Pradesh).

Através do seu trabalho, Cristina

García Rodero propõe-nos uma

forma particular de ver a Índia, um

mundo complexo e fragmentado.

Cada fotografia constrói um código

visual coerente e, acima de tudo,

transcendente. A imagem transfor-

ma-se em arte.

Levar a cultura a todos e dar voz a

quem os outros ignoram é o objetivo

desta intervenção em que, com "um

estilo inequivocamente próprio, a

fotógrafa derrubou as barreiras terri-

toriais em prol dos direitos

humanos".

A ação integra um plano de várias

ações da Fundação "la Caixa" para

mostrar a influência das imagens na

sensibilidade contemporânea e

destacar o papel dos grandes cri-

adores visuais do século XXI na

nossa forma de ver o mundo. zx 

Arte na Rua de Cristina García Rodero junto
ao Centro Cultural da Nazaré
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Real Abadia Congress & Spa
Hotel comemora o 9º aniversário

zx  O Real Abadia Congress &

Spa Hotel está a comemorar o seu

9º aniversário. 

Depois de dois anos em que o sector

do turismo sofreu um forte abrandamen-

to, a direção unidade, inaugurada em

2013, quer olhar para o futuro com confi-

ança, e está fortemente determinada em

melhorar a oferta turística de que dis-

põe, tendo anunciado que irá aumentar a

capacidade hoteleira instalada com uma

nova tipologia de alojamento: as villas. 

Sete novas unidades de alojamento

independentes constituídas por quarto,

wc, Kitchenette e área de estar serão,

assim, a nova oferta. Para além desta

novidade, os hóspedes poderão ainda

usufruir de um ginásio e a área de even-

tos contará com mais uma sala poliva-

lente. 

Tal como nos anos anteriores (exceção

feita aos anos em que não se realizou), o

hotel participou na BTL com stand

próprio no sentido de divulgar o hotel e a

região de modo a captar o interesse de

operadores e público em geral. 

"A BTL tem contribuído de forma signi-

ficativa para o reconhecimento da marca

não só por parte de fornecedores como

também de hóspedes e clientes. A pro-

ximidade com o mercado nacional per-

mite uma maior interação e perceção

das tendências nacionais e o conse-

quente ajuste de produtos e serviços por

parte do hotel", refere a Unidade

Hoteleira.

A capacidade de articulação entre a

procura e a oferta e o desenvolvimento

de novos produtos e serviços "serão por

isso uma mais valia num ano em que a

direção acredita ser o retornar do sector

turístico". zx  PA

zx  Sabia que, se adotar com-

portamentos eficientes de uso de

água, pode chegar a uma

poupança de 120 litros de água

por dia? É urgente combater a

seca severa em Portugal. Para

ajudar os consumidores a

poupar água, a DECO lançou a

campanha informativa ÁGUA

COM CONTA E MEDIDA.

Vivemos a pior seca desde que há

registo no nosso País. Se, por um lado,

temos o problema das alterações

climáticas, por outro, assistimos ao

desperdício deste recurso essencial à

vida, em grande parte causado por sua

má gestão. Para que a água não falte já

amanhã, todos os consumidores pre-

cisam mudar rotinas, ajustar consumos

e adotar comportamentos que permi-

tam, sem perder o bem-estar dos

cidadãos, reduzir os efeitos do período

de escassez grave que atravessamos.

ÁGUA COM CONTA E MEDIDA

destaca ideias para reduzir e poupar de

forma fácil e simples

Na casa de banho

"Um banho de imersão pode gastar

em média 150 litros de água, prefira um

duche rápido de 5 minutos e reduzirá o

consumo de água em 90 litros!

"Em cada descarga de autoclismo

pode gastar até cerca de 15 litros de

água. Evite descargas desnecessárias

não fazendo da sua sanita um caixote

do lixo.

"Feche a torneira enquanto escova os

dentes e ensaboa as mãos, por minuto,

as poupanças podem chegar aos 12

litros de água.

Na cozinha

"Use as máquinas de lavar loiça e

roupa apenas com carga completa, sem

recorrer a ciclos com pré-lavagem.

Prefira os programas eco e poupa cerca

de 20% em água.

"Reaproveite águas residuais para as

suas regas e reduza o desperdício de

água.

"Utilize redutores de caudal nas

torneiras.

No exterior

"Regue as plantas nas horas de

menor calor, de preferência à noite,

para evitar perdas por evaporação. Ao

usar uma mangueira pode gastar até 18

litros de água a cada minuto. 

"Reduza, ou mesmo evite agora, as

lavagens do automóvel, que pode con-

sumir até 560 litros de água. Se precisa

mesmo, use balde e esponja consumirá

só cerca de 50 litros de água.

Recentemente a Convenção das

Nações Unidas para o Combate à

Desertificação (UNCCD) divulgou dados

assustadores sobre o futuro deste bem

essencial à vida. Entre 1900 e 2019, a

seca afetou mais de 2,5 mil milhões de

cidadãos em todo o planeta e causou

mais de 11,5 milhões de mortes.  A

UNCCD afirmou que a situação de seca

pode afetar mais de três quartos da

população mundial até 2050.

Precisamos unir urgentemente

esforços e vontades para salvar os

recursos hídricos em Portugal e o

Planeta! 

Visite o nosso site e siga as nossas

redes sociais para saber mais sobre

esta campanha. zx 

DECO RIBATEJO E OESTE 
deco.ribatejoeoste@deco.pt

243 329 950

Alcobaça com
três cooperativas
no top 100
nacional

zx Alcobaça é o concelho do

Oeste com mais entidades na

lista das 100 maiores cooperati-

vas do país (dados de 2020). 

A Cooperativa Agrícola de

Criadores de Gado da Benedita

(sendo esta a maior do Oeste), a

Frubaça e a Cooperfrutas são as

entidades em destaque. 

O ranking é elaborado pela

Cooperativa António Sérgio para

a Economia Social (CASES) e

coloca 9 cooperativas do Oeste

nas 100 maiores do país, todas do

setor agrícola.

"A força do setor agroalimentar

do concelho é reconhecidamente

uma das suas maiores bandeiras,

pelo que aproveito para felicitar

todas as cooperativas desta-

cadas", destaca o Presidente da

Câmara, Hermínio Rodrigues. zx 

Custos de pro-
dução Preocupam
Produtores de
Maçã de Alcobaça

zx  A Associação de Produtores

de Maçã de Alcobaça manifestou

a sua preocupação com o aumen-

to dos custos de produção. 

Os preços podem continuar a

subir e, com isso, comprometer a

próxima campanha, colocando

em risco o futuro de muitos pro-

dutores. 

