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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:
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Atualidade

zx Desta vez, decidi trazer o

tema da Educação, mais precisa-

mente, a importância das

Associações de Estudantes nas

escolas do nosso concelho.

No nosso concelho, contamos

com três associações de estu-

dantes eleitas, nomeadamente

nos três estabelecimentos de

ensino: a Escola Básica e Se-

cundária Amadeu Gaudêncio, o

Externato Dom Fuas Roupinho e

a Escola Profissional da Nazaré.

Estas são fruto do papel dos

jovens no desenvolvimento e

melhoramento das escolas do

concelho.

Mas nem sempre foi assim.

Quero vos contar a experiência

que tive enquanto frequentei a

Escola Básica e Secundária

Amadeu Gaudêncio, durante o

secundário. Durante a minha

estadia na Amadeu Gaudêncio,

não existiu “Associação de

Estudantes”. Havia eleições?

Sim, mas as listas que se candi-

datavam eram constituídas por

alunos e alunas do ensino básico

(5º ao 9ºano) e nenhuma lista

com alunos do ensino secun-

dário (10º ao 12ºano). Aliás, exis-

tiu uma lista constituída por

alunos do ensino secundário,

enquanto frequentei o 10 e 11º

ano, que chegou a vencer as

eleições, mas que, infelizmente,

em ambos os anos, cessaram as

suas funções devido a desen-

tendimentos com a direção da

escola.

Situações destas não devem

de acontecer. A associação de

estudantes é um órgão represen-

tativo dos estudantes de um

estabelecimento de ensino, ou

seja, dão voz aos estudantes e

essa voz não deve ser silenciada.

Deve ser constituída por alunos

trabalhadores e responsáveis,

uma união e conjunção de vari-

adas pessoas motivadas e inter-

essadas, que sabem que têm

muito trabalho pela frente.

Apelo às direções das escolas

do nosso concelho: apoiem as

associações de estudantes e aju-

dem-nas no que for preciso, de

modo a melhorar e desenvolver

os seus respetivos estabeleci-

mentos de ensino. Dêem-lhes

ouvidos e orientem-nas no ca-

minho do desenvolvimento e da

melhoria.

Aos jovens, sendo eu também

jovem, deixo a seguinte men-

sagem: a vossa voz tem e deve

ser ouvida, nunca silenciada, por

isso se pensam que a escola tem

espaço para melhorias, lutem

por elas. Promovam o associa-

tivismo estudantil porque vocês

são o futuro, não só do concelho

da Nazaré, mas também de

Portugal. São os futuros homens

e mulheres deste país, deste con-

celho, e são as vossas vozes e

ações que podem fazer com que

avancemos e caminhemos para

um futuro melhor. zx

João Dias 

JS Nazaré

zxxEspaço dos leitores

Espaço Jovem
João Dias
JJSS NNaazzaarréé 

zx A Oonify inaugurou um novo

espaço de formação na Nazaré,

no passado dia 17, com a

primeira edição do curso com-

pleto de marketing digital,

numa parceria com a Lisbon

Digital School.

A inauguração aconteceu no ano

em que a agência de comunicação e

marketing digital sediada na Nazaré

celebra o quarto aniversário.

A parceria entre a agência e a esco-

la de marketing digital é apenas uma

das muitas ações que vão ter lugar no

novo espaço, que promete ainda

workshops, apresentações, eventos

empresariais e formações de curta

duração, das mais variadas áreas,

que procurarão reforçar a "aposta

forte na formação na região centro,

procurando retribuir à comunidade a

contribuição que tem tido ao longo

dos anos para o crescimento da agên-

cia", como refere Joaquim Henriques,

CEO da Oonify. zx

Oonify inaugura espaço de formação na Nazaré



15 de fevereiro de 2023    zx3xz nazaré  

Nazaré

Estabilização das arribas da Nazaré
será feita em 8 meses

zx O investimento de 1,7 mi-

lhões, com financiamento do

POSEUR, irá intervir numa área

desde o miradouro do largo de

Nossa Senhora da Nazaré, no

Sítio, à plataforma superior da

gare do ascensor

A Agência Portuguesa do Ambiente

(APA) apresentou, no passado dia 25, na

Nazaré, o Projeto para a Estabilização

das Arribas, um investimento de

1.697.400,00€ (IVA incluído) para

realizar em 8 meses, que irá intervir

numa extensão desde o miradouro em

frente ao largo de Nossa Senhora da

Nazaré até à envolvente da plataforma

superior do ascensor.

A intervenção visa a estabilização das

arribas na zona do Sítio e envolvente da

plataforma superior do ascensor, funcio-

nando como ação preventiva, ao atuar

diretamente sobre os locais onde os

diversos tipos de instabilizações são

mais evidentes, garantindo a segurança

de pessoas e bens, explicou Pimenta

Machado, Vice-Presidente da APA -

Agência Portuguesa do Ambiente.

A área a intervir apresenta, atual-

mente, vários sinais de instabilidade

devido à sua exposição à erosão, o que

tem causado a queda de blocos e

desmoronamento/e derrocadas pela

encosta.

Na zona de intervenção 1, onde se

localiza o miradouro do Largo de N. S.

Nazaré, será feita a remoção de muros

existentes, saneamento e limpeza, e cri-

ada uma plataforma suspensa no Bico

da Memória, onde a observação da praia

e das praias passa a ser feito, retirando

a sobrecarga atualmente existente sobre

a arriba. Será, ainda, construída uma

nova barreira, removidos os depósitos

de material e vegetação, e instaladas

caleiras de pavimento para a recolha e

coleta das águas pluviais.

Na zona de intervenção sobre o

ascensor, a intervenção prevista passa

pelo saneamento, limpeza e remoção

detritos e blocos soltos; remoção de

depósitos de material e limpeza das

superfícies, execução de muros de

revestimento em alvenaria de pedra

para preencher cavidades, instalação de

rede metálica de proteção reforçada;

barreira dinâmica flexível para proteção

do canal do ascensor e uma vala interce-

tora do percurso de escorrência das

águas pluviais.

O Presidente da Câmara da Nazaré,

Walter Chicharro disse que esta é "uma

obra muito ansiada e necessária" uma

vez que se trata de uma área de forte

concentração de pessoas que se deslo-

cam à Nazaré em turismo ou visitas

pontuais, movidos pela curiosidade de

conhecer a onda gigante da praia do

Norte "que tanto tem promovido Portugal

lá fora", tendo apelado a que a mesma

seja feita de forma coordenada com o

Município da Nazaré.

"O primeiro projeto que conhecemos

não contemplava a zona da arriba por

cima do ascensor. Acredito que foi o

alerta do Município que levou a APA a

incluir esta zona e a reformular o proje-

to", disse o autarca, reforçando a neces-

sidade de coordenação das inter-

venções planeadas com a Autarquia "a

bem da sua realização e dos que dela

irão usufruir no futuro".

O autarca aproveitou a presença de

vários representantes da APA e progra-

mas de financiamento para se referir à

estrada do farol "uma das mais frequen-

tadas do país onde as arribas também

devem ser olhadas com atenção."

Por sua vez, o Secretário de Estado

do Ambiente, Hugo Pires, começou por

dar conta da sua satisfação em estar na

cerimónia. "São momentos como este

que nos dão a oportunidade de ir ao ter-

ritório e ver os principais desafios e

preocupações dos representantes

locais e das populações, e da forma

como as várias entidades se articulam

para encontrar respostas para estes

mesmos desafios."

Na sua estreia em eventos públicos,

Hugo Pires manifestou, ainda, a satis-

fação por este passo estar a ser dado. "A

presente intervenção conduzida pela

APA traduz-se num investimento de

cerca de 1,7 milhões de euros em dois

locais distintos, mas igualmente impor-

tantes, como são o Sítio da Nazaré e a

zona envolvente da zona superior do

ascensor, prevendo todas as condições

de acesso e permanência a quem é

atraído a este património que dá corpo

ao famoso milagre da Nazaré, um dos

lugares mais emblemáticos da região.

Estou, por isso, confiante que rapida-

mente veremos o resultado deste

esforço conjunto e que esta obra juntar-

se-á a um catálogo de outras inter-

venções da APA já realizadas ou em

curso."

Até à data, foi feito investimento nos

esporões do rio Alcoa (3,8M) no conce-

lho da Nazaré; a reabilitação dos

esporões do Rio Liz (1,5M) e a dragagem

da lagoa de Óbidos (14,7 M) que per-

fazem um investimento de 21,250 mi-

lhões de euros na Região, inseridos num

investimento global de 140 milhões pro-

jetado para o litoral, previsto no

POSEUR, destinado a fazer face aos

desafios que as alterações climáticas

convocam.

"É fundamental encarar a adaptação às

alterações climáticas em todas as ver-

tentes: prevenção, proteção, e aco-

modação, tornando o território mais

resiliente e adaptado," disse o Secretário

de Estado.

Nos últimos 60 anos, Portugal perdeu

13,3 quilómetros quadrados de território

devido ao efeito das alterações climáticas e

subida dos níveis de água, tendo o

Secretário de Estado destacado, por isso, a

importância das intervenções no âmbito

dos Programas de Orla Costeira (POC), do

Programa COSMO e do Plano de Ação

Litoral XXI. zx 

DR

zx Os novos tarifários das

urbanas e do ascensor entraram

em vigor no dia 1 de fevereiro.

"Estes tarifários representam uma

redução acentuada de um número

considerável de títulos e passes de

forma a promover, cada vez mais, a

utilização destes meios de transporte,

como estímulo à redução da pegada

carbónica", explica Orlando Rodri-

gues, vogal do Conselho de

Administração dos Serviços

Municipalizados da Nazaré (SMN).

O tarifário apresenta novos títulos

que dão resposta a todas as tipologias

de utilizadores (regulares ou

esporádicos) dos serviços.

"É mais abrangente e menos dis-

pendioso para a maioria dos uti-

lizadores, assegurando que os uti-

lizadores regulares podem usufruir

destes meios de transporte de forma

eficiente e, em alguns casos, menos

dispendiosa. Assegura-se, também, a

atribuição de títulos de passe mensal

a qualquer cidadão, mas garantindo

que os utilizadores regulares mantêm

ou diminuem os dispêndios finan-

ceiros."

Os tarifários aplicados mantêm o

foco na sustentabilidade financeira

dos dois setores, mas visam "a pro-

moção da utilização destes meios de

transporte como alternativa à viatu-

ra própria e, com isso, contribuir

para a redução de emissão de gases

com efeito estufa para atmosfera".

Após a reestruturação tarifária

ocorrida no ano de 2022, e tendo em

consideração os resultados obtidos,

"que evitaram o colapso financeiro

dos Serviços Municipalizados da

Nazaré, a seguir ao período

pandémico, o modelo tarifário dos

transportes não apresenta aumen-

tos tarifários, apesar do cenário

global que se vive, principalmente,

tendo em consideração a crise

energética," conclui Orlando

Rodrigues. zx 

Novos tarifários dos transportes urbanos
entraram em vigor a 1 de fevereiro
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Nazaré

Executivo reúne com deputados do PS
sobre os projetos da Nazaré para o futuro

zx  Deputados eleitos pelo circu-

lo eleitoral de Leiria vieram

inteirar-se de temas que possam

transformar em processo legisla-

tivo

Os deputados do PS eleitos pelo cir-

culo eleitoral de Leiria efetuaram, no

passado dia 23, uma reunião de traba-

lho com o executivo camarário da

Nazaré, que decorreu nos Paços do

Concelho, para recolherem informação

dos temas que o concelho anseie ver

desenvolvidos pela Administração

Central.

Os deputados António Sales, Eurico

Brilhante, Sara Velez, Salvador Formiga

e Jorge Gabriel deslocaram-se, no pas-

sado dia 23, ao seu circulo eleitoral para

dar seguimento ao programa de ação

que contempla o diálogo com as empre-

sas, autarcas e instituições com a fina-

lidade de levar até à Assembleia da

República "as preocupações recolhidas,

que traduzimos, depois, em processo

legislativo, como fizemos, por exemplo,

com o caso das Suiniculturas no Rio Liz

ou com a Pesca na Nazaré, tema que

Salvador Formiga acompanha com

muita proximidade," explicou Líder do

Grupo Parlamentar do PS.

Eurico Brilhante referiu que o seu

grupo de trabalho vai construindo "uma

agenda própria em termos de circulo

eleitoral que depois se enquadra nas

opções do Governo, nas opções na

Assembleia da República."

O turismo e a situação social e

económica do país foram algumas das

questões discutidas durante o encontro

de hoje com os eleitos do Município da

Nazaré.

"Aqui na Nazaré há várias questões

que acompanhamos, não só o fortíssimo

desenvolvimento turístico, como a

marca Nazaré, como tem sido desen-

volvida aqui pela Câmara Municipal, em

particular pelo senhor Presidente,

Walter Chicharro, mas é uma comu-

nidade que precisa da nossa aproxi-

mação, e é isso que viemos aqui fazer,

no momento em que a inflação e os

preços são uma preocupação, tal como

as pensões e as respetivas valoriza-

ções, que são temas transversais, mas

também são importantes na Nazaré".

Para a Câmara Municipal tratou-se

de uma oportunidade de expor alguns

temas que fazem parte das prioridades

da gestão autárquica.

"Foi com agrado que recebemos a de-

legação, encabeçada pelo líder do grupo

parlamentar do PS, a quem partilhámos

preocupações e necessidades que os

senhores deputados farão chegar, com

toda a certeza, a quem de direito", disse

Walter Chicharro. zx JL

Nazaré aprova moção do Bloco pela escola 
pública e respeito pelos direitos dos professores

DR

zx O Bloco de Esquerda pede

mais respeito pelos direitos dos

professores.

A deputada Municipal do Bloco

Esquerda Nazaré, Telma Ferreira consi-

dera "urgente vincular os docentes

precários, recuperar o tempo de serviço

dos docentes, eliminar ultrapassagens,

garantir horários adequados, criar um

sistema de avaliação e progressão sem

injustiças, instituir um mecanismo de

aposentação que responda às especifici-

dades da profissão e que garanta o reju-

venescimento do corpo docente.

Respeitar os direitos dos professores é

fortalecer a Escola Pública, é fortalecer a

democracia".

A moção foi apresentada na

Assembleia Municipal da Nazaré, que

reuniu no passado dia 7 de fevereiro e

deliberou recomendar ao Governo que

"proceda à recuperação de todo o tempo

de serviço dos docentes, garantindo a

todos os docentes o seu posicionamento

no escalão remuneratório correspondente

ao tempo efetivamente prestado, em con-

formidade com os requisitos estabeleci-

dos no Estatuto da Carreira Docente".

Ainda de acordo com a moção, foi

recomendado ao Governo que "reveja,

mediante negociação sindical, o regime

de recrutamento e mobilidade do pessoal

docente dos ensinos básico e secundário

estabelecido pelo Decreto-Lei n.º

132/2012, de 27 de junho" e crie, mediante

negociação sindical, "um regime específi-

co de aposentação dos docentes de forma

a garantir o término de atividade num

tempo justo e a assegurar o rejuvenesci-

mento do corpo docente". zx JL

CDU fala em parca informação sobre
a Instalação de uma Unidade de Produção
de Energia Renovável em Fanhais

zx O pedido de informação prévia

sobre a possibilidade de con-

strução de um parque eólico e foto-

voltaico na zona norte do concelho

da Nazaré, na zona de Fanhais, foi

apresentado na reunião de

Câmara do dia 16 de janeiro.

A CDU refere que pela informação

recebida trata-se de "um projeto de

enorme dimensão, dado que se pretende

instalar um parque híbrido de torres eóli-

cas e sistema fotovoltaico, com um total

de 80 MW de capacidade instalada", e que

se destina "a alimentar uma unidade

industrial de produção de hidrogénio a

instalar na área do Município da Marinha

Grande".

"É com preocupação que o Grupo

Municipal da CDU na Assembleia

Municipal da Nazaré toma conhecimento

deste projecto, que já vem sendo conce-

bido e implementado desde 2021, mas só

agora vai chegando parca informação aos

munícipes da Nazaré."

A recomendação da CDU, refere que o

combate às alterações climáticas é

urgente, mas que "não pode perpetuar

sistemas económicos de exploração e

apropriação exacerbada dos recursos

naturais e no consumo sem limites"

A implementação do projeto obriga a

uma alteração do Plano Diretor Municipal

da Nazaré, bem como a desmatação de

uma enorme área do pinhal e eucaliptal

que envolve o lugar de Fanhais, "conse-

quentemente a destruição da biodiversi-

dade ali existente", pelo que a desar-

borização "poderá ter nefastos efeitos a

nível de alterações climáticas, uma vez

que os pinhais e as florestas são meios

fundamentais na fixação de carbono e

produção de oxigénio, assim como na

consolidação das areias e dos solos

arenosos da área a ser desmatada, e a

protecção dos ventos marítimos".

A CDU fala, ainda, em forte e negativo

impacto paisagístico do projeto no ter-

ritório numa "uma zona turística por

excelência" e recorda que a produção de

energia eléctrica a ser produzida servirá

para abastecer, unicamente, uma

unidade industrial de produção de

hidrogénio a instalar no Município da

Marinha Grande.

O Grupo Municipal da CDU na

Assembleia Municipal da Nazaré

recomenda que este projeto seja ampla-

mente divulgado junto da população

nazarena, em sessões de esclarecimento

e de auscultação popular, particular-

mente junto dos munícipes de Fanhais e

a realização de uma assembleia

municipal temática sobre este assun-

to. zx JL

Nazaré pode ganhar um
dos parques híbridos
mais potentes do País

zx A Câmara da Nazaré recebeu um

pedido de informação prévia de uma

empresa que pretende criar um par-

que híbrido, em Fanhais, lugar da

freguesia da Nazaré.

Segundo o Jornal de Leiria, a

Nazaré Green Hydrogen Valley

(NGHV) que quer instalar-se em zona

florestal, e a autarquia não quer, para

já, pronunciar-se, até ser esclarecida

sobre todos os impactos que tal estru-

tura poderá ter.

A intenção é criar um parque híbri-

do composto por 40 MW de produção

elétrica renovável, com recurso a tor-

res eólicas, mais 40 MW de produção

elétrica renovável, através de sistema

fotovoltaico, totalizando 80 MW de

capacidade instalada. zx 
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Homem condenado a 10 anos de
prisão por abusar sexualmente
das enteadas

zx Um homem de 52 anos foi

condenado pelo Tribunal Judicial

de Leiria ao cumprimento de 10

anos de prisão por cometer cinco

crimes de abuso sexual de cri-

ança agravados, sendo as vítimas

irmãs e suas enteadas, diz o

acórdão esta quinta-feira exami-

nado pela agência Lusa.

O arguido foi condenado a cinco anos

e seis meses de prisão pela prática de

três crimes de abuso sexual de criança

agravados a uma das vítimas e a cinco

anos de prisão por dois crimes da

mesma natureza à segunda vítima.

Em cúmulo jurídico, o homem, que

residente no concelho da Nazaré, foi

condenado a pena única pelo período de

10 anos.

De acordo com a Agência Lusa, o tri-

bunal determinou a pena acessória de

"proibição de assumir a confiança de

menor, em especial a adoção, tutela,

curatela, acolhimento familiar, apadri-

nhamento civil, entrega, guarda ou con-

fiança de menores, pelo período de

cinco anos".

Outra das medidas de coação apli-

cadas ao arguido, é a obrigação de

permanência na habitação e a

proibição de contactos, por qualquer

meio, com as vítimas e também a

pagar a uma das vítimas 25 mil euros

e à outra 20 mil euros, como compen-

sação aos prejuízos físicos e psi-

cológicos causados. zx JL

Apreendidas mais de 13 mil 
doses de haxixe 
na Nazaré

zx Um homem com 38 anos foi

detido, no passado dia 28 de

janeiro, pelas 21h20, na sequên-

cia de uma desordem na via

pública na vila.

No decorrer da resolução da ocor-

rência, que por sua vez envolvia vários

indivíduos, a PSP local veio a apreen-

der cerca de 12255 doses de haxixe.

Alguns dos suspeitos intervenientes na

desordem encetaram fuga, tendo ainda

deixado cair 1018 doses de mais pro-

duto ilícito semelhante.

No decorrer da busca à residência

arrendada pelo detido, foram encon-

trados e apreendidos oito telemóveis e

um tablet, entre outro material, desi-

gnadamente diverso produto estupefa-

ciente.

O total de produto estupefaciente

apreendido na Nazaré corresponde a

13273 doses individuais. zx

zx A Unidade de Controlo

Costeiro (UCC) da GNR, através

do Subdestacamento de Controlo

Costeiro da Nazaré, no 31 de

janeiro, apreendeu 608 quilos de

pescada branca subdimensiona-

da, na Vila da Nazaré.

No âmbito de uma ação de fiscaliza-

ção levada a cabo com o objetivo de con-

trolar a comercialização, transporte e

armazenamento de pescado fresco, os

militares da Guarda fiscalizaram uma

viatura que transportava o pescado sem

as medidas regulamentares de venda,

resultando assim, na sua apreensão. No

decorrer da ação foi identificado o con-

dutor da viatura, um homem de 42 anos,

e elaborado um auto de contraorde-

nação, cuja coima pode atingir um valor

de 37 500 euros.

O pescado apreendido, depois de sub-

metido ao controlo higiossanitário, será

doado a várias instituições de soli-

dariedade social. zx

GNR apreende mais de 600 kg de
pescada subdimensionada na Nazaré

Abertas
as inscrições
para o 1º curso de
nadador-salvador
profissional

zx Estão abertas as inscrições

para o 1º curso de nadador-salvador

profissional no For-Mar da Nazaré,

recentemente certificado como esco-

la de formação de nadadores-sal-

vadores profissionais, pelo Instituto

de Socorros a Náufragos (ISN). A for-

mação, de 150 horas, irá decorrer de

8.03.23 a 8.04.23. Mais informação

https://for-mar.pt/cursos/nadador-

salvador. zx

Piscinas da Nazaré
acolhem Torneio
de Técnicas
Combinadas
de Cadetes

zx As Piscinas Municipais da

Nazaré irão receber, a 25 de

fevereiro, o Torneio de Técnicas

Combinadas de Cadetes, evento

organizado pela Associação de

Natação do Distrito de Leiria. zx

Pavilhão da Nazaré
será palco da Taça
Show da
Associação
de Patinagem
de Leiria

zx O Pavilhão Gimnodesportivo da

Nazaré será o palco da Taça Show da

Associação de Patinagem de Leiria,

evento que irá decorrer nos dias 25 e

26 de fevereiro de 2023, numa coor-

ganização Patinamar Nazaré Clu-

be/Associação de Patinagem de

Leiria, com a colaboração da Câmara

da Nazaré. zx

Obras de reabili-
tação de redes
de águas - Nazaré

zx Trabalhos imprevistos nas

obras de reabilitação das redes de

distribuição de água e de drenagem

de águas residuais domésticas na

zona habitacional do Sítio da

Nazaré (Rua da Fonte Nova, Rua

Francisco Rodrigues Mateiro, Rua

da Serração, Rua Forno da Cal e

Beco dos Santeiros) vão prolongar a

intervenção por mais tempo que o

esperado, até 03 de março de 2023.

Durante o período de inter-

venção poderão ocorrer inter-

rupções do serviço de abasteci-

mento de água. zx

zx BREVES
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zx O Secretário de Estado

Adjunto e da Justiça, Jorge Alves

Costa, realizou, no passado mês

de janeiro, uma reunião de traba-

lho com o executivo camarário da

Nazaré, que decorreu no Salão

Nobre dos Paços do Concelho,

dedicada aos Julgados de Paz e às

novas instalações para o

Tribunal.

A Câmara da Nazaré comprometeu-

se a remeter, dentro de poucos dias, as

estimativas de investimento e de prazo

de execução da obra de adaptação da

Antiga Casa da Câmara, na Pederneira,

às necessidades de funcionamento do

Tribunal, que poderá transferir-se para

o local logo que a requalificação, a lançar

a Concurso, esteja terminada.

"Estamos cientes das preocupações

do Município da Nazaré que veem ao

encontro das nossas em geral", explicou

o Secretário de Estado, acerca das insta-

lações, tendo adiantado que foi feito um

levantamento do conjunto de necessi-

dades ao nível da intervenção no edifica-

do existente pelo país e "a planificação,

sempre numa plataforma de diálogo

com os Conselhos de Gestão das

Comarcas, com a Direção-Geral e com o

Instituto de Gestão financeira e

Equipamentos da Justiça."

"Temos um conjunto de intervenções

programadas com a planificação a 5

anos, trabalhámos esse conjunto de pri-

oridades através de uma matriz: gravi-

dade, urgência e tendência para agravar

ou não e classificámos, com base na

conjugação destes três fatores, em que

125 é a nota máxima," que exige inter-

venção.

"A Nazaré entra no conjunto planifica-

do a 5 anos", disse Jorge Alves Costa.

O Vice-Presidente da Câmara, Manuel

Sequeira, esclareceu o Secretário de

Estado sobre o valor projetado e o valor

final da obra que pode vir a sofrer alte-

ração face conjuntura atual de atualiza-

ção dos preços de mercado.

O projeto para a requalificação da

Antiga Casa da Câmara foi aprovado no

ano passado, com o valor ligeiramente

abaixo dos 400 mil euros (380 mil

(+IVA), tendo o Instituto de Gestão dos

Equipamentos e da Justiça informado,

hoje, durante a reunião, que poderá ce-

lebrar o contrato inter-administrativo

com a Câmara, dentro de semanas,

cabendo a esta entidade pública o lança-

mento da obra a concurso, logo que este-

ja fechado o valor real da empreitada, e

feita a avaliação de eventuais afinações

do procedimento existente.

A transferência do juízo de competên-

cia genérica da Nazaré, no distrito de

Leiria, para a Antiga Casa da Câmara, na

Pederneira, visa garantir a sua con-

tinuidade no concelho dado que as atu-

ais instalações não reúnem as condições

para o bom funcionamento, nomeada-

mente em acessibilidade de pessoas

com mobilidade reduzida.

O Tribunal da Nazaré funciona num

edifício adaptado, desde 1993, inaugura-

do pelo então Ministro da Justiça,

Laborinho Lúcio.

Sobre os Julgados de Paz, a vereadora

da Câmara com o Pelouro da Ação

Social, Regina Piedade, falou das pre-

ocupações que tem relacionadas com a

celebridade de respostas e a necessi-

dade de maior proximidade deste

serviço à população, tendo ficado a

garantia da tutela de convocação de uma

reunião com todos os Municípios que

fazem parte do Agrupamento da

Comunidade Intermunicipal do Oeste.