A eletricidade, as embalagens

e o gasóleo tiveram "subidas

assustadoras", que abalam o

rendimento das produções - "a

eletricidade aumentou mais de

300% em algumas situações",

"alguns adubos quase que

duplicaram" e "o cartão e o plásti-

co aumentaram cerca de 50%",

diz Jorge Soares. 

Se se tivessem ajustado os

preços do produto aos custos de

produção, muitos consumidores

terão perdido capacidade que

aquisição. 

Os produtores de Alcobaça não

aumentaram os preços, con-

tiuando "a vender a maçã ao

mesmo preço", mas a situação

poderá mudar se os preços de

produção continuarem a revelar-

se "completamente anormais". zx 

zx BREVES

zx  O Grupo Miramar, da Nazaré,

investiu 3 milhões na aquisição

da Quinta do Louredo no concelho

de Évora.

O empresário Serafim Silva, respon-

sável pelo grupo, explicou ao jornal de

Leiria que em causa está um investi-

mento de cerca de três milhões de

euros num empreendimento de agro-

turismo, valor que envolveu a aquisição

e a adaptação de uma propriedade de

aproximadamente cinco hectares,

A Quinta do Louredo é uma quinta

agroturística e pedagógica com enfoque

na realização de eventos únicos e

memoráveis. Possui uma localização

privilegiada situada em pleno Alentejo

a cerca de 10 minutos do centro de

Évora.

Com uma longa tradição na produção

e organização de eventos a Quinta do

Louredo possui um ambiente rústico e

diferenciado, na vanguarda do estado

da arte, propomos um espaço repleto

de requinte onde a natureza está sem-

pre bem representada e em plena har-

monia com toda a envolvência do local.

zx 

ÁGUA COM CONTA E MEDIDA

DECO desafia consumidores para
o uso eficiente da água

Miramar investe 3 milhões de euros
no agroturismo em Évora

DR
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Joaquim José Paparrola

zx O Estádio do Viveiro - Jordan Santos,

e os campos adjacentes na Praia da

Nazaré, receberam nos passados dias 15,

16 e 17 de Julho, 2ª etapa do Circuito

Regional de Leiria de Andebol de Nazaré

"Nazaré Cup Beach". 

Participaram nesta competição cerca

de duas dezenas de equipas, nos

escalões sénior, sub-16 e sub-18, nos

escalões feminino e masculino, tendo

realizado jogos de muita qualidade técni-

ca, perante muitos espectadores que

fazem questão de estar presentes nesta

modalidade veraneante. 

Em Seniores/ Sub 18, a vencedora

desta etapa foi a equipa feminina do

Nazaré Beach Handball Team, (NBHT)

que bateu na final a AS Académico Leiria/

Be One "A", (2-1). Na vertente masculina,

os vencedores foi a equipa CincoMaisUm

AC, que venceu na final, (2-0), a AS

Académico Leiria/ Be One. No escalão

sénior feminino, a JAC/ Alcanena perdeu

o titulo para o Turtles Team, sendo derro-

tada por (2-0). Nos seniores masculinos,

Os vencedores foram a equipa

CincoMaisUm AC, que bateu na final a

turma nazarena, Nazaré Beach Handball

Team, (2-0).

Paredes (Vitória) recebeu a 3ª

etapa.

A Praia das Paredes, (Vitória), recebeu

nos passados dias 22 e 23 de Julho a 3ª

etapa do Circuito Regional de Leiria. As

classificações dos três primeiros classifi-

cados em masculinos e femininos

ficaram assim definidas: Nos femininos,

seniores/Sub-18, as vencedoras foram a

JAC /Alcanena; 2ª Turtles Team; 3ª NBHT.

Nos masculinos, o EsKoBaloia foram os

vencedores; 2º NBHT; 3º CincoMaisUm

AC. Nos prémios individuais: Melhor

Jogadora Daniela Santos da JAC e melhor

guarda-redes, e Beatriz Silva do NBHT.

Nos masculinos: Melhor jogador Nuno

Libânio do Eskobaloia, e António Remígio

do NBHT, o melhor guarda-redes.

Edição 2022 do Nazaré Dreams

do Arena 1000, foi um sucesso.

O Estádio do Viveiro "Jordan Santos", e

campos adjacentes na Praia da Nazaré,

foi o palco de 8 a 10 de Julho da edição

2022 do Nazaré Dreams do Arena 1000 -

Andebol de Praia. Cerca de 3 mil atletas,

em representação de 195 equipas, fize-

ram desta competição, o maior evento de

sempre, nesta modalidade em número de

participantes, do Arena Handball Tour.

Com uma grande afluência de especta-

dores, muitos deles espanhóis que fize-

ram questão de visitar a vila e que

encheram as bancadas e paredão da

marginal nazarena. De referir que esta

etapa, estava integrada na Federação

Espanhola de Andebol, que escolheu a

Nazaré para a realização da mesma. Os

vencedores dos vários escalões foram os

seguintes: Infantis Masculino /

Balonmano Playa Sevilla; Infantis

Femininos / Nicosur Las Peris; Cadetes

Masculinos / Club Balonmano Maravillas

Benalmádena; Cadetes Femininos /

Token Champions Xàbia; Juvenis

Femininos / Playas de Fuengirola; Juvenis

Masculinos / PTV Handstrand; Seniores

Femininos / Team Almeria e Seniores

Masculinos / BMP Algeciras. zx

Andebol Praia: Femininos do Nazaré Beach Handball Team venceram 2ª etapa.

Edição 2022 do Nazaré Dreams do Arena 1000,
foi um sucesso, tanto de participantes como
de espectadores NBE

NBHT venceu a etapa da Nazaré em seniores Femininos Sub-18

zx Realizou-se na Madeira de 14 a 17 de

Julho, a 47ª volta à Madeira em bicicleta. 

O grande vencedor desta prova foi o

atleta natural de Pataias, André Filipe ao

serviço do C.R.P. A-Do-Barbas

/AKIplast/PVS, Elites. Numa competição

com três etapas, e muita dureza a 3ª,

Circuito do Funchal (baixa), e com objec-

tivo de manter a camisola amarela,

sendo ainda líderes da montanha e das

metas volantes, André Filipe terminou a

etapa no 2º lugar logo atrás do colega,

Bruno Saraiva. 

Na etapa 2, a etapa rainha, muito dura

com subidas, pelo menos nos últimos 10

kms, André Filipe não desperdiçou a

oportunidade e cortou a meta no 1º lugar. 