A tramitação processual dos proces-

sos rececionados pela Nazaré passou a

decorrer no Bombarral pelo facto de

Alcobaça não ter, ainda, adotado todas

as valências dos Julgados de Paz. zx JL

Novas instalações do Tribunal
da Nazaré incluídas na planificação de
obras da tutela

DR

zx O Plano Municipal para a

Igualdade do Município da Naza-

ré, resultante da candidatura

promovida pela Oestecim, em

conjunto com os 12 municípios

da Região Oeste, irá entrar em

vigor em breve.

Foi formalmente criada a Equipa

para a Igualdade para a vida local

(EIVL) com a nomeação dos membros

que a compõem, indicados pelo

Presidente da Câmara da Nazaré,

através de Despacho.

Este grupo de trabalho é criado no

âmbito do Protocolo de Cooperação

para a Igualdade e a Não Discri-

minação, assinado a 26 de julho de

2021, entre o Município da Nazaré e a

Comissão para a Cidadania e a

Igualdade do Género.

Para além deste compromisso, o

Município da Nazaré faz parte da Rede

Integrada de Apoio às Vítimas de

Violência Doméstica do Distrito de

Leiria, da Rede de Autarquias para a

Igualdade e é parceiro do projeto

"Oeste+Igual" -projeto piloto de imple-

mentação das Política de Género e de

Conciliação da Vida Profissional,

Familiar e Pessoal, promovido pela

Oestecim.

Um despacho do Presidente da

Câmara da Nazaré, Walter Chicharro,

nomeia como elementos da EIVL:

Regina Piedade, vereadora da Câmara

Municipal com o Pelouro da Ação Social

e Direitos Sociais; Helena Piló,

Conselheira Interna para a Igualdade;

Patrícia Calado, Conselheira Externa;

Susana Ramos Pereira, Representante

da ONG com assento no Conselho

Consultivo da CIG - Presidente da

Associação Mulheres Séc. XXI; Vanda

Alves; Ricardo Carapau, Paulo

Contente; Mafalda Barqueiro; Carla

Abegão; Júlio Estrelinha e Dino

Casimiro, enquanto representantes dos

vários serviços do Município.

No documento de nomeação, o autar-

ca reforça que a "promoção de uma efe-

tiva igualdade entre homens e mu-

lheres constitui um dever fundamental

do Estado no âmbito da defesa e pro-

moção dos direitos humanos", sendo

um "compromisso do Governo Consti-

tucional combater todas as formas de

descriminação e, em particular, apro-

fundar a transversalidade da perspeti-

va de género nas políticas públicas,

bem como fortalecer os mecanismos e

estruturas que promovam uma efetiva

igualdade entre homens e mulheres,

como fator de coesão social."

As autarquias locais devem integrar

a dimensão de género nas diferentes

áreas de política da administração

local, nomeadamente através da elabo-

ração dos Planos Municipais para a

Igualdade.

O Plano Municipal para a Igualdade

do Município da Nazaré, resultante da

candidatura promovida pela Oestecim,

em conjunto com os 12 municípios da

Região Oeste, irá entrar em vigor em

breve. zx

Despacho nomeia elementos da Equipa
para a Igualdade para a vida local

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

de Janeiro de dois mil e vinte e três, exarada a folhas dezanove e seguintes do Livro de Notas

número Cento e Trinta - J, deste Cartório, António dos Santos Ramalho e esposa Ernestina

Paula Simões Lopes Ramalho, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais da

freguesia de Vimeiro, concelho de Alcobaça, residentes na Rua Capitão Henrique Galvão, nº 14,

freguesia de Alto do Pina, concelho de Lisboa, C.F. respectivamente, números 158.139.470 e

190.487.895, declararam que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem do

seguinte: UM - Prédio urbano, situado em Casal do Marquês, freguesia de Vimeiro, concel-

ho de Alcobaça, composto de casa de rés-do-chão amplo e primeiro andar para habitação e

dependências com a superfície coberta de cento e cinquenta e oito metros quadrados, e logradouro

com a área de trinta metros quadrados, inscrito na matriz predial respectiva, em nome dela justi-

ficante esposa, sob o artigo 931, com o valor patrimonial tributário e atribuído de trinta e seis mil

quatrocentos e dezoito euros e vinte cêntimos, não descrito na Conservatória do Registo Predial

de Alcobaça, nunca tendo havido qualquer alteração na sua configuração; e -DOIS - Prédio rústi-

co, situado em Sousinha, freguesia de Vimeiro, concelho de Alcobaça, composto de vinha com

oliveiras, tanchas e figueira, com a área de dois mil cento e setenta metros quadrados, a confrontar

a norte com rio, a sul e a poente com serventia, e a nascente com José Ferreira, inscrito na matriz

predial respectiva, em nome do Estados Português e de Artur José Siopa, sob o artigo 677, com o

valor patrimonial tributário e atribuído de setecentos e sessenta e sete euros e quarenta e oito cên-

timos, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça. Que estes imóveis vieram

à sua posse por volta do ano de mil novecentos e noventa e um, já no seu estado de casados, por

doação meramente verbal feita ao casal para integrar a comunhão conjugal por José Narciso

Batista, viúvo, natural da dita freguesia de Vimeiro, onde residiu que foi no lugar de Gaio, actual-

mente falecido, nunca tendo chegado a formalizar entre eles qualquer escritura pública, nem tendo

agora, eles justificantes, qualquer documento válido para proceder ao seu registo na Conservatória.

Que, por falta de título, não têm, eles justificantes, possibilidade de comprovar, pelos meios nor-

mais, o seu direito de propriedade. Mas a verdade é que são eles os titulares dos indicados imóveis,

pois vêm possuindo os mesmos desde aquela data, há, portanto, mais de vinte anos, sempre em

nome próprio e na firme convicção de não lesarem 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 materializado pelo aproveitamento de que os mesmos são sus-

ceptíveis, tratando, cuidando, limpando e cultivando o prédio rústico, e efectuando obras de

reparação e pintura no prédio urbano, tudo para seu benefício, zelando pela sua conservação e

pagando os respectivos impostos. 

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 documen-

tal do seu direito pelos meios extrajudiciais normais. 

A colaboradora autorizada pela Notária Ana Almeida, desde 04.07.2022.

Eduarda Agostinho Félix Castelhano (nº20040/4)

Conta registada sob o n.º FAC 2023005/70. Foi emitido recibo.

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

Fevereiro de dois mil e vinte e três, exarada a folhas oitenta e seis e seguintes do Livro de Notas

número Cento e Trinta - J, deste Cartório, MARIA DA GRAÇA FERREIRA CAETANO, solteira,

maior, natural da freguesia e concelho de Alcobaça, residente na Rua Principal, nº 16, lugar de Casal

do Guerra, freguesia de Benedita, concelho de Alcobaça, C.F., número 183.227.166.Que é dona e legí-

tima possuidora, com exclusão de outrem, do seguinte imóvel: Prédio rústico, situado em Casal

do Guerra, freguesia de Benedita, concelho de Alcobaça, composto de terra de semeadura com

a área de mil trezentos e quarenta metros quadrados, a confrontar a norte com Maria Joaquina, a

sul com José Caetano Troia, a nascente com serventia pública e a poente com José Domingos

Delgado, inscrito na matriz predial respectiva, em nome de António Caetano - cabeça de casal da

herança de, sob o artigo 660, com o valor patrimonial tributável e atribuído de sessenta e um

euros e oitenta e nove cêntimos, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça,

e junto ao qual não possui qualquer outro imóvel rústico contíguo. Que a área acima indicada cor-

responde à área correcta e factual do prédio, conforme declaração da ora primeira outorgante e le-

vantamento topográfico que me foi exibido, nunca tendo havido qualquer alteração na sua configu-

ração. Que este imóvel veio à sua posse por volta do ano de mil novecentos e noventa e sete, por

doação meramente verbal feita pelos seus pais, António Caetano e esposa Maria Marques

Ferreira, casados que foram sob o regime da comunhão geral de bens, e residentes que foram na

Rua Principal, nº 16, dito lugar de Casal do Guerra, ele actualmente falecido, mas nunca tendo ce-

lebrado entre eles qualquer escritura pública, nem tendo agora ela justificante qualquer título váli-

do para registar a sua posse na Conservatória. Assim sendo, a realidade é que é ela quem explora

e utiliza o referido imóvel desde que entrou na sua posse, há portanto mais de vinte anos, tendo

usado, limpado, cultivado e cuidado do prédio, tal como qualquer proprietário dele trataria, posse

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

fício, zelando pela sua conservação, sendo do conhecimento de toda a gente que a ora justificante

é a legítima proprietária do referido prédio rústico, pelo que tem usufruído do mesmo imóvel, pací-

fica, publicamente, de boa-fé e continuamente, na convicção de possuir esse direito próprio e exclu-

sivo. 

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 docu-

mental do seu direito pelos meios extrajudiciais normais.

A colaboradora autorizada pela Notária Ana Almeida, desde 09.12.2020.

Natália Cristina Batista Mouro (nº20040/2)

Conta registada sob o n.º FAC 2023005/100. Foi emitido recibo.
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Ministra Maria do Céu Antunes presente
em Alcobaça no Simpósio Nacional
da Fruticultura

zx A ministra da Agricultura e

da Alimentação, Maria do Céu

Antunes, participou na passada

sexta-feira, no 5.º Simpósio

Nacional da Fruticultura, pro-

movido pela Associação Portu-

guesa de Horticultura, pelo

Centro Operativo Tecnológico

Hortofrutícola Nacional - Centro

de Competências (COTHN-CC),

pelo Instituto Nacional de Inves-

tigação Agrária e Veterinária

(INIAV), pela Direção Regional de

Agricultura e Pescas de Lisboa e

Vale do Tejo e pelo Município de

Alcobaça.

Esta ação teve por objetivo promover

o intercâmbio de informação entre

investigadores, técnicos e agentes do

setor, debater os principais problemas e

soluções para as fileiras das principais

culturas frutícolas e divulgar avanços

científicos e tecnológicos.

Esta 5ª edição esteve particular-

mente focada nas novas tecnologias,

tendo apresentado os últimos desen-

volvimentos tecnológicos que têm ocor-

rido e que serão a chave para a

manutenção do sucesso da fruticultura

nacional, promovendo a tão desejada

transição digital e energética deste

setor.

O sector hortofrutícola duplicou nos

últimos 10 anos o valor das exportações,

resultado da sua modernização tec-

nológica e organizacional, aliada ao uso

eficiente e sustentável dos fatores de

produção, contribuindo também para a

criação de emprego e, consequente-

mente, para o aumento da sua

importância para o PIB nacional.

Nos últimos dois anos a agricultura

manteve o seu nível de atividade,

demonstrando a sua elevada capaci-

dade de resiliência e profissionalismo,

conseguindo manter a cadeia de

abastecimento, numa altura em que as

outras atividades económicas tiveram

que abrandar. zx PA

DR

zx A Secretária de Estado da

Cultura, Isabel Cordeiro e o

Diretor-Geral do Património

Cultural, João Carlos Santos,

estiveram, no passado dia 6, no

Salão Nobre dos Paços do

Concelho, para uma reunião com

o executivo camarário para

fazer o ponto de situação dos

Contratos Interadministrativos

de Cooperação entre a Direção-

Geral do Património Cultural e o

Município de Alcobaça, no

âmbito do Plano de Recuperação

e de Resiliência (PRR), assina-

dos a 13 de novembro de 2021.

Estes protocolos representam um

investimento de cerca de 4.3 milhões

de euros, que estão a ser aplicados

num conjunto de intervenções de be-

neficiação no Mosteiro de Alcobaça,

nomeadamente a nível de instalações,

acessibilidades digitais, valências

museológicas e infraestruturais.

No âmbito destes contratos, estão

prestes a ser lançados outras inter-

venções a Concurso, tais como a exe-

cução das obras de recuperação do

Celeiro e da zona superior da cerca do

Mosteiro de Alcobaça. Brevemente,

serão lançados os concursos para a

elaboração dos projetos de reabili-

tação do Claustro do Cardeal e Paço

Abacial. zx

Câmara anuncia lançamento de concursos
para recuperação do Mosteiro de Alcobaça

zx Os três vereadores do PS na

Câmara Municipal de Alcobaça

apelam à revisão do Plano de

Prevenção da Corrupção e

Infrações Conexas da autarquia.

Carlos Guerra, António José

Henriques e Liliana Vitorino inter-

pelaram o executivo do PSD sobre a

atualização do plano, cuja versão se

encontra desatualizada desde 2009.

Em reunião de Câmara, os socialis-

tas questionaram, ainda, a autarquia

sobre a elaboração dos relatórios

impostos pelo plano, obrigatório pela

recomendação do Conselho da

Prevenção da Corrupção.

Segundo o comunicado dos socialis-

tas e face às questões colocadas, o

Presidente da Câmara de Alcobaça,

Hermínio Rodrigues, garantiu ter

nomeado uma comissão que ficará

encarregue de elaborar a revisão do

plano.

PS quer discussão urgente das

políticas desportivas

Os vereadores do PS na Câmara de

Alcobaça sensibilizaram a maioria do

PSD para a necessidade de ser realiza-

da uma discussão urgente em torno

das políticas desportivas para o conce-

lho e a revisão dos critérios previstos

no Programa de Incentivos ao Desporto

(PID).

Os três vereadores do PS conside-

ram "que a ausência de uma clara

política desportiva e de apoios ao

desporto, está a provocar graves cons-

trangimentos nos clubes, nos atletas e

nos munícipes em geral, por falta de

infraestruturas desportivas e de uma

gestão eficaz e eficiente das exis-

tentes".

Na reunião do executivo, foi aprova-

do um adiantamento aos contratos-

programa celebrados com as entidades

beneficiárias de apoios ao abrigo do

PID relativo aos anos de 2021 a 2022,

que possibilita a atribuição de até três

duodécimos das quantias mensais cor-

respondentes ao duodécimo do ano de

2022, até que seja celebrado um novo

contrato-programa.

Os vereadores da oposição obtive-

ram a garantia do vereador que tutela o

pelouro do Desporto, João Santos

(PSD), de que irá ser marcada uma

reunião, ainda este mês, para a dis-

cussão do assunto, altura em que os

vereadores do PS irão apresentar pro-

postas concretas para a implemen-

tação de uma estratégia desportiva no

município e de um plano de apoios.

PDM, concessões de apoios de

praia e habitação preocupam PS.

Os vereadores do PS questionaram a

maioria social-democrata sobre o

ponto de situação do Plano Diretor

Municipal (PDM), apresentado e discu-

tido publicamente no ano passado.

Segundo os três vereadores na

oposição, o presidente da Câmara de

Alcobaça, Hermínio

Rodrigues, assegurou que os técni-

cos continuam a trabalhar nos docu-

mentos e que todos os esclarecimentos

solicitados pelos munícipes serão efe-

tuados durante o mês de fevereiro, pre-

vendo-se que a versão final do docu-

mento esteja concluída no próximo

mês de junho. zx PA

Vereadores do PS exigem revisão do Plano
de Prevenção da Corrupção e Infrações
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zx Um homem de 40 anos pre-

cisou de assistência hospitalar

devido a inalação de fumo de um

incêndio que eclodiu na cobertu-

ra do prédio em que vive, ocorri-

do no passado dia 5 de fevereiro,

em pleno centro urbano de

Alcobaça, a escassos metros do

Mosteiro.

O fogo teve início na cobertura de um

apartamento, tendo o alerta para a

ocorrência sido dado às 15:12 horas,

desse sábado, para as autoridades, que

chegaram rapidamente ao local.

Durante algum tempo foram visíveis

as labaredas do incêndio que consumiu

parte da cobertura daquele prédio, mas

que devido à rápida intervenção das

equipas de socorro presentes no local

não atingiu casas vizinhas ou mais

áreas daquele prédio.

Com o rebentamento de equipamen-

tos existentes no local da fonte do

incêndio e o fumo, vários moradores

que se encontravam em casa correram

para a rua, a escassos metros do local,

tendo um sido socorrido pelos

Bombeiros por inalação de fumos.

Para o local foram mobilizados

bombeiros das corporações de Al-

cobaça e de São Martinho do Porto e

também elementos do Serviço Muni-

cipal de Proteção Civil de Alcobaça e da

PSP.

No total, estiveram no local oito

veículos e 21 operacionais. zx

zx O cadáver em avançado esta-

do de decomposição e sem ca-

beça foi retirado do mar em São

Martinho do Porto.

Poderá tratar-se do corpo de um dos

três pescadores estrangeiros desa-

parecidos num naufrágio ocorrido em

dezembro, ao largo da praia do

Pedrógão, em Leiria, mas só a autópsia

o poderá confirmar.

O comandante da capitania da

Nazaré acionou para o local elementos

da Polícia Marítima e dos Bombeiros

Voluntários de São Martinho, que

através da sua equipa de resgate reti-

raram o corpo, pela arriba, por várias

dezenas de metros de altura.

"É sempre uma dificuldade acrescida

por ser uma zona com muito barro e

estar bastante húmida, e por vezes

para resgatar corpos temos de optar

por sair pelo mar, mas neste caso foi

por terra, através de uma equipa com

quatro elementos treinada para este

fim e que já conhecem o local", afirmou

João Bonifácio, comandante dos

bombeiros de São Martinho do Porto,

ouvido pelo jornalista Francisco

Gomes.

Antes, e por ordem do Ministério

Público, dois inspetores da Polícia

Judiciária fizeram peritagens e reco-

lheram indícios para perceberem as

circunstâncias desta morte. O óbito foi

declarado no local pelo delegado de

saúde. zx 

Encontrado corpo em estado muito avançado
de decomposição em São Martinho do Porto

DR

Incêndio em apartamento leva homem
ao hospital por inalação de fumos

DR

Pena suspensa para
homem detido com
arma proibida em
São Martinho do Porto

zx O Tribunal Judicial de Alcobaça condenou

a sete meses de pena suspensa e 500 euros de

multa ou 100 horas de serviço comunitário um

homem, em São Martinho do Porto, por posse

de arma proibida.

O homem, de 29 anos, foi detido em flagrante

delito, no decorrer de uma ação de fiscalização

rodoviária.

Militares do posto Territorial de São

Martinho do Porto "abordaram o condutor de

um veículo que manifestou um comportamento

suspeito", explicou a GNR num comunicado,

onde acrescenta ter sido realizada uma revista

pessoal e uma busca ao veículo, que revelou

que o suspeito "tinha na sua posse "oito doses

de canábis e duas armas proibidas, vulgar-

mente conhecidas como 'faca borboleta', motivo

que levou à sua detenção".

O detido foi constituído arguido e presente,

ao Tribunal Judicial de Alcobaça, onde lhe

foram decretados sete meses de pena suspen-

sa e 500 euros de multa ou 100 horas de serviço

comunitário. zx

GNR detém homem em Alcobaça por violência
doméstica contra ex-companheira

zx Um homem de 45 anos foi

detido, no passado no dia 26 de

janeiro, no concelho de Alco-

baça, pelo Comando Territorial

de Leiria da GNR, através do

Núcleo de Investigação e Apoio

a Vítimas Específicas (NIAVE),

pelo crime de violência domés-

tica.

O suspeito agrediu fisicamente e

psicologicamente a vítima, sua ex-

companheira de 44 anos, chegando

mesmo a ameaçá-la de morte.

De acordo com a investigação, a

vítima foi perseguida e ameaçada,

impedindo-a de viver a sua vida nor-

malmente. No decorrer das diligên-

cias foi dado cumprimento a um

mandado de detenção que culminou

na detenção do agressor.

O detido foi presente ao Tribunal

Judicial de Leiria, no dia 27 de

janeiro, onde lhe foi aplicada a medi-

da de coação de proibição de conta-

ctos com a vítima, ficando ainda

sujeito a medida de controlo à distân-

cia, controlado por pulseira eletróni-

ca. zx

GNR detém homem por violência 
doméstica no concelho de Alcobaça

zx Um homem de 54 anos foi

detido, no passado dia 18 de

janeiro por violência domésti-

ca. A detenção aconteceu no

concelho de Alcobaça e foi leva-

da a cabo pelo Comando

Territorial de Leiria, através do

Núcleo de Investigação e Apoio

a Vítimas Específicas (NIAVE).

De acordo com a investigação, o

agressor infligiu, de forma reiterada,

violência física e psicológica sobre a

vítima, sua companheira de 47 anos.

Foi possível apurar ainda que o sus-

peito, que se encontrava a cumprir

injunções, impostas no âmbito do

crime de violência doméstica, em

suspensão provisória, tendo violado

de forma reiterada essas medidas,

continuando com as agressões físi-

cas, verbais e psicológicas, causado

medo e inquietação na vítima. Após

diligências policiais, foi dado cumpri-

mento a um mandado de detenção.

O arguido, com antecedentes

criminais por ilícitos da mesma

natureza, foi detido e presente no

Tribunal Judicial da Leiria no dia 19

de janeiro, onde lhe foi aplicada a

medida de coação de afastamento da

residência e da vítima e proibição de

contactos por qualquer meio. zx
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Museu do Vinho de Alcobaça recebeu
lançamento do volume n.º 12
de "Anais Leirienses"

zx O volume n.º 12 de "Anais

Leirienses - estudos & documen-

tos" foi lançado no Museu do Vinho

de Alcobaça, no passado dia 28 de

Janeiro, com a apresentação do

seu coordenador científico, Profes-

sor Saul António Gomes.

Editado pela Hora de ler, de Leiria,

este volume com 488 páginas contempla

diversas temáticas no âmbito geográfico

do Distrito de Leiria.

A apresentação aconteceu em

Alcobaça porque são publicados quatro

estudos relativos àquela região, a saber:

"Acerca dos pelourinhos da vila de

Alcobaça", de Mário Rui Simões

Rodrigues; "Alcobaça, momentos do

Mosteiro e da Vila: o Asilo de

Mendicidade de Lisboa em Alcobaça", de

Rui Rasquilho; "A Rainha Isabel II em

Alcobaça (1957)", de Fleming de Oliveira;

e "Museu do Vinho de Alcobaça: uma visi-

ta guiada", de António Valério Maduro e

Alberto Guerreiro.

Naturalmente são publicados muitos

outros temas, desde "Os contratos das

sisas de 1527-1528 dos antigos conce-

lhos do Norte do Distrito de Leiria", de

Saul António Gomes, às "Fábricas de

vidros, fornos e vidreiros em Portugal:

Relação por ordem cronológica da sua

fundação ou do conhecimento da sua

existência", de Luís Neto, passando por

"Pisões, Azenhas e Moinhos na bacia

hidrográfica do rio Lis", de Ricardo

Charters-d'Azevedo, por "A revolta da

Azoia (Leiria) - um núcleo da intentona

monárquica de 1912", de Carlos

Fernandes, pelas "Polémicas políticas no

concelho de Ansião na Primeira

República", de Manuel Augusto Dias, ou

por "A cerâmica no "Estado Novo" ao

serviço de um ideário", de Aires B.

Henriques.

São ainda tratados assuntos como "Os

Pereira da Silva, morgados da Quinta de

Caldelas (Caranguejeira, Leiria) e da

Quinta da Rebaldeira (São Pedro dos

Dois Portos, Torres Vedras)", por Saul

António Gomes, e "Porto de Mós, teatro

da perseguição das hostes cabralistas

em 1845-46", por Carlos Fernandes.

O volume contempla ainda o in memo-

riam de duas personalidades: "Adriano

Monteiro ou um estudioso e a sua bib-

lioteca" e "Fernando Miguel Bernardes,

escritor de causas e poeta". zx PA

DR

zx O vencedor da 6ª edição do

Prémio Villa Portela 2022 foi Pedro

António Fonseca Jorge, arquiteto,

da Benedita, com o trabalho "A

casa rural no Concelho de

Alcobaça em 1961. Da teorização

erudita à prática popular".

A cerimónia de entrega do Prémio

Villa Portela 2022 realizou-se, no passa-

do dia 25 de janeiro, no Museu de Leiria,

e contou com a presença da vereadora

da Cultura, Anabela Graça, e represen-

tantes do júri do concurso, nomeada-

mente Cristina Nobre, Isabel Brás e

Miguel Narciso, além de vários convida-

dos que quiseram partilhar este

momento com o vencedor do prémio.

"O autor deste trabalho está de

parabéns pela sua qualidade, sendo

muito importante do ponto de vista da

ciência e do património para a nossa

região", destacou Anabela Graça, que,

tal como Cristina Nobre, recomendaram

a publicação deste trabalho de investi-

gação, pelo valor que poderá assumir ao

nível da cultura e património nacional e

internacional.

O Prémio Villa Portela foi inicialmente

criado por Ricardo Charters de Azevedo,

presente nesta cerimónia, como forma

de homenagear os seus antepassados,

que viveram na propriedade batizada

como Villa Portela, situada em frente aos

Paços do Concelho de Leiria, e na qual

estão a decorrer, atualmente, trabalhos

para ali nascer um Centro de Artes.

A iniciativa, que este ano contou com

três trabalhos a concurso, tem como

objetivo incentivar a criação de traba-

lhos de investigação sobre a história

local e o património do distrito de Leiria

e concelho de Ourém.

Com periodicidade bienal, o prémio

resulta de uma parceria entre o

Município de Leiria, o CEPAE - Centro do

Património da Estremadura, a ADLEI -

Associação para o Desenvolvimento de

Leiria e o Politécnico de Leiria.

Pedro Fonseca Jorge, natural da

Benedita, concelho de Alcobaça, é

arquiteto, com mestrados em

Intervenção em Património e Design de

Produto e Artes Plásticas, sendo ainda

doutorado em Habitação. Trabalhou de

norte a sul do país, antes de se estabele-

cer por conta própria em 2014, na vila

onde nasceu. Atualmente é também

Investigador Bolseiro no LIDA

(Laboratório de Investigação em Design

e Artes) da ESAD.CR, onde leciona. zx PA

Prémio Villa Portela 2022 atribuído
a Trabalho sobre Casa Rural de Alcobaça

zx A Confraria do Frango na

Púcara de Alcobaça, que recente-

mente lançou o seu website

institucional (www.confrariad-

ofran-gonapucara.pt), foi convi-

dada pela Confraria

Gastronómica de Olivença a par-

ticipar no III Encontro

Transfronteiriço de Confrarias

Eno-Gastronómicas, que se

realizará em Olivença, a 1 de

abril.

A delegação que vai representar a

confraria alcobacense será constituída

por duas confreiras e dois confrades.