Na primeira etapa, (Prazeres) num

circuito com 90kms, André Filipe e o

colega Bruno Saraiva cortaram a meta

lado a lado, ficando André no 2º lugar. Os

três primeiros classificados desta 47ª

volta à Madeira foram os seguintes

ciclistas: 1º André Filipe, C.R.P. A-Do-

Barbas / AKIplast /PVS, Elites, com o

tempo final de 06:15:18;2º Bruno Saraiva,

C.R.P. A-Do-Barbas /AKIplast/PVS,

Masters 30, com o tempo final de:

06:17:15+1:57; 3º Gonçalo Freitas,

Município de Porto Moniz/ C.N. Seixal,

06:19:49+4:56; Em femininos a vence-

dora foi Laurina Zijgers. zx JJP

Ciclismo: Pataiense, André Filipe venceu
a 47ª volta à Madeira em bicicleta

André Filipe venceu a Volta à Madeira

DR

zx Em jogo da 4ª jornada do

Campeonato Nacional feminino, série

B, a ACD "O Sótão" goleou a AD Nazaré

2022, (14-1). 

Na ronda 3, "O Sótão" venceu o GD

Ilha, (4-8), enquanto a ADN venceu a

CB Caldas Rainha, (2-5). Com uma jor-

nada por disputar, a ACDS e a ADN já

estão apurados para jogar a fase final.

Selecção de Portugal teve tudo

menos "Brilhante" no Mundialito.

Decorreu em Las Palmas, nas Ilhas

Canárias de 21 a 25 de Julho, o

Mundialito de futebol de praia. Portugal

jogou sem quatro titulares indis-

cutíveis, Jordan Santos, Bruno Torres,

Léo Martins e Bê Martins e esteve

muitos furos abaixo daquilo que repre-

senta na modalidade. Ruben Brilhante

foi titular nas três partidas da equipa

das quinas, até ele não esteve no nível

que é reconhecido, bem como a nossa

selecção. No terceiro jogo, Portugal

conheceu nova derrota desta feita

frente à Espanha, (7-5). Marcaram

pelos lusos André Lourenço (2),

Belchior (2) e Duarte Algarvio. Como

tal Portugal ficou arredado de chegar à

final e vencer. Em jogo da ronda 2, a

turma das quinas perdeu com alguma

surpresa com os EUA, (6-5), com

Ruben Brilhante no cinco inicial, os

golos lusos foram conseguidos por

intermédio de, André Lourenço (2),

Duarte Algarvio, Rui Coimbra e

Belchior. Na jornada inaugural, com

Ruben Brilhante no cinco inicial,

Portugal venceu o Japão, (7-5), com

golos de, Duarte Algarvio (4), Rui

Coimbra, Belchior e Miguel Pintado. zx JJP

Futebol Praia: ACD Sótão e AD Nazaré
apurados para a fase final em femininos

Ruben Brilhante ao serviço da

selecção de Poitugal

JJP
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Na divisão de Elite a ACD
"O Sótão" com uma exce-
lente recuperação está a
um triunfo de se apurar
para a fase final da com-

petição.

Joaquim José Paparrola

zx Na 13ª jornada da Divisão de Elite,

realizada em Lousa, (Loures), a

Associação Cultura e Desporto "O Sótão"

de João Delgado, venceu a AD Buarcos,

(8-9). 

É de destacar os três golos de Duarte

Vivo. Os restantes foram conseguidos

por, Benjamin Júnior, (2), Alexandre

Henriques, Vítor Pombinha, Tiago Légua

e Silvinho. Com este triunfo a equipa

nazarena, só depende de si para garan-

tir um lugar na final four desta prova. O

Braga venceu o São Domingos (0-5),

enquanto a C. Benfica Loures goleou a

AD Buarcos, (10-3). 

A contar para a 12ª jornada, de salien-

tar o triunfo da ACD "O Sótão" sobre o

Sporting Braga, (4-2). Alexandro Sales,

Benjamin Júnior, Duarte Vivo e Vítor

Pombinha marcaram para a equipa

nazarena. A Casa Benfica de Loures de

Tiago Batalha, Diogo Dias e Samuel

Mendes, venceu a AD Buarcos, (10-3).

Na ronda 11, a ACD "O Sótão" goleou o

São Domingos, (2-7), com golos de

Duarte Vivo, (2), Vítor Pombinha,

Alexandro Sales, Alexandre Henriques,

Tiago Légua e Benjamin Júnior. O

Sporting Braga venceu nas grandes

penalidades, (3-1), a Casa Benfica

Loures depois de uma igualdade (3-3),

no tempo regulamentar. Ruben Brilhante

marcou um golo pelo Braga, Tiago

Batalha marcou um golo pelo Benfica

Loures. Referente á jornada 10, a ACD "O

Sótão" conseguiu uma grande prestação,

ao vencer o actual campeão europeu, a

Casa do Benfica de Loures, (3-2).

Anderson Lima, Alexandro Sales e

Benjamin Júnior marcaram para a

equipa da Nazaré. Por sua vez, o

Sporting Braga, goleou o Leixões SC, (10-

3). Alexandre Batista, (2), Filipe Codinha,

(1) e Ruben Brilhante, (1), foram os

nazarenos que facturaram pelos

bracarenses.

Taça Portugal

A contar para a 1ª eliminatória da

Taça de Portugal, série C em masculi-

nos, a AD Nazaré 2022, segue em frente

na prova depois de golear a AR

Meirinhas, (7-2), com golos de, Miguel

Vinagre, (2) Sokota, Henrique Piló,

Daniel Piló, Afonso Ova, e Lauro

Bordadágua. O GD "Os Nazarenos"

perdeu com o Porto Mendo, (6-3).

Campeonato Nacional

Na 7ª jornada do Campeonato

Nacional, 1ª Fase, série C, a ADN 2022

venceu o GD "Os Nazarenos", (4-3). Os

golos da ADN foram da autoria de,

Álvaro Murraças, Afonso Santos, Daniel

Piló e Rodrigo. Pelo GDN marcaram,

Lúcio Carmo, André Amaro e Samuel

Rogério. Noutro jogo a ACD "O Sótão B",

perdeu (4-2), com a CB. Caldas Rainha.

Com este triunfo a ADN está apurada

para disputar a fase final da prova. 

Referente à 6ª jornada, que se jogou

no Campo nº 1 da Praia da Nazaré, a AD

Nazaré 2022, venceu a ACD "O Sótão B",

(3-2). Um dérbi bem jogado, com a ADN

a estar a vencer (2-0), com golos de

Miguel Vinagre e Bruno Oliveira. A ACDS

chegou ao empate, com golos de, Duarte

Mendes e António Henriques. Perto do

final do 2º período, Lauro Bordadágua

deu a vitória á ADN. 

Em jogos da ronda 5, realizados na

Campo das Lagoas na Ilha, a ACD "O

Sótão B", venceu o dérbi frente ao GD

"OS Nazarenos", (3-5). Marcaram pelo

Sótão, Duarte Mendes, (2), David Lopes,

César Fateixa e Rui Barbosa, (AG). Pelo

GDN facturaram; Lúcio Carmo, (2) e

Francisco Mota. Noutra partida desta

ronda, a AD Nazaré 2022 perdeu com

grande surpresa frente ao GD Ilha, (2-1).