O anterior encontro transfronteiriço

de Confrarias Gastronómicas de

Espanha e Portugal, realizou-se em

Olivença, a 11 de junho de 2022, no

convento de Nossa Senhora da

Conceição, que foi fundado no século

XVI, originalmente como convento para

a comunidade franciscana de claris-

sas, mas que viria pouco depois a ser

usado pelos monges hospitalários de

São João de Deus, sendo por isso con-

hecido na atualidade por convento de

São João de Deus. Atualmente o con-

vento é usado como centro de acolhi-

mento de visitantes. zx

Confraria do Frango na Púcara vai participar no III Encontro
Transfronteiriço de Confrarias Eno-Gastronómicas em Olivença

DR
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Cristina Lucas e Ventura Piló Bem
são os Reis do Carnaval

zx  A abertura da exposição

dedicada à temática serviu de

palco para a primeira grande

mostra da alegria desta data

para a comunidade local

Cristina Lucas e Ventura Piló Bem

são os Reis do Carnaval 2023 da

Nazaré. As duas figuras locais, muito

ligadas ao carnaval, foram apresen-

tadas no passado dia 21 de janeiro,

durante a abertura da exposição "Só se

tá néuva", o tema do evento deste ano.

Cristina Lucas pertence ao grupo

Bastilhonas, da Pederneira, e Ventura

Piló Bem soma anos de experiência em

brincadeiras e cegadas de carnaval.

Vive em Inglaterra há vários anos, mas

regressa à sua terra em períodos espe-

ciais, como o Carnaval "a que não

falha".

Ambos agradeceram o convite da

Câmara para serem os reis do evento e

prometeram "mais uma grande festa à

maneira da Nazaré". zx 

DR

Milhares de pessoas na romaria
ao São Brás

Com Francisco Gomes

zx Arrancou o carnaval na

Nazaré, uma das épocas mais

festejadas na Nazaré. Na

romaria ao São Brás, que, tradi-

cionalmente, dá início aos feste-

jos, no passado dia 3 de

fevereiro, estiveram milhares de

pessoas.

Centenas vieram de fora atraídos

por uma festividade local que se rea-

liza todos os anos. A marcação de

espaços para a instalação de tendas e

fogueiros começou no início da semana

e o bom tempo que se fez sentir naque-

le dia fez com que a festa rendesse

muitas horas de alegria, subidas e

descidas ao monte, de onde se avista o

oceano e a extensa mancha de pinhal.

A romaria ao São Brás é muito anti-

ga e uma das festas populares

integradas no evento Carnaval, organi-

zado pela Câmara.

Para os habitantes do concelho, o 3

de fevereiro é um dia especial pelo con-

vívio em jeito de piquenique e por ser o

arranque oficial das manifestações do

carnaval da Nazaré.

Os foliões concentraram-se junto do

monte de São Bartolomeu, para comer

e beber à volta de fogueiras e ao som

das marchas do carnaval, ultrapassa-

dos os condicionalismos dos últimos

anos devido à pandemia de Covid-19.

A festa contou com a presença dos

reis da edição 2023, Cristina Lucas e

Ventura Piló Bem, que deixaram um

convite para os próximos eventos de

carnaval ao longo deste mês.

Não vão faltar bailes de máscaras,

desfiles, brincadeiras e sátiras popu-

lares (as chamadas cegadas), preven-

do-se que a vila seja inundada de visi-

tantes.

O carnaval da Nazaré volta à alegria

habitual e os nazarenos vivem-no de

forma apaixonante. zx
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zx Ricardo Leandro expõe

Carnaverse na Galeria Municipal

Paul Girol, espaço dedicado às

artes e artistas locais ou com obra

produzida sobre a Nazaré.

Carnaverse é uma analogia ao metaver-

so e a uma nova forma de olhar para o

Carnaval da Nazaré, através das artes

visuais como a fotografia, vídeo, perfor-

mance, instalação e som.

A ideia é que se crie uma conversa com

a comunidade nazarena acerca da

evolução das festividades e das principais

manifestações artísticas, sejam elas orga-

nizadas como as marchas, os grupos e os

carros alegóricos, ou espontâneas.

"Não vamos entrar no metaverso, até

porque é algo que ainda está a ser testado

virtualmente, mas é importante para mim

passar uma mensagem de que o Carnaval

da Nazaré tem uma vertente criativa

muito rica e única, bem como um enorme

potencial narrativo que deve ser explo-

rado artisticamente, até ao limite, pelas

próximas gerações, através de exercícios

práticos e lúdicos de modo a que se consi-

ga unir e preservar as suas raízes e

tradições, ao futuro".

A mostra pode ser visitada até 25 de

fevereiro, no horário da Biblioteca

Municipal José Soares:

De 2ª a 6ª feira: 9h00-13h00; 14h00-

17h00; ao sábado: 15h00-18h00

Encerra aos domingos e feriados. zx

Horário de estabelecimentos
alargado para festejos do carnaval

zx O alargamento do horário de funcionamento destes estabeleci-

mentos é uma prática habitual neste período festivo de grande procu-

ra pela Nazaré.

O horário de funcionamento dos Bares, Discotecas e Restaurantes

do concelho entre sexta-feira e terça-feira (inclusive) de carnaval foi

autorizado até às 06h00 por Despacho (9-2023) do Presidente da

Câmara Municipal.

As Associações do Concelho que promovem Bailes de Carnaval

(incluindo os Bailes de Máscaras) possuem autorização de funciona-

mento (encerramento), de 6ª a 3ª feira inclusive, até às 08h00.

Uma adenda ao despacho 9-2023, feita através do despacho 11-2023,

datada de 30 de janeiro, refere que a aprovação do alargamento do

horário de funcionamento (encerramento) dos bares, discotecas e

restaurantes do concelho, para os dias 4 e 11 de fevereiro, datas de

realização dos bailes de máscaras, é até às 4h00.

"A Nazaré é indiscutivelmente um local muito procurado ao longo de

todo o ano, sobretudo nas épocas que coincidem com festividades" pelo

que "a animação também reveste um carácter positivo, pois, além de

contribuir para a promoção da boa imagem da Nazaré e, nesse senti-

do, servir o interesse público que prosseguimos, igualmente estimula

e favorece o tecido económico da vila, que dela retira benefícios

económicos." zx

Exposição Carnaverse na Galeria
Paul Girol DR
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Nazaré está em processo de certificação
como destino turístico sustentável

zx Os empresários poderão for-

malizar a sua certificação atra-

vés do programa Good Travel

Seal+

O Município da Nazaré e os repre-

sentantes da Green Destinations em

Portugal, a Th1nk, apresentaram,

ontem, o Good Travel Seal, um novo

programa de certificação dirigido aos

agentes económicos ligados à indústria

do turismo, ao mesmo tempo que fize-

ram o ponto de situação relativamente

à Certificação do destino Nazaré.

O Presidente da Câmara, Walter

Chicharro, lembrou que "desde 2021

que o Município tem vindo a participar

na certificação do Green Destination,

dando-se, este ano, a primeira audito-

ria," que o autarca espera que se

traduza na atribuição do selo de quali-

dade.

Reconhecendo que as questões da

sustentabilidade são cada vez mais re-

levantes, o autarca referiu que as esco-

lhas dos destinos, dos restaurantes,

dos alojamentos, entre outros, também

"já são feitas, em parte, por pessoas

levadas por essas escolhas, como tal

estes selos são ativos diferenciadores.

Este programa Good Travel Seal pre-

tende trazer esse know how às empre-

sas ligadas ao turismo, avaliar e premi-

ar os seus compromissos nos campos

da responsabilidade social, gestão

ambiental, saúde e segurança."

Pedro Mendes, da Th1nk, explicou

que está em causa uma "certificação

que trabalha toda as áreas do municí-

pio, desde a cultura, a tradição, a

relação com os agentes, as vertentes

económica, social e destino. Tem como

fator principal a vertente da gestão do

Município e o valor que a mesma

acrescenta", salientando que os

primeiros beneficiados deste são os

munícipes e o resultado final será a

"forma como os outros nos perce-

cionam através dessa certificação".

A primeira auditoria irá acontecer

num período próximo, dentro de três

meses, sendo, por essa altura, atribuí-

do o primeiro selo como destino certifi-

cado ao Município da Nazaré.

"Pretende-se que este selo seja um

valor para o destino, para a marca e

para os agentes, que vão ser convida-

dos (agentes económicos, população e

o município). A forma como as pessoas

que vão usufruir do produto turístico

Nazaré e a forma como o vão vender

refletirá muito a forma como são

tratadas, as experiências que viverem

e a perceção com que ficaram do desti-

no".

O país tem vivido muito da massifi-

cação do turismo, mas este turismo de

massas não é apontando como estraté-

gia dos destinos para o futuro.

"Queremos um turismo com um nível

qualitativo muito elevado".

"É importante ter a certificação e o

selo, mas também é muito importante

comunicar e fazer chegar a informação

ao cliente final, estar em mercados

para cativar o cliente que se ambi-

ciona. Temos que mostrar o que temos,

o que fazemos e como fazemos. Esta

certificação vai fazê-lo, mas é funda-

mental chegar a esses mercados".

Pedro Mendes destacou a "qualidade

do produto" como a peça fundamental,

tal como o é "a perceção que criámos e

a forma como as pessoas o sentiram".

Dados do World Travel & Tourism

Council sobre a tendência atual e futu-

ra do turismo, indicam que 69% das

pessoas procuram destinos que pro-

movem opções sustentáveis, sendo os

alojamentos locais um fator de escolha

de 53% deste público.

Por sua vez, Diogo Neves, também a

Th1nk, adiantou que a auditoria será,

em condições normais, realizada em

abril, esperando-se um de 4 resultados

possíveis, sendo que "para obter o nível

mínimo (bronze) são necessários 60%

de conformidade nos 84 critérios do

prémio, e para a platina implica estar

no nível máximo, ao passo que para

chegar ao nível superior, designado por

Green Destinations Certified, onde, à

data, constam apenas 5 destinos no

mundo (dois nos USA, 1 em Itália; 1 nos

Países Baixos e 1 na Áustria) haverá

um caminho a percorrer. O Município

da Nazaré ainda não tem nenhum

destes 4 níveis, e terá a primeira audi-

toria em breve".

Sobre o envolvimento da comu-

nidade neste desafio, tido como crucial

para o sucesso futuro da certificação,

Diogo Neves disse que é essencial que

os agentes económicos locais acom-

panhem o processo, tanto mais que "os

turistas, cada vez mais, procuram o

Município certificado e o usufruto de

atividades e alojamento certificados".

Em 2021 lançou-se o Good Travel

Seal+, que funciona de forma seme-

lhante aos do Município, do qual os

agentes económicos locais podem

obter entre 1 a 3 estrelas, consoante os

critérios que cumprirem na avaliação

pelo auditor.

"O programa, para além das boas

prática internas que traz, vai atrair os

turistas que queremos para o futuro,

ou seja, os mais conscientes em ter-

mos ambientais e da sustentabilidade".

"Este projeto integra-se na estratégia

do Município para o desenvolvimento

do turismo e a sustentabilidade ambi-

ental", explicou o vereador na Câmara

da Nazaré, Orlando Rodrigues. "Para

nós, é importante o turismo de verão",

mas pretende-se desenvolver um pro-

duto competitivo e apelativo para todo

o ano.

A Nazaré está no programa de certi-

ficação da Green Destinations desde

2021. A Green Destinations, entidade

que promove mundialmente destinos

de turismo sustentáveis, lançou, recen-

temente, o Good Travel Seal, um pro-

grama de certificação para os agentes

económicos ligados à indústria do tu-

rismo, que apoia a sustentabilidade

para empresas ligadas ao turismo,

avaliando e premiando o seu compro-

misso nos campos da gestão ambien-

tal, responsabilidade social, saúde e

segurança. zx JL
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zx O Município da Nazaré cele-

brou o Dia dos Afetos com ativi-

dades destinadas a fomentar o

desenvolvimento de afetos na

comunidade nos dias 08, 09, 10 e

11 de fevereiro.

A Nazaré pertence, desde maio de

2019, ao movimento "Cidade dos

Afetos", uma iniciativa que pretende

chamar os afetos como mecanismo

fundamental de desenvolvimento para

o dia-a-dia das comunidades.

No âmbito do acordo de adesão do

Município ao Movimento, a Nazaré

compromete-se a dar apoio a iniciati-

vas da comunidade que possam desen-

volver a afetividade entre os cidadãos,

desenvolver iniciativas que ajudem a

catalisar outros parceiros para alargar

este movimento e a promover a se-

mana dos afetos, em fevereiro de cada

ano.

A primeira ação, decorreu dia 08, às

16:00, no Bairro de Habitação Mãe

D'Água, com a criação de um "Mural

dos Afetos", um atelier onde as cri-

anças criaram frases sobre os afetos.

No Dia do Abraço, a 9 de fevereiro, "a

Minnie e o Mickey foram, durante os

intervalos escolares e horas de almoço,

visitar os Centros Escolares da Nazaré

(10h30), Valado dos Frades (12h30) e

Famalicão (13h00) e a escola do Pré-

Escolar do Bairro dos Pescadores

(11h45), com a missão de "dar muito

abraços às crianças e falar sobre a

importância dos afetos", explica o

Gabinete de Ação Social da Câmara.

O Mercado Municipal da Nazaré foi o

local escolhido para o Dia do Abraço à

comunidade, que se assinalou no dia

10 de fevereiro. A partir das 10h00, a

"Siteira (mascote da Nazaré) andaou

pelo Mercado Municipal, Feira, Lojas e

outros locais a promover o valor dos

afetos, através da interação social e da

partilha de sentimentos, carinho,

amizade."

A cidade dos afetos é um movimento

mobilizador de toda a comunidade

para o desenvolvimento de atividades

que apliquem a componente afetiva, de

modo a promover o bem-estar e os esti-

los de vida saudáveis, essenciais à feli-

cidade de todos. zx

Conheça o projeto:

https://www.cidadedosafetos.pt/

Nazaré assinalou Dia dos Afetos com atividades
em vários pontos do concelho

DR
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Certifico para efeitos de publicação que por escritura de Justificação outorgada no três de Fevereiro

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

Trinta - J, deste Cartório, ANÍBAL COUTINHO DE SOUSA, solteiro, maior, natural da freguesia de

Pataias, concelho de Alcobaça, onde reside na Avenida da Lagoa, nº 59, 3º Dto., fracção V, União das fregue-

sias de Pataias e Martingança, concelho de Alcobaça, C.F. número 169.079.449, Que é dono e legítimo pos-

suidor, com exclusão de outrem de um sexto indiviso que é tudo quanto possui no prédio rústico,

denominado Pedra do Couto, situado em Boubã de Baixo, freguesia de Pataias (extinta), actual

União das freguesias de Pataias e Martingança, concelho de Alcobaça, composto no todo de pin-

hal novo com a área de trinta e oito mil e duzentos metros quadrados, a confrontar a norte e a poente com

Raul Carvalho, e a sul e a nascente com José Miguel de Oliveira, inscrito na matriz predial respectiva, quan-

to a este direito em nome dele justificante, sob o artigo 6.275 (anterior artigo rústico 8.581 da freguesia de

Pataias (extinta), que por sua vez provém do anterior artigo rústico 6.265 (parte) da antiga matriz da fregue-

sia de Pataias), com o valor patrimonial, correspondente ao direito, e atribuído de quatrocentos e

quarenta euros e trinta e três cêntimos, descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça

sob o número nove mil trezentos e cinco / Pataias, aí registada a aquisição da totalidade do imóvel a

favor de José Vieira Coutinho pela Apresentação oito de dezoito de Janeiro de mil novecentos e trinta e

seis, e junto ao qual não possui outro imóvel rústico contíguo. Que o identificado direito veio à sua posse

por volta do ano de mil novecentos e cinquenta e dois, por doação meramente verbal feita pelo seu avô, o

titular acima identificado, José Vieira Coutinho, mas nunca tendo chegado a formalizar qualquer escritura

pública de Doação, nem sendo agora possível realizá-la em virtude do falecimento do doador. Que tal

Doação não teve a virtualidade jurídica de transmitir o direito a seu favor, sendo certo, por via disso, que

passou o mesmo a usufruir do direito, em seu nome próprio, sem oposição de qualquer pessoa, há mais de

vinte anos, posse essa pública, pacífica e contínua. Deste modo, a realidade é que é o justificante quem

explora o referido direito desde que entrou na sua posse, há, portanto, 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, limpan-

do e cultivando o mesmo, respeitando o uso a que os restantes consortes têm direito, sendo também do

conhecimento de toda a gente que o justificante é o legítimo proprietário do direito, pagando os respectivos

impostos. 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 04.07.2022.

Eduarda Agostinho Félix Castelhano (nº20040/4)

Conta registada sob o n.º FAC 2023005/93. Foi emitido recibo.

Certifico para efeitos de publicação que por escritura de Justificação e Compra e Venda outorga-

da no vinte e seis de Janeiro de dois mil e vinte e três, exarada a folhas sessenta e sete e seguintes do Livro

de Notas número Cento e Trinta - J, deste Cartório, JOSÉ DE SOUSA INÁCIO, C.F. número

115.776.818, casado sob o regime imperativo da separação de bens com MARIA VANDA SARAIVA INÁCIO

DE SOUSA, C.F. número 153.073.209, natural da freguesia de Maceira, concelho de Leiria, residente na

Rua António Henriques Primo, nº 15 A, r/c, freguesia de São Martinho do Porto, concelho de Alcobaça,

declarou que é dono e legítimo possuidor do seguinte imóvel: Prédio rústico, situado na Rua João da

Silva Venceslau, freguesia de São Martinho do Porto, concelho de Alcobaça, composto de terra de

semeadura, com a área de quinhentos e dois metros quadrados, a confrontar a norte com Travessa João

da Silva Venceslau, a sul com Pedro Agostinho, a nascente com Abílio dos Santos, e a poente com Rua João

da Silva Venceslau, inscrito na matriz predial respectiva, em nome do seu representado e justificante, sob

o artigo 3.862, com o valor patrimonial tributário e atribuído de três mil cento e quarenta e nove

euros e cinquenta cêntimos, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça, e que

junto ao qual o seu representado não possui qualquer outro imóvel rústico contíguo. Que o referido imóv-

el veio à posse do seu representado por volta do ano de mil novecentos e oitenta e um, no seu anterior esta-

do de viúvo, por compra meramente verbal feita a Pedro Agostinho Júnior e esposa Isaura dos Anjos

Agostinho, casados sob o regime da comunhão geral de bens, residentes no lugar de Medros, freguesia de

São Martinho do Porto, concelho de Alcobaça, mas nunca tendo chegado a formalizar entre eles qualquer

escritura pública, nem tendo agora o justificante, qualquer documento válido para proceder ao seu regis-

to na Conservatória. Que, por falta de título, não tem o justificante, possibilidade de comprovar pelos meios

normais, o seu direito de propriedade. Mas a verdade é que ele é o único titular deste direito, pois vem pos-

suindo 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 materializado 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 cultivando o mesmo, sendo também do conhecimento de toda a gente que é o legítimo proprietário do

imóvel. 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 04.07.2022.

Eduarda Agostinho Félix Castelhano (nº20040/4)

Conta registada sob o n.º FAC 2023005/66. Foi emitido recibo.

Certifico para efeitos de publicação que por escritura de Justificação outorgada no dezasseis de

Dezembro de dois mil e vinte e dois, exarada a folhas sessenta e sete e seguintes do Livro de Notas número

Cento e Vinte e Oito - J, deste Cartório, Maria Irene Carvalho Vicente, casada sob o regime imperativo da

separação de bens com José Morgado Tomás, natural da freguesia de Évora de Alcobaça, concelho de

Alcobaça, onde reside no lugar de Carris, na Rua Amadas, nº 3, C.F. número 148.902.545; António Carvalho

Vicente e esposa Conceição Delgado Vicente, casados sob o regime da comunhão geral de bens, natu-

rais da dita freguesia de Évora de Alcobaça, onde residem no lugar de Fonte Santa, na Rua Principal, s/n, C.F.,

números 141.487.887 e 141.487.879, Ilda Carvalho Vicente Silva e marido Manuel da Silva Martins,

casados sob o regime da comunhão geral de bens, naturais da dita freguesia de Évora de Alcobaça, onde resi-

dem no lugar de Zambujal, na Rua Principal, s/n, C.F., números 139.684.735 e 139.684.395; Manuel Carvalho

Vicente e esposa Alzira de Figueiredo da Silva Vicente, casados sob o regime da comunhão geral de

bens, naturais da dita freguesia de Évora de Alcobaça, onde residem no lugar de Cabeço dos Carris, na Rua da

Lagoa, nº 19, C.F., , números 132.100.282 e 132.100.290; José Manuel Carvalho Vicente, casado sob o

regime da comunhão de adquiridos com Isabel Maria Ventura Terras, natural da dita freguesia de Évora de

Alcobaça, onde reside no lugar de Cabeço dos Carris, na Rua do Atalho, nº 21, C.F. número 132.100.509;

Rosária Carvalho Vicente Rosa casada sob o regime da comunhão de adquiridos com Luís Rebelo Rosa,

natural da dita freguesia de Évora de Alcobaça, onde reside no lugar de Zambujal, na Rua Principal, nº 8, C.F.

número 139.135.154, Luís Manuel Vicente Carvalho, casado sob o regime da comunhão de adquiridos

com Maria de Fátima Ramos de Sousa Carvalho, natural da dita freguesia de Évora de Alcobaça, residente na

Rua dos Prazeres, nº 7, lugar de Boavista, freguesia de Aljubarrota, concelho de Alcobaça, C.F. número

132.100.304, declararam que são donos e legítimos possuidores, em comum e sem determinação de parte ou

direito, do seguinte direito: Um barra cinquenta avos indivisos do prédio misto, denominado Longras

dos Carris, situado em Évora de Alcobaça, freguesia de Évora de Alcobaça, concelho de Alcobaça, composto

no todo de casa de habitação de rés-do-chão e dependências com a superfície coberta de trezentos e quarenta

e oito vírgula cinco metros quadrados e logradouro com a área de cento e sessenta e dois vírgula vinte e cinco

metros quadrados, e terra de cultura, oliveiras, figueiras e eira com a área de quatro mil e seiscentos metros

quadrados, a confrontar a norte com herdeiros de José Francisco, a nascente com herdeiros de José da Silva,

a sul com caminho e a poente com António Lourenço Rafael, inscrito na matriz predial respectiva sob os arti-

gos 649 Urbano, em nome de Manuel Vicente - cabeça de casal da herança de, e 7.168 Rústico, quanto ao

direito de vinte mil e quarenta e três barra cem mil avos indivisos a favor de Manuel Vicente - cabeça de casal

da herança de, quanto ao direito setenta e sete mil novecentos e noventa e seis barra cem mil avos indivisos

a favor de José Francisco Carvalho; e quanto a mil novecentos e sessenta e um barra cem mil avos indivisos

a favor de António Rodrigues, com o valor patrimonial tributário para efeitos de IMT, correspondente ao dire-

ito e atribuído de quatrocentos e vinte e quatro euros e setenta e nove cêntimos, descrito na Conservatória do

Registo Predial de Alcobaça sob o número duzentos e trinta e nove / Évora de Alcobaça, aí registada a

aquisição deste direito a favor de António Manuel Pereira Rosa e esposa Maria Gertrudes Rodrigues, António

Vicente Rodrigues e esposa Graciete Ferreira Fragoso, e Elvira da Conceição Rei Rodrigues e marido Manuel

Vicente Rodrigues, pela Apresentação dez de vinte de Novembro de mil novecentos e oitenta e sete, nunca

tendo havido qualquer alteração na sua configuração e junto ao qual não possuem qualquer outro imóvel rús-

tico contíguo. Que por volta do ano de mil novecentos e oitenta e oito, os indicados António Manuel Pereira Rosa

e esposa Maria Gertrudes Rodrigues, António Vicente Rodrigues e esposa Graciete Ferreira Fragoso, e Elvira

da Conceição Rei Rodrigues e marido Manuel Vicente Rodrigues venderam verbalmente o referido direito a

Manuel Vicente e esposa Joaquina Teresa Carvalho, já falecidos, pais dos justificantes acima mencionados,

mas sem nunca terem efectuado qualquer escritura pública, nem sendo agora possível realizá-la. Que os indi-

cados Manuel Vicente e esposa Joaquina Teresa Carvalho, faleceram, ele no dia dezoito de Novembro de dois

mil e quatro, na freguesia de Pousos, concelho de Leiria, e ela no dia nove de Março de dois mil e vinte e dois,

na dita freguesia de Évora de Alcobaça, de onde eram naturais e onde ambos tiveram a sua última residência

habitual no lugar de Cabeço dos Carris, na Rua do Atalho, nº 19, ambos sem testamento ou qualquer outra dis-

posição de última vontade, e no estado de casados um com o outro sob o regime da comunhão geral de bens,

a quem além da última autora ao primeiro autor, lhe sucederam como seus únicos e universais herdeiros, seus

filhos, Maria Irene Carvalho Vicente, António Carvalho Vicente, Ilda Carvalho Vicente Silva, Manuel Carvalho

Vicente, José Manuel Carvalho Vicente, Rosária Carvalho Vicente Rosa e Luís Manuel Vicente Carvalho, os ora

justificantes, tal como foram identificados, tudo conforme consta da escritura de Habilitações de Herdeiros

outorgada neste Cartório no dia dezoito de Outubro de dois mil e vinte e dois, exarada a folhas dez e seguinte

do Livro de Notas Cento e Vinte e Seis - J. Assim sendo, tal Compra e Venda verbal não teve a virtualidade

jurídica de transmitir o referido direito a favor dos falecidos, aqui representados pelos seus herdeiros, sendo

certo, por via disso, que passaram os mesmos e depois a herança a usufruir do mesmo, como legítimos pro-

prietários, em seu nome próprio, na convicção de possuir direito próprio e exclusivo, sem oposição de qual-

quer pessoa, há mais de vinte anos, de boa-fé, posse essa pública, pacífica e contínua. Deste modo, a realidade

é que são os justificantes, em nome dos falecidos, quem explora o referido direito desde que entraram na sua

posse, há, portanto, 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, efectuando obras de reparação e pintura na parte urbana, e limpan-

do e cultivando a parte rústica, respeitando o uso dos consortes , sendo também do conhecimento de toda a

gente que os justificantes, em nome da herança, são os legítimos proprietários do direito. 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 extraju-

diciais normais. 

A colaboradora autorizada pela Notária Ana Almeida, desde 09.12.2020.

Mónica Constantino Ribeiro (nº20040/1)

Conta registada sob o n.º FAC 2022005/987. Foi emitido recibo.



15 de fevereiro de 2023  zx15xz alcobaça

Alcobaça

zx Amílcar Falcão foi reeleito

Reitor da Universidade de

Coimbra (UC) para o mandato

2023-2027. O anúncio foi feito, no

passado dia 6, pela Presidente do

Conselho Geral da UC, Gabriela

Figueiredo Dias, após a reunião

plenária deste órgão de governo,

em que foi realizada a eleição. A

tomada de posse está marcada

para o próximo dia 1 de março.