Miguel Vinagre marcou pela turma

nazarena. 

Na jornada 4 desta competição, a AD

Nazaré 2022, venceu o GRAP, (4-3), com

golos de Henrique Piló, (3) e Daniel

Rodrigues. Também com alguma sur-

presa, a ACD "O Sótão B" perdeu com o

GD Vidreiros, (5-6). Duarte Florência, (2),

David Lopes, Leonardo Anastácio e

Tiago Esgaio marcaram para a equipa

nazarena.

ACD "O Sótão" em Sub-18 mas-

culinos e seniores femininos

venceu a 4ª edição da Madjer

Youth Cup.

A praia da Figueira da Foz recebeu

de 15 a 17 de Julho, a 4ª edição da

Madjer Youth Cup, que já é uma refe-

rência da modalidade no sector jovem.

A Associação Cultura e Desporto "O

Sótão" orientada por Nuno Vasco

venceu no escalão de Sub-18, ao der-

rotar na final o GD Sesimbra Beach

Clube, (9-8). Esta foi a primeira con-

quista do clube nazareno neste

escalão, que mostrou principalmente

neste jogo, que ao acreditar até ao fim,

normalmente colhe-se frutos. 

No escalão de Sub-16, e depois de

três anos consecutivos a vencer esta

prova, desta feita a equipa de Paulo

Bernardo foi derrotada na final pelos

espanhóis da AR Amarelle, (3-2), na

marcação de pontapés de grande

penalidade, depois de um empate (3-3)

no tempo regulamentar. Lourenço

Costa, com 9 golos, foi o melhor mar-

cador nazareno nos sub-16, enquanto

Bruno Pola e Duarte Florência mar-

caram 9 e 8 golos respectivamente

pelos sub-18. 

Em Sub-18 a classificação ficou

assim definida: 1º ACD "O Sótão"; 2º

GD Sesimbra; 3º Rostocker Robben; 4º

GD Alfarim; 5º AD Buarcos, 6º Isle Of

Wight; 7º Hugo Almeida BS; 8º CDP

Leirosa; 9º GD Ilha; 10º GD Chaves.

Prémio Fair-Play: GD Chaves. Melhor

Marcador: Jannes Peterson (Rostocker

Robben), Melhor Guarda-redes: Tiago

Ramos (Sesimbra BS). Em sub-16: 1º

AR Amarelle; 2º ACD "O Sótão"; 3º GD

Alfarim; 4º Naval 1983; 5º Isle Of

Wight; 6º GD Chaves; 7º GD Ilha, 8º AD

Buarcos. Prémio Fair-Play: Isle Of

Wight. Melhor Marcador: Miguel

Fontinha (GD Chaves).Melhor Guarda-

redes: João Delgado (ACD O Sótão). Na

estreia do sector feminino nesta prova,

o ACD "O Sotão" venceu na final o

SanGames Figueira, (5-4). zx

Futebol Praia: A ACD "O Sótão" em Sub-18 masculinos e seniores femininos venceu a 4ª edição da Madjer Youth Cup.

AD Nazaré 2022 em masculinos segue para
a fase final do Campeonato Nacional

Alexandre Batista bisou pelo Braga

frente ao Leixões

JJP

João Delgado o melhor guarda-redes

no escalão de Sub-16

DR

ACD O Sótão venceu a Madjer Cup no escalão de Sub-18

DR

Duarte Vivo é até ao momento o melhor

marcador da Elite

JJP

Veterano Álvaro Murraças marcou ao

GDN pela ADN 2022

JJP

Lúcio Carmo marcou pelo GDN à ADN

JJP
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Joaquim José Paparrola

zx Realizou-se no Estádio Municipal

de Leiria nos passados dias 16 e 17 de

Julho o Campeonato Distrital Sub 16,

onde esteve presente o Clube de

Atletismo da Nazaré, (CAN), que obteve

resultados interessantes. 

Na prova de 80 metros, (Infantis/

Iniciados), série 1, Alícia Almeida em

Infantis foi 5ª com o tempo de 12.66;

Leonor Estorninho foi 7ª em Iniciados

com o tempo final de 13.14. Na série 2,

Camila Barbosa foi 7ª em Infantis ao

fazer o tempo de 12.50. No Lançamento

do Martelo 3 Kg, de Infantis e Iniciados,

na série 1, Vanessa Castravet foi 2ª ao

lançar a 31.59m. No Salto em

Comprimento, série 1 Rafael Escolástico

foi 11º ao saltar 4.11m. Na prova de 1500

m, Série 1, Miguel Barros foi 2º em

Iniciados com o tempo de 4:36.25. No

lançamento do Dardo 500g, série 1,

Vanessa Castravet foi 2ª em Iniciados ao

arremessar a 25.85m, por sua vez Alícia

Almeida foi 5ª fazendo 21.33m, por fim

Camila Barbosa em Infantis foi 7ª com

17.45m. No Lançamento do Dardo

17.59m. Quanto aos 1.500 metros

obstáculos, Miguel Barros em Iniciados

foi 1º classificado ao fazer o tempo de

5:00.94. No lançamento do Disco 0.750

Kg, Vanessa Castravet foi 3ª lançando o

mesmo a 25.66m. Alícia Almeida foi 5ª

enviando o Disco a 20.47m. Por fim no

Lançamento do Disco 1 Kg, Série 1,

Rafael Escolástico em Iniciados foi 4º

lançando a 21.84m. 

Mariana Vidinha foi 3ª nos

400m dos Nacionais de Sub-20.

Realizaram-se em Vagos, (Aveiro) de

16 a 17 de Julho, os Campeonatos

Nacionais de Sub-20. O Clube de

Atletismo da Nazaré, (CAN), marcou

presença, bem como a atleta natural da

Nazaré, Mariana Vidinha em represen-

tação da Juventude Vidigalense. Na

prova de 400 metros, Juvenis/ Juniores,

série 1, Mariana Vidinha foi 3ª classifica-

da ao fazer o tempo final de 60.21. No

que diz respeito às prestações dos atle-

tas do CAN, elas foram as seguintes: no

lançamento do Disco 1kg, Juvenis

/Juniores, Rita Oliveira foi 12ª ao

arremessar a 29.43m. No lançamento do

Dardo 600g, Juvenis/Juniores, série 1,

Eva Varela foi 10ª com a marca de

31.98m.

Torneio Nacional Olímpico

Jovem

O Estádio do Lousada (Porto) e pista

de Atletismo de Sobreda (Almada),

foram os palcos no início de mês de

Julho do Torneio Nacional Olímpico

Jovem: As atletas, Eva Varela e Vanesa

Castravet do (CAN), representaram a

Associação Distrital Atletismo Leiria,

(ADAL), nesta competição conseguindo

os seguintes resultados: No Lançamento

do Dardo em Sub -18, Eva Varela sagrou-

se Vice Campeã Nacional ao ficar no 2º

lugar, lançando o Dardo a 36,70 m, esta-

belecendo assim o seu novo Recorde

Pessoal. No Lançamento do Dardo em

Sub - 16, Vanesa Castravet foi 4ª, ao

arremessar a 27,03 m, novo recorde pes-

soal. Por equipas a ADAL foi 3ª classifi-

cada. zx

Atletismo: Eva Varela pela ADAL, sagrou-se Vice Campeã Nacional no Torneio Nacional Olímpico Jovem no Lançamento do Dardo.

Nazarena Mariana Vidinha foi
3ª nos 400m dos Nacionais de Sub-20

zx Em meados de Julho reali-

zou-se no Alentejo, mais conc-

retamente no complexo de

piscinas, da cidade de

Reguengos de Monsaraz, prova

esta que encerrou a temporada

competitiva para o escalão de

Masters. 

Com a presença de 71 clubes, em

que intervieram cerca de 600 atletas,

entre os quais, o nadador do

Benedita Sport Clube Natação,

(BSCN), João Tarquinío, que esteve

em excelente plano nesta com-

petição, ao conseguir quatro pódios.

João alcançou três títulos de

Campeão Nacional e um de vice-

campeão nacional aos 200m

Mariposa de Master Escalão A. 

As prestações de João Tarquinío,

foram as seguintes: 1º nos 100m

costas, com a marca de, 1:04.64; 1º

nos 200m costas realizando o tempo

final de 2:23.04; 1º nos 50m costas

com o tempo de 29.25; 2º aos 200m

mariposa com o tempo final de,

2:33.16. zx JJP

Natação: No XXIII Campeonato Nacional Masters de Verão - Open.

Beneditense João Tarquinío, conquistou
três títulos de Campeão Nacional

Miguel Barros venceu nos 1500 met-

ros obstáculos

DR

Vanessa Castravet foi 2ª em Iniciados

DR

Mariana Vidinha foi 3ª nos 400m dos

Nacionais de Sub-20

DR

João Tarquinio  esteve em grande

plano

DR

zx A Associação Desportiva Nazaré

2022 em conjunto com a Federação

de Teq Ball levou a efeito no passado

dia 23 de Julho, no Estádio do Viveiro

"Jordan Santos", na Praia da Nazaré a

3ª etapa do Circuito Nacional 2022

"Open Beach Teqball", em Singles,

Doubles, Mixed Doubles. Os vence-

dores no escalão de Doubles, foram a

dupla da Figueira da Foz, Pedro Lima

e César Jesus, da AD Buarcos. Em 2º

ficaram Rui Marques Leitão e

Guilherme Henriques, do GFEC

"Caixeiros", no 3º lugar, João

Rodrigues e Dima Shevchuk, do

GFEC "Caixeiros". Em Singles,

venceu Mauro Matos do GROB, der-

rotando na final João Rodrigues do

GFEC Santarém. Em Mixed Doubles

a dupla, Mauro Matos e Tábata Lyra

do GROB foram os vencedores. zx JJP

Beach Teqball: Nazaré recebeu 3ª etapa do Circuito Nacional 2022 "Open Beach Teqball.

Pedro Lima e César Jesus,
da AD Buarcos venceram
em Doubles

Pedro Lima e César Jesus, da AD Buarcos venceram em Doubles

DR
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Certifico para efeitos de publicação que por escritura de Justificação outorgada no vinte e dois de

Julho de dois mil e vinte e dois, exarada a folhas cento e vinte e cinco e seguintes do Livro de Notas

número Cento e Vinte e Um - J, deste Cartório, Fernanda Maria Pereira Rosa Subtil, casada sob o

regime da comunhão de adquiridos com João António de Sousa Damásio Subtil, natural da

freguesia e concelho de Alcobaça, residente na Rua João Casimiro da Silva, nº 80, lugar de Monte de Bois,

freguesia de Bárrio, concelho de Alcobaça, C.F., número 213.799.782 e 183.342.240, e Judite da

Conceição Pereira Rosa, viúva, natural da freguesia de Coz (extinta), actual União das freguesias de

Coz, Alpedriz e Montes, concelho de Alcobaça, onde reside no lugar de Póvoa, na Rua da Granja, nº 26,

C.F. número 135.268.559, declararam que são donas e legítimas possuidoras, com exclusão de outrem,

do seguinte: Metade indivisa do prédio misto, situado na Rua dos Loureiros, nº 31, lugar de

Alqueidão, freguesia de Coz (extinta), actual União das freguesias de Coz, Alpedriz e Montes, con-

celho de Alcobaça, composto no todo de uma morada de casas altas de habitação com dois pisos e

dependências, com a superfície coberta de duzentos e um vírgula quarenta metros quadrados, quintal

com a área de quatrocentos e oitenta e oito vírgula dez metros quadrados e terra de semeadura, uma

oliveira e uma figueira, com a área de dois mil e quinhentos metros quadrados, inscrito na matriz pre-

dial sob os artigos 2.969 Urbano (proveniente do artigo urbano 434 da União de freguesias Coz, Alpedriz

e Montes, e este, com proveniência no artigo urbano 306, da extinta freguesia de Coz) e 5.742 Rústico

(proveniente do artigo rústico 2.435 da extinta freguesia de Coz este, com proveniência no artigo 240 da

antiga matriz rústica), com o valor patrimonial, correspondente ao direito, e atribuído de nove mil e

oitenta e dois euros e quarenta e nove cêntimos, descrito na Conservatória do Registo Predial de

Alcobaça sob o número três mil setecentos e trinta e quatro / Coz, aí registada a aquisição do

referido direito a favor de Jacintho Gonçalves Soares, que também usava e era conhecido por Jacinto

Gonçalves Soares, residente no lugar de Alqueidão, freguesia de Coz, concelho de Alcobaça, pela

Apresentação três de três de Janeiro de mil oitocentos e noventa e três, nunca tendo havido qualquer

alteração na sua configuração e junto ao qual não possuem qualquer outro imóvel rústico contíguo. Que

elas são as donas e legítima possuidoras da restante metade indivisa do imóvel. Que por volta do ano de

mil novecentos e trinta e cinco, o indicado titular Jacinto Gonçalves Soares, doou verbalmente a referi-

da quota-parte do prédio misto acima identificado, na proporção de metade indivisa, a Aires Rodrigues

Pereira, solteiro, maior, residente em Rua da Granja, nº 26, dito lugar de Póvoa, sem nunca se ter chega-

do a formalizar qualquer escritura pública de Doação. Que, posteriormente, no ano de dois mil, o acima

identificado, Aires Rodrigues Pereira e esposa Joaquina Jorge da Conceição, no seu actual estado de

casados  sob o regime da comunhão geral, doaram verbalmente a referida quota-parte do prédio misto,

na proporção de metade indivisa à sua única filha, Judite da Conceição Pereira Rosa e marido Guilherme

Leandro Lopes Rosa, casados sob o regime da comunhão geral de bens, residentes na referida Rua da

Granja, nº 26, também sem nunca se ter chegado a formalizar qualquer escritura pública de Doação.