Candidato único ao cargo, Amílcar

Celta Falcão Ramos Ferreira venceu o

ato com 87% dos votos expressos: rece-

beu 27 votos favoráveis, numa eleição

em que participaram 31 membros do

Conselho Geral da Universidade de

Coimbra (quatro estiveram ausentes

por motivos de força maior).

"O processo de seleção do novo

Reitor decorreu com grande

serenidade, tendo sido observados os

requisitos regulamentares em todas as

etapas do mesmo. As sessões pública e

privada de apresentação do Plano de

Ação do candidato Professor Doutor

Amílcar Falcão permitiram um diálogo

construtivo e refletido entre o Conselho

Geral e o Candidato que certamente

beneficiaram a transparência do

processo e a legitimidade do agora

eleito Magnífico Reitor, Professor

Doutor Amílcar Falcão, para o exercício

de um novo mandato. Nesta ocasião

não posso deixar de agradecer ao

Professor Doutor Amílcar Falcão a

disponibilidade e o compromisso com o

projeto da Universidade de Coimbra

que esta nova candidatura revela, dese-

jando-lhe as maiores felicidades para o

novo mandato", afirma a Presidente do

Conselho Geral da UC, Gabriela

Figueiredo Dias.

Amílcar Falcão, de 58 anos, é licenci-

ado em Ciências Farmacêuticas (1989),

Doutorado (1995) e Agregado (2002) em

Farmácia (Especialidade de Farma-

cologia) pela Universidade de Coimbra

- instituição na qual é Professor

Catedrático desde 2007. Foi também

Diretor da Faculdade de Farmácia

(2010-2012) e do Instituto de Inves-

tigação Interdisciplinar (2013-2019) e

Vice-Reitor da Universidade de Coim-

bra (2011-2019). Desde 2019 que é

Reitor da instituição.

A eleição do Reitor da Universidade

de Coimbra é feita numa reunião

plenária do Conselho Geral da institu-

ição. O organismo é constituído por 35

membros: 18 representantes dos pro-

fessores e investigadores, cinco repre-

sentantes dos estudantes, dois repre-

sentantes dos funcionários não-

docentes e não-investigadores e dez

personalidades de reconhecido mérito,

externas à Universidade. zx PA 

Alcobacense Amílcar Falcão reeleito
Reitor da Universidade de Coimbra

Alcobaça vai acolher mais de 1500 jovens no
âmbito das Jornadas Mundiais da Juventude

zx A Câmara Municipal de

Alcobaça reuniu, no passado dia

5 de fevereiro, com as estruturas

vicariais (Alcobaça/Nazaré) e

paroquiais (Pataias e Alpedriz,

Aljubarrota) do concelho, com o

objetivo de articular esforços

para apoio no acolhimento dos

jovens que venham ficar e visi-

tar o concelho. Estão previstos

cerca de milhão e meio de par-

ticipantes para este evento, com

epicentro em Lisboa.

"Pela nossa projeção internacional e

proximidade com Lisboa, prevemos

um forte aumento de visitantes ao

nosso concelho durante as Jornadas

Mundiais da Juventude. Estas pessoas

vão precisar de apoio logístico e de ori-

entação. Como sempre, a Câmara

Municipal de Alcobaça mostra-se

disponível para ajudar a receber bem

e dar a conhecer o que de melhor

temos. Este será um evento marcante

em termos da imagem que projetamos

para o exterior enquanto nação.

Alcobaça irá dar o seu contributo

nesta tão importante missão para todo

país", explica o Presidente da Câmara

Municipal, Hermínio Rodrigues.

As Jornadas Mundiais da Juventude

realizam-se de 1 a 6 de agosto, sendo

que as Paróquias de Pataias e Alpedriz

e a de Aljubarrota irão receber jovens

na denominada semana de Pré-

Jornada (26 a 31 de julho). As

restantes Paróquias do concelho, da

Vigararia de Alcobaça/ Nazaré,

recebem na semana das Jornadas (1 a

6 de agosto). zx

zx A Confraria do Frango na

Púcara esteve representada na

Primeira Peregrinação das

Confrarias ao Santuário de

Fátima que se realizou no sába-

do 11 de fevereiro de 2023.

A organização desta peregrinação

esteve a cargo da Confraria

Gastronómica da Amadora com o obje-

tivo de "partilhar e envolver todas as

Confrarias mesmo as mais recente-

mente fundadas".

Inscreveram-se no evento cento e

três (103) confrarias gastronómicas e

báquicas portuguesas. O número de

confrades presentes, devidamente tra-

jados, ultrapassou em muito os mais

concorridos capítulos habituais das

confrarias. Ao almoço, o qual teve

lugar no hotel Casa São Nuno, estive-

ram em confraternização quatrocen-

tas pessoas. Para além da partilha de

informações entre confrarias, o con-

vívio ao almoço também permitiu

provar e conhecer iguarias da Região

de Fátima.

No entender dos membros da

Confraria do Frango na Púcara que

estiveram em Fátima há que ter em

conta os ensinamentos monásticos

que recomendam "alimentar o corpo,

saciar a alma", ou antes, usando outra

expressão: "um corpo sem espírito

está morto". zx PA

Confraria do Frango na Púcara representada na Primeira
Peregrinação das Confrarias ao Santuário de Fátima

DR

DR
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Certifico para efeitos de publicação que por escritura de Justificação outorgada no trinta e um de Janeiro

de dois mil e vinte e três, exarada a folhas cinquenta e sete e seguintes do Livro de Notas número Cento e

Trinta - J, deste Cartório, Luís Filipe de Carvalho Sousa e esposa Marta Alexandra Ferreira

Coelho, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia e concelho da Marinha

Grande, ela da freguesia e concelho de Nazaré, residentes na Rua dos Arneiros, nº 68, no lugar de Ataíja de

Cima, freguesia de Aljubarrota, concelho de Alcobaça, C.F. números 207.975.477 e 217.037.755, declararam

que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do prédio urbano, denominado Lote

número quatro, situado em Estrada Principal, Chousa da Vila, lugar de Covões, freguesia de

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

reno para construção com a área de seis mil seiscentos e cinquenta e cinco metros quadrados, a confrontar

a norte com "Limeport Lda", a sul com Estrada Principal, a nascente com o lote nº 5 e de poente com o lote nº

3, inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 4.677, (anterior 3.314 da extinta freguesia de Aljubarrota

(Prazeres)), com proveniência nos artigos 2.543 urbano e 3.597 rústico ambos da freguesia de Aljubarrota

(Prazeres) (extinta), concelho de Alcobaça, com o valor patrimonial tributável e atribuído de vinte e cinco mil

duzentos e trinta euros. Que o referido prédio (lote número quatro), faz parte do loteamento autorizado pela

Câmara Municipal de Alcobaça através do Alvará número sete de vinte e oito de Agosto de mil novecentos e

oitenta e quatro. Que o dito loteamento foi realizado sobre o prédio rústico, situado em Chousa Velha ou

Chousa da Vila - Covões, freguesia de Aljubarrota (Prazeres) (extinta), actual freguesia de

Aljubarrota, concelho de Alcobaça, inscrito na matriz predial respectiva sob os artigos 3.596, 3.597, 3.598,

3.599 e 3.600 da freguesia de Aljubarrota (Prazeres) (extinta), descrito na Conservatória do Registo Predial de

Alcobaça sob o número vinte e seis / Aljubarrota (Prazeres), aí registada a aquisição a favor de Manuel

Coelho e esposa Maria Joana, na proporção de um quinto indiviso pela Apresentação oito de treze de Março

de mil novecentos e oitenta e cinco. Que no dia oito de Outubro de mil novecentos e oitenta e quatro no Cartório

Notarial de Alcobaça, os indicados titulares Manuel Coelho e Maria Joana, em conjunto com os restantes ti-

tulares do prédio, outorgaram uma escritura de Divisão do mesmo, exarada a folhas cinquenta e quatro e

seguintes do respectivo Livro de Notas Um - D. Que na referida escritura de Divisão, foi adjudicado aos indi-

cados Manuel Coelho e Maria Joana, uma parcela de terreno para construção com a área de seis mil seiscen-

tos e cinquenta e cinco metros quadrados, designada por lote número quatro. Que por volta do ano de mil

novecentos e oitenta e seis, os indicados titulares Manuel Coelho e Maria Joana, doaram verbalmente, o referi-

do Lote número quatro ao filho, António Alexandre Coelho casado sob o regime da comunhão geral de bens

com Lídia Pereira Gomes, residentes em 4 Rue Lafayette 45100 Orleans, França, sem nunca se ter chegado a

formalizar qualquer escritura pública de Doação. Que no ano de dois mil, os acima identificados, António

Alexandre Coelho e esposa Lídia Pereira Gomes, venderam verbalmente o referido lote quatro a Luís Filipe de

Carvalho Sousa e Marta Alexandra Ferreira Coelho, no seu anterior estado de solteiros, maiores, também sem

nunca se ter chegado a formalizar qualquer escritura pública de Compra e Venda. Deste modo, estão os jus-

tificantes, Luís Filipe de Carvalho Sousa e esposa Marta Alexandra Ferreira Coelho, na firme convicção de

terem adquirido o referido lote número quatro, tendo entrado de imediato na posse do bem, cumprindo todas

as obrigações inerentes ao mesmo, sendo assim, este prédio dos justificantes, de facto e de direito. Assim

sendo, a realidade é que são os justificantes que exploram e utilizam o referido imóvel desde que entraram

na sua posse, há portanto mais de vinte anos, tendo usado, limpado e cuidado do prédio, tal como qualquer

proprietário dele trataria, posse essa que se tem materializado pelo aproveitamento de que o mesmo é sus-

ceptível, para os seus benefícios, zelando pela sua conservação, sendo do conhecimento de toda a gente que

estes são os legítimos proprietários do referido prédio (lote quatro), pelo que têm usufruído do mesmo imóv-

el, pacífica, publicamente, de boa-fé e continuamente, na convicção de possuírem direito próprio e exclusivo.

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 direito pelos

meios extrajudiciais normais.  

A colaboradora autorizada pela Notária Ana Almeida, desde 04.07.2022.

Eduarda Agostinho Félix Castelhano (nº20040/4)

Conta registada sob o n.º FAC 2023005/84. Foi emitido recibo.

Certifico para efeitos de publicação que por escritura de Justificação outorgada no três de Fevereiro de

dois mil e vinte e três, exarada a folhas cento e catorze e seguintes do Livro de Notas número Cento e Trinta

- J, deste Cartório, AFONSO DA SILVA MENDES, solteiro, maior, natural da freguesia de Turquel, concel-

ho de Alcobaça, onde reside no lugar de Ardido, na Rua do Ardido, n.º 45, C.F. número 151.481.865, que é dono

e legítimo possuidor, com exclusão de outrém, do seguinte: VEÍCULO MOTOCICLO ligeiro de pas-

sageiros, de marca Yamaha, modelo RS125 do ano de 1976, com a matrícula LU-62-01, a gasolina, com o

número de quadro 005924, de cor verde, registado na Conservatória do Registo Automóvel a favor de Maria

da Piedade Vieira Vicente, residente no lugar de Cumeira de Baixo, freguesia de Aljubarrota, concelho de

Alcobaça, desde a data de vinte e oito de Março de mil novecentos e oitenta e três, a que atribui o valor de

noventa euros. Que este veículo motociclo foi por ele adquirido verbalmente por volta do ano de mil novecen-

tos e noventa, à referida Maria da Piedade Vieira Vicente, nunca tendo, no entanto, registado na Conservatória

tal aquisição. Assim sendo, é ele justificante, desde aquele ano de mil novecentos e noventa, há portanto mais

de vinte anos, que está na posse do referido veículo motociclo, zelando pela sua conservação, efectuando as

suas reparações, revisões e cuidando do mesmo, sendo reconhecido como seu dono por toda a gente, fazen-

do-o de boa-fé, por ignorar lesar direito alheio, pacificamente, porque sem violência, contínua e publicamente,

à vista e com o conhecimento de toda a gente e sem oposição de ninguém, pelo que adquiriu o referido veícu-

lo por USUCAPIÃO, que aqui invoca como causa de aquisição

A colaboradora autorizada pela Notária Ana Almeida, desde 04.07.2022.

Eduarda Agostinho Félix Castelhano (nº20040/4)

Conta registada sob o n.º FAC 2023005/93. Foi emitido recibo.