Que no dia vinte e nove de Julho de dois mil e cinco, na dita freguesia de Coz, faleceu o referido

Guilherme Leandro Lopes Rosa, no estado de casado sob o regime da comunhão geral de bens com a

referida Judite da Conceição Pereira Rosa, sem testamento ou qualquer disposição de última vontade,

tendo-lhe sucedido como únicas e universais herdeiras, a sua esposa, Judite da Conceição Pereira Rosa

e a sua única filha, Fernanda Maria Pereira Rosa, tudo conforme consta da escritura de Habilitação de

Herdeiros outorgada neste Cartório no dia oito de Agosto de dois mil e cinco, exarada a folhas cento e

trinta e cinco do respectivo Livro de Notas Nove - I. Deste modo, estão as justificantes, Judite da

Conceição Pereira Rosa e Fernanda Maria Pereira Rosa, na firme convicção de terem adquirido o referi-

do direito, tendo entrado de imediato na posse do bem, tendo cumprido todas as obrigações inerentes

ao mesmo, sendo assim, este prédio das justificantes, de facto e de direito. Assim sendo, a realidade é

que são as justificantes que exploram e utilizam o referido direito no imóvel desde que entraram na sua

posse, tendo usado, limpado e cuidado do mesmo, tal como qualquer proprietário dele trataria, posse

essa que se tem materializado pelo aproveitamento de que o mesmo é suscetível, para seu benefício,

zelando pela sua conservação, sendo do conhecimento de toda a gente que estas são as legítimas pro-

prietárias do referido direito, pelo que têm usufruído do mesmo imóvel, pacífica e publicamente, de boa-

fé e, continuamente, na convicção de possuírem direito próprio e exclusivo, e respeitando o uso a que os

restantes consortes têm direito. Que esta posse pacífica, contínua, pública, e de boa-fé, fundamenta a

aquisição do respectivo direito de propriedade por USUCAPIÃO, o que pela sua natureza impede a

demonstração documental do seu direito pelos meios extrajudiciais normais. 

A colaboradora autorizada pela Notária Ana Almeida, desde 09.12.2020.

Mónica Constantino Ribeiro (nº20040/1)

Certifico para efeitos de publicação que por escritura de Justificação outorgada no sete de Julho

de dois mil e vinte e dois, exarada a folhas vinte e cinco e seguintes do Livro de Notas número Cento

e Vinte e Um - J, deste Cartório, Maria de Lurdes Lopes Silva, casada sob o regime da comunhão

de adquiridos com Fernando Marques Susano, natural da freguesia de Benedita, concelho de Alcobaça,

residente na Rua Cancela dos Chãos, nº 28, lugar de Cabeço de Vento, freguesia de Turquel, concelho

de Alcobaça, C.F. número 114.751.145, declarou que é dona e legítima possuidora, com exclusão de ou-

trem, dos seguintes imóveis: Prédio urbano, situado em Estrada do Casal da Pequena, nº 18, lugar de

Casal da Pequena, freguesia de Benedita, concelho de Alcobaça, composto de casa de rés do chão des-

tinada a habitação com a superfície coberta de duzentos e quarenta metros quadrados, e logradouro

com a área de trezentos e sessenta metros quadrados, a confrontar a norte, a sul e a poente com estra-

da e a nascente com Rita Felicidade Lourenço, inscrito na matriz predial respectiva, em nome de

António da Silva Isabel, sob o artigo 3.077, com o valor patrimonial tributário e atribuído de vinte e seis

mil quinhentos e quarenta e dois euros e vinte e cinco cêntimos, não descrito na Conservatória do

Registo Predial de Alcobaça, nunca tendo havido qualquer alteração na sua configuração; e Prédio rús-

tico, situado em Casal da Pequena, freguesia de Benedita, concelho de Alcobaça, composto de terra de

semeadura com a área de mil e duzentos metros quadrados, a confrontar a norte com Joaquim

Rodrigues Belo, a sul com estrada, a nascente com Boaventura Lopes Inácio, e a poente com Maria da

Graça Lopes da Silva, inscrito na matriz predial respectiva, em nome de António da Silva Isabel, sob

o artigo 4.928 com o valor patrimonial tributário e atribuído de duzentos e cinquenta euros, não

descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça, e junto ao qual não possui outros imóveis

rústicos contíguos. Que relativamente à verba UM foi ela justificante que construiu o identificado pré-

dio urbano em terreno rústico, cujo artigo desconhece, tendo assim adquirido este solo por volta do

ano de mil novecentos e oitenta e sete, ainda no seu estado de solteira, maior, por doação meramente

verbal feita pelos seus pais, o indicado António da Silva Isabel e esposa Maria Rosalina Lopes, casa-

dos sob o regime da comunhão geral de bens, residentes no lugar de Casal da Pequena, dita freguesia

de Benedita, mas nunca tendo chegado a formalizar entre eles qualquer escritura pública de Doação,

pelo que não tem ela agora, qualquer título válido para registar a sua posse na Conservatória. Assim

sendo, tal Doação verbal não teve a virtualidade jurídica de transmitir o referido imóvel rústico a seu

favor, sendo certo, por via disso, que, posteriormente, a justificante, mandou edificar a referida con-

strução, sendo então titular da mesma, pois vem possuindo o mesmo bem desde aquela data, há, con-

sequentemente, mais de vinte anos, sempre em nome próprio e na firme convicção de não lesar dire-

itos de outrem, sem a menor oposição de quem quer que seja e com o conhecimento de toda a gente,

ostensiva e ininterruptamente desde o seu início, posse essa que se iniciou com a referida edificação

e posteriormente se tem materializado pelo aproveitamento de que o mesmo bem é susceptível. Que

a totalidade das construções erigidas durante a sua posse foram custeadas e realizadas a expensas

da usucapiente. Que desde tal contrato verbal de Doação até hoje, sempre a justificante usufruiu do

aludido prédio, em nome próprio, construindo-o, habitando-o, fazendo obras de conservação e bene-

ficiação, dele retirando os proveitos de que é susceptível, como coisa própria, autónoma e exclusiva do

património comum do casal, procedendo à respectiva limpeza e manutenção, pagando os respectivos

impostos e praticando nele os actos correspondentes ao direito de propriedade plena, na convicção de

não lesar o direito de outrem, à vista de toda a gente, de forma contínua e pacífica, sem oposição de

quem quer que seja. E que o imóvel indicado em DOIS veio à sua posse, por volta do ano de mil nove-

centos e oitenta e sete, ainda no seu estado de solteira, maior, por doação meramente verbal feita pelos

seus pais, o indicado António da Silva Isabel e esposa Maria Rosalina Lopes, mas sem nunca tendo

chegado a formalizar entre eles qualquer escritura pública de Doação e não tendo ela justificante,

qualquer título válido para registar o referido imóvel na Conservatória. Que, assim, por falta de título,

não tem, ela justificante, possibilidade de comprovar, pelos meios normais, o seu direito de pro-

priedade. Mas a verdade é que é ela a titular desse direito, pois vem possuindo o mesmo bem desde

aquela data, há, portanto, mais de vinte anos, de boa-fé, sempre em nome próprio e na firme convicção

de não lesar direitos de outrem, sem a menor oposição de quem quer que seja e com o conhecimento

de toda a gente, ostensiva e ininterruptamente desde o seu início, posse essa que se tem materializa-

do pelo aproveitamento de que o mesmo é susceptível, cuidando, limpando e cultivando o mesmo, para

seu benefício, zelando pela sua conservação e pagando os respectivos impostos. Que esta posse, pací-

fica, contínua, pública e de boa-fé, fundamenta a aquisição do respectivo direito de propriedade por

USUCAPIÃO, o que pela sua natureza impede a demonstração documental do seu direito pelos

meios extrajudiciais normais. 

Natália Cristina Batista Mouro (nº20040/2)

Rua Adriano Lucas - 3020-265 Coimbra
Telef.: 239 499 922 * Fax: 239 499 981

e-mail: mtl-fig@fig.pt

Este Jornal foi impresso na:
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Desporto

O jovem mister, revela uma
humildade acima da média
e tem um potencial muito
grande para comandar e
formar jovens jogadores.
Esteve à conversa com o

nosso quinzenário.

Uma entrevista de

Joaquim José Paparrola

zx Jornal Região da Nazaré -

Depois de uma temporada muito

boa da equipa, o que faltou para

subirem à honra?

Samuel Robalo - Numa série tão

equilibrada e competitiva como foi a

nossa, em que as 3 primeiras equipas

terminam com os mesmos pontos,

muitos jogos foram decididos nos detalh-

es. Apesar de termos sido o melhor

ataque, fica a ideia de que faltou eficácia

em momentos decisivos, como por

exemplo nos empates com a AD

Portomosense (fora) e GD Atouguiense

(casa), jogos em que fomos claramente

superiores, criámos muitas oportu-

nidades mas acabámos por não con-

cretizar. Faltou-nos um ponto.

J.R.N.- Esta foi uma grande

(única) oportunidade para esse

objectivo? Ou sente que ainda é

possível chegar lá?

S.R.- Sinto que este grupo merecia

subir por tudo o que fez e pela qualidade

que apresentou ao longo da época.

Acredito que muito em breve os iniciados

dos Nazarenos irão jogar na Honra.

Felizmente há muita qualidade em todos

os nossos escalões de formação, acredi-

to que fixando o talento poderemos

ambicionar campeonatos mais competi-

tivos para escalões como iniciados e

juvenis.

J.R.N.- Que gostaria de dizer aos

jogadores acerca da temporada?

S.R. - Aproveito a oportunidade para

reforçar a gratidão, respeito e carinho

que lhes guardo. O seu esforço e talento

permitiram-nos disputar a subida de

divisão até ao último minuto. Não posso

deixar de realçar as presenças do David

Gomes e Martim Luzindro no torneio

Lopes da Silva, pela seleção de Leiria,

assim como a chamada da Ana Machado

à seleção Nacional, conquistas estas,

que me deixaram muito orgulhoso e nas

quais os seus colegas de equipa tiveram

um papel fundamental para que eles

pudessem alcançá-las.

J.R.N.- Como vai ser a próxima

época, vai continuar no GDN? Em

que escalão?

S.R.- Sim, vou continuar no Grupo

Desportivo "Os Nazarenos", com os

escalões de Juvenis e Benjamins A. zx

Futebol Jovem: Samuel Robalo, o ex treinador dos Iniciados dos Nazarenos falou sobre a temporada.

"Acredito que muito em breve os iniciados
de "Os Nazarenos" irão jogar na Honra"

Samuel Robalo o ex mister dos Iniciados

do GDN em entrevista

JJP

Depois de uma temporada bem
positiva por parte dos valadenses,
o mister da BIR, acedeu falar ao

nosso quinzenário, e sem rodeios
salientou que é possível a sua

equipa sonhar com algo de impor-
tante para a próxima temporada.

Uma entrevista de

Joaquim José Paparrola

zx Jornal Região da Nazaré- A tem-

porada que agora findou para a BIR,

era aquilo que esperava quando

assumiu a equipa?

Fábio Barqueiro - Findou a época

mais excêntrica da minha carreira como

hoquista. Quando assumi a equipa em

Dezembro, já estávamos muito longe dos

lugares cimeiros e decidimos apontar

numa recuperação até ao 7º lugar. Os

primeiros meses foram excelentes, com

boas exibições no campeonato e taça de

Portugal que me faziam acreditar muito no

objetivo proposto, porém, os nove pontos

retirados na pela FPP, trouxeram- nos nova-

mente para o fim da tabela, com muito

menos jogos para disputar. Essa pressão

trouxe dificuldades que não esperava

encontrar, e o caminho até a manutenção

foi mais difícil do que alguma vez se esper-

ou, felizmente, conseguimos! Mas sem

dúvida, foi uma época aquém das expecta-

tivas dos nossos adeptos, e queremos rec-

ompensá-los o mais depressa possível.

J.R.N.- Pelo que se vê com os

reforços já assegurados (muita qual-

idade), podemos esperar uma BIR a

lutar pela subida à primeira

divisão?

F. B.- Quanto a próxima época, estou sa-

tisfeitíssimo com o plantel, não trocava nen-

hum dos atletas que tenho à disposição. Na

minha opinião, terei pela frente o plantel

com mais qualidade da história do clube, e

estou muito ciente da responsabilidade que

isso acarreta. O objetivo da equipa é lutar

pelos três primeiros lugares, criar hegemo-

nia em casa, e aproximar o clube da luta

pela subida à primeira divisão. Tudo fare-

mos para alcançar esses objetivos.