Certifico para efeitos de publicação que por escritura de Justificação outorgada no dia nove de janeiro de

dois mil e vinte e três, exarada a folhas cinquenta e sete e seguintes do Livro de Notas número Cento e Vinte

e nove- J, deste Cartório, NELSON DIAS LOPES e esposa MÉRCIA LUÍS RAMALHO, casados sob o

regime da comunhão geral de bens, naturais da freguesia e concelho de Nazaré, residentes na Rua Rei da

Memória, nº 28, 3º esq., Edifício Século XXI, freguesia de Benedita, concelho de Alcobaça, C.F., respectiva-

mente, números 194.017.249 e 205.190.014, Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem,

dos seguintes imóveis: UM - Prédio rústico, situado em Rua da Serrada, lugar de Taveiro, freguesia de

Benedita, concelho de Alcobaça, composto de terra de semeadura com a área de quinhentos e sessenta e

três metros quadrados, a confrontar a norte com Paulo Jorge Dias Lopes, a sul com Rua da Serrada, a nascente

com Rua do Moinho Velho, e a poente com Carlos Henriques, inscrito na matriz predial respectiva em nome

dele justificante marido, sob o artigo 5.010, com o valor patrimonial tributário e atribuído de duzentos euros,

não descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça; DOIS - Prédio rústico, situado em Taveiro,

freguesia de Benedita, concelho de Alcobaça, composto de olival, pinhal e sobreiros com a área de mil e seis-

centos metros quadrados, a confrontar a norte e a nascente com Luís Quitério Júnior, a sul com Paulo Fialho

Belo, e a poente com estrada pública, inscrito na matriz predial respectiva em nome de Joaquim Manuel -

cabeça de casal da herança de, sob o artigo 802, com o valor patrimonial tributário e atribuído de cento e

sessenta e sete euros e cinquenta e seis cêntimos, não descrito na Conservatória do Registo Predial de

Alcobaça; e -TRÊS - Prédio rústico, situado em Taveiro, freguesia de Benedita, concelho de Alcobaça, compos-

to de terra de semeadura com oliveiras e árvores, com a área de oitocentos metros quadrados, a confrontar a

norte, a nascente e a poente com serventia pública, e a sul com Joaquim José, inscrito na matriz predial

respectiva em nome de Isabel Engrácia Dias - cabeça de casal da herança de, sob o artigo 814, com o valor

patrimonial tributário e atribuído de cento e cinco euros e sessenta e seis cêntimos, não descrito na

Conservatória do Registo Predial de Alcobaça, e junto aos quais não possuem outros imóveis rústicos contígu-

os. Que estes imóveis vieram à sua posse por volta do ano de mil novecentos e noventa e cinco, ainda no seu

estado de solteiros, maiores, por doação meramente verbal feita pelos pais do justificante marido Francisco

Leandro Lopes e esposa Isabel Engrácia Dias, casados que foram sob o regime da comunhão geral de bens,

residentes que foram no lugar de Taveiro, dita freguesia de Benedita, actualmente falecidos, mas nunca tendo

chegado a formalizar entre eles qualquer escritura pública de Doação e não tendo eles agora justificantes,

qualquer título válido para registar os referidos imóveis na Conservatória. Que, por falta de título, não têm eles

justificantes, possibilidade de comprovar, pelos meios normais, o seu direito de propriedade.Mas a verdade é

que são eles os titulares desse direito, pois vêm possuindo os mesmos bens 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 ininterru-

ptamente desde o seu início, posse essa que se tem materializado pelo aproveitamento de que os mesmos são

susceptíveis, cuidando, limpando e cultivando os mesmos, para seu benefício, zelando pela sua conservação

e pagando os respectivos impostos. 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 demon-

stração 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 O trabalho surge no âmbito da

preparação candidatura a Patri-

mónio Imaterial da Humanidade

O livro "Culto de Nossa Senhora da

Nazaré - perspetiva multidisciplinar" foi

apresentado, no passado dia 28 de

janeiro, no auditório da Biblioteca

Municipal José Soares, na presença dos

seus autores.

A obra reúne as apresentações feitas

no colóquio científico sobre o culto (2020),

realizado no âmbito das ações de

dinamização da sua candidatura a

Património Imaterial da Humanidade, em

conjunto com o Governo do Estado do

Pará.

O Presidente da Câmara, Walter

Chicharro, considerou o culto como "um

elemento decisivo na afirmação do ter-

ritório" e um dos primeiros grandes mar-

cos de globalização de uma das marcas,

hoje, conhecida pelas suas ondas

grandes.

O autarca referiu, ainda, que a candi-

datura deste culto a património da

UNESCO "tem um papel central na

estratégia de desenvolvimento local".

De acordo com dados da Confraria

Nossa Senhora da Nazaré, o culto mobi-

liza mais de 2 milhões de visitantes por

ano ao Santuário mariano, no Sítio.

Dóris Santos, Diretora do Museu do

Traje, incumbida da apresentação da

obra ao público, destacou a importância

da mesma para "perceber um culto tão

importante para tantos devotos" em dife-

rentes nações.

"Este volume vai ficar como referência

no culto de NS Nazaré, o primeiro fenó-

meno global que a localidade viveu. Tem

um carácter diferenciador, por ser escrito

a várias mãos, servindo os propósitos

científico e académico, mas também o do

crente," acrescentou.

Por sua vez, Pedro Penteado, investi-

gador do CEHR da Universidade Católica

Portuguesa, reforçou a ideia desta "obra

ter um aspeto ímpar por ser a única que

olha para um culto mariano e um san-

tuário relevante a partir de um conjunto

de olhares".

O investigador realçou, ainda, a

importância dos contributos do livro na

candidatura à UNESCO, na salvaguarda

do património arquitetónico, no aspeto

educativo numa perspetiva intergera-

cional, e no turismo religioso e cultural,

na sua procura por autenticidade dos

destinos.

Já Maria Adelina Amorim, autora de

estudos sobre o culto de NS Nazaré em

Belém do Pará (Brasil), frisou que o

culto se tornou "transnacional, chegan-

do ao Brasil e a África" na sequência do

Concílio de Trento, cujo principal objeti-

vo foi reafirmar os dogmas da fé católi-

ca frente à disseminação do protes-

tantismo.

A terminar a sessão pública de lança-

mento, Carlos Medeiros, coordenador

da Candidatura do Culto a NSN a

Património Imaterial da Humanidade,

falou de a decisão da mesma ter passa-

do a ser internacional, apesar dos 800

anos de história do culto e dos aspetos

interessantes que rodeiam este fenó-

meno de culto internacional, como a

imagem "quem dinamiza todo o culto."

"Nós estamos a restaurar a imagem".

"Já permitiu ver que é uma imagem

medieval, de um período recuado da

Idade Média", disse, acrescentando que

há, ainda, um pormenor mais interes-

sante "que eu espero que se confirme. É

que essa imagem terá sido feita com

madeira de uma imagem mais antiga.

Admite-se essa possibilidade. A

imagem é feita de madeira de oliveira, e

admite-se que possa ser uma madeira

com mais de 2 mil anos" até porque

havia o hábito de aproveitar a parte boa

da madeira de imagens de culto

maiores, mas bastante danificadas.

O livro está à venda nas lojas da Praia

do Norte (Forte de São Miguel Arcanjo e

Centro Cultural da Nazaré). zx JL

Livro do culto a NS Nazaré está à venda
em lojas da marca Praia do Norte

DR

Lançamento da coleção de livros "Cadernos
de Teatro de Marionetas -S.A.Marionetas"

zx Integrado nas comemorações

dos 25 anos da companhia, a

S.A.Marionetas lançou, no passa-

do dia 28, o primeiro livro da

colecção Cadernos de Teatro de

Marionetas, onde se transcrevem

os textos  da peça "Inês de Castro".

Os Cadernos sairão ao longo do ano de

2023 com os textos originais criados

pelos atuais elementos da companhia,

José Manuel Valbom Gil, Natacha Costa

Pereira e Sofia Olivença Vinagre. Todas

as peças estiveram ou ainda estão em

cena.

Este foi o início da publicação de uma

selecção de guiões para teatro de mari-

onetas em português e de autores por-

tugueses que, entre os três autores, já

ultrapassam as 50 obras escritas e colo-

cadas em cena. Pretende-se assim

preservar para memória futura o traba-

lho realizado ao longo destes 25 anos pela

companhia S.A.Marionetas deixando

desta forma um legado para o repertório

do teatro de marionetas português. zx

zx O Cistermúsica voltou a ga-

nhar o estatuto de finalista,

estando entre os 10 mais vota-

dos, em duas categorias do

Iberian Festival Awards (IFA),

cuja 7.ª edição se irá realizar no

dia 11 de março, no Grande

Auditório do Fórum da Maia,

onde se irão premiar os melhores

festivais em Portugal e Espanha.

O Cistermúsica foi eleito para a

shortlist de Best Small Festival, catego-

ria votada pelo público (com um número

recorde de mais de 19 mil votos) e para

Best Venue, após uma análise cuidada

de um júri especializado.

A categoria Best Small Festival dis-

tingue festivais com menos de 1500

espectadores por dia. Já a categoria

Best Venue poderá galardoar o

Mosteiro de Alcobaça, candidatado

como recinto privilegiado do Cistermú-

sica, pela arquitetura e ligação entre

música e património, a par da multipli-

cidade de espaços que permitem viver

o monumento com ambiências distin-

tas. zx

Cistermúsica eleito finalista em duas 
categorias do Iberian Festival Awards 2023

DR
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Primeiro-Ministro visitou empresa
da Benedita

Francisco Gomes

zx  O Primeiro-Ministro António

Costa esteve no passado dia 7 na

empresa Solancis, na Benedita,

líder da Agenda Verde do Setor

da Pedra Natural - Sustainable

Stone by Portugal, agenda com

um investimento total de

53.824.168,36 euros e partici-

pação de mais de 50 parceiros.

Esta iniciativa decorre do ciclo de

visitas realizadas pelo Primeiro-

Ministro às agendas aprovadas no

âmbito do Plano de Recuperação e

Resiliência (PRR), com o objetivo de

conhecer os projetos aprovados. A

comitiva contou também com a pre-

sença da Ministra da Presidência, do

Secretário de Estado Adjunto do

Primeiro-Ministro e do Secretário de

Estado da Economia.

Com a execução dos projetos no

âmbito da agenda pretende-se pro-

mover a transição digital e climática,

reduzindo em 30% a emissão de gases

de efeito estufa, garantir a resiliência

económica do setor, com uma perspeti-

va de crescimento nas exportações de

10% e a criação de mil novos postos de

trabalhos diretos e indiretos.

A Solancis descreveu que "o setor da

pedra natural nos últimos anos tem

tido um percurso notável, desde o

ponto de vista da inovação nas suas

aplicações quer no posicionamento

internacional em projetos de alto valor

acrescentado". "A diversidade de mate-

riais, o saber-fazer português, associa-

dos a uma tecnologia altamente

avançada e uma forte cultura rela-

cional e comercial dos seus

empresários, são parte substancial dos

fatores que colocam Portugal no Top 7

mundial. Em 2022, o setor teve um

desempenho record nas exportações

com valores próximos dos 500 milhões

de euros, com uma relevância acresci-

da no Produto Interno pela baixa incor-

poração de matéria-prima importada",

referiu.

Para o Primeiro-Ministro, a Solancis

"soube introduzir inovação e conheci-

mento", vincando que o PRR "continua

a chegar às empresas e à indústria".

"Com o PRR as empresas estão a apos-

tar na digitalização, potenciando a sua

capacidade de crescimento", declarou.

António Costa sublinhou a importân-

cia de o país continuar focado na exe-

cução do PRR, desafiando as empresas

portuguesas a "pedalar" para que o

país chegue ao final do programa, em

2026, mais bem preparado "não só para

enfrentar crises que o futuro" possa

trazer, mas sobretudo com "mais e

melhor emprego, maior rentabilidade

para as empresas e uma economia

mais sustentável".

O país tem 70% das verbas do PRR

aprovadas e adjudicadas, existindo

"mais de 93 mil projetos em execução".

Considerando o programa das 53

agendas mobilizadoras "particular-

mente desafiante", António Costa lem-

brou que a verba inicial do PRR, de 930

milhões de euros, aumentou para 3.000

milhões de euros "para garantir que

todos os projetos que passaram no júri

e mostraram viabilidade, não deixari-

am de ser executados por falta de ver-

bas".

A Sevways, empresa da comu-

nidade Óbidos Parque, está entre as

dez tecnológicas do país que vão dar

forma à agenda Sustainable Stone by

Portugal. Do trabalho a desenvolver

pela Sevways, em colaboração com o

Politécnico de Santarém, Inov Inesc

Inovação e várias empresas do setor,

conta-se o desenvolvimento de

soluções com vista à digitalização

preditiva de matérias-primas, o

desenvolvimento de um sistema de

monito-rização universal para a

pedra, ou a cocriação da Fábrica

Digital do Futuro. zx 

DR

zx  A DECO tem vindo, ao longo

das últimas semanas, a receber

pedidos de informação de con-

sumidores que têm visto a sua

prestação do crédito à habitação

aumentar mais do que expectá-

vel, não só como consequência da

subida das taxas Euribor, mas

também pelo agravamento do

spread no seu crédito à

habitação.

O spread corresponde a uma parcela

da taxa de juro, definida pelo banco

quando concede ao cliente um crédito.

Numa definição simples, o spread não é

mais do que o lucro do banco quando

'empresta dinheiro'. 

A DECO aconselha o consumidor a

analisar cuidadosamente as condições

contratualizadas no seu crédito, verifi-

cando se todos os serviços/ produtos

contratados com o banco estão ativos

de modo a beneficiar do spread con-

tratado, isto é, de uma redução do

spread base.

Caso o consumidor verifique que

essas condições contratualizadas se

mantêm, deverá reclamar, por escrito,

junto da instituição bancária, solicitan-

do o esclarecimento da situação,

poderá, ainda, apresentar reclamação

junto do Banco de Portugal.

Existem regras para as vendas

associadas

A lei prevê que a instituição de crédi-

to possa propor ao consumidor a

aquisição facultativa de alguns produ-

tos ou serviços financeiros como con-

trapartida para reduzir os custos do

contrato de crédito, o spread. Havendo

aquisição facultativa de outros produtos

ou serviços financeiros em conjunto

com o crédito, a ficha de informação

normalizada europeia (FINE) entregue

ao consumidor deve:

Identificar os produtos e serviços

associados ao crédito;

Explicitar os efeitos financeiros pro-

duzidos sobre o empréstimo em resul-

tado