J.R.N- Como está a ser esta expe-

riência de treinar uma equipa

sénior?

F.B.- Ser treinador de hóquei em Patins é

o meu maior foco, e estou na equipa onde

sempre quis começar esta etapa da minha

vida, mas nunca pensei que a mesma se

iniciasse com apenas 30 anos. Estou muito

feliz por terem confiando em mim, e muito

motivado por todo o apoio que recebo da

ninha família, das "gentes" da minha terra e

do "mundo do hóquei". Tenho muitos son-

hos para realizar ao comando do clube, e

sinto que estamos a crescer com muita

força. Obrigado Biblioteca, obrigado Valado.

zx

Hóquei em Patins: Fábio Barqueiro o treinador da Biblioteca em entrevista ao nosso jornal.

"Lutar pelos três primeiros lugares e aproximar
o clube da luta pela subida à primeira divisão"

Fábio Barqueiro o mister valadense em

entrevista ao nosso jornal

DR

zx Dois cadetes do Alcobaça Clube de

Ciclismo/Crédito Agrícola, (ACC/CA), par-

ticiparam no passado dia 17 de Julho na

Prova de Cadetes que se realizou em Paio

Pires no concelho do Seixal. David Casal

esteve em bom plano ao ficar no 3º lugar da

Classificação Geral. O treinador alcoba-

cense Jorge Caldeira entrou numa fuga

com três adversários, ao que o pelotão não

respondeu, acabando por ser o David a ter-

minar no último lugar do pódio. O outro

corredor do ACC/CA, foi Dinis Moura que

se classificou no 7º lugar. Também nesta

prova mas no sector feminino, a júnior fe-

minina, Ana Fernandes, alcançou o 4º

lugar. Nos juniores masculinos, as

prestações dos corredores alcobacenses

ficou assim definida: Ricardo Ramos ficou

em 4º lugar, Tiago Santos foi 6º, Rafael

Soares foi 13º, Rui Silva foi 20º, Francisco

Santos foi 21º, Miguel Costa foi 25º, Bruno

Figueiredo foi 26º e Afonso Vieira vítima de

um furo logo nos primeiros quilómetros

teve que desistir. Na classificação por

equipas o ACC/CA ficou no 3º lugar.

Rafael Soares foi 2º no Estoril

No dia 16 de Julho o Alcobaça Clube de

Ciclismo/Crédito Agrícola, participou no

Circuito de Ciclismo de Matos Cheirinhos,

que este ano se disputou no Autódromo do

Estoril. Rafael Soares, do ACC/CA, fez uma

grande prestação ao ficar no 2º lugar, tendo

feito 1h:29m:12s, para percorrer os 63

quilómetros da prova à média de 42,37

km/h. As prestações dos restantes corre-

dores alcobacenses ficou assim definida;

Rui Silva, ficou em 11º lugar, Francisco

Santos foi 16º, Miguel Costa 17º, Tiago

Santos 20º, Afonso Vieira 22º, Bruno

Figueiredo 25º e Ricardo Ramos foi 33º

classificado. No escalão de juniores femini-

nas Ana Fernandes ficou no 3º lugar. Em

cadetes masculinos, com 51 corredores

em representação de nove equipas, o mel-

hor que o ACC/CA conseguiu foi um 8º

lugar por Dinis Moura. David Casal foi 27º,

Henrique Pereira sofreu uma queda que

lhe causou diversos ferimentos, mas ainda

assim acabou em 36º lugar e Tiago Queiroz

ficou na 43ª posição. Por equipas o ACC/CA

ficou no 8º lugar.

Alcobaça foi 8º no Inter-Regional

de Escolas

Ainda no dia 16 de Julho e também no

Autódromo do Estoril, o ACC/CA participou

no Encontro Inter-Regional de Escolas da

Zona B, numa prova em que alinharam à

partida 108 atletas em representação de 16

equipas. Madalena Santos foi a melhor

corredora alcobacense ao conseguiu um

3º lugar em Infantis Femininos. Madalena

Ferreira e Matilde Ferreira foram 4ª e 7ª

respetivamente. Em Infantis Masculinos,

André Martins foi 9º classificado, Ruben

Rebelo foi 14º e Rui Rodrigues acabou por

desistir. Em iniciados masculinos

Ricardo Pereira foi 9º classificado e

Lourenço Martins foi o 4º no escalão de

pupilos. Por equipas o ACC/CA foi 8º clas-

sificado. zx JJP

Ciclismo: Rafael Soares foi 2º classificado
no Circuito de Ciclismo de Matos Cheirinhos

Alcobacense Rafael Soares foi 2º em Mato

Cheirinhos

DR



Alcobaça celebra vitória na Batalha
de Aljubarrota 

zx A Nazaré será o palco do Festival

Onda da Nazaré, nos dias 12, 13 e 14 de

agosto, para celebrar a música da luso-

fonia.

Os 3 dias do festival irão levar ao palco do

estádio do Viveiro - Jordan Santos alguns dos

nomes mais consagrados da atualidade musical,

assim, como uma série de "extraordinários e ta-

lentosos artistas emergentes", refere a organiza-

ção.

Calema, Anselmo Ralph, Maninho, David

Carreira, Gabriel o Pensador e Bárbara Bandeira

serão os cabeças de cartaz deste evento. zx 

SEXTA, 12 DE AGOSTO

Bárbara Bandeira

Calema

Dj Wilson Honrado

SÁBADO, 13 DE AGOSTO

Anselmo Ralph

David Carreira

DOMINGO, 14 DE AGOSTO

Maninho

Gabriel Pensador

Dj Nuno Luz

zx  A vila de Aljubarrota, no

concelho de Alcobaça, vai

recuar no tempo e encenar a

campanha militar liderada

por Nuno Álvares Pereira, que

ditou a expulsão dos caste-

lhanos invasores e reafirmou

Portugal como nação.

Entre 12 e 15 de Agosto, a mítica

localidade, conhecida também pela

história da Padeira de Aljubarrota,

terá dinamizações teatrais de um

acampamento do século XIV,

torneios medievais a pé e a cavalo,

combates e justas, uma procissão e

um casamento medieval, danças e

muita animação itinerante.

"Cumpridos que estão 637 anos

da nossa história enquanto nação

livre e independente, a Aljubarrota

Medieval será o momento ideal para

a celebrar, ao sabor da nossa me-

lhor gastronomia e com muita ani-

mação. Visite as tabernas

medievais, saboreie os petiscos,

divirta-se com a grande recriação

histórica da batalha", sugere o pres-

idente da Câmara Municipal de

Alcobaça, Hermínio Rodrigues, em

nota à imprensa. zx 

Festival Onda de música em
agosto na praia da Nazaré

PUB.
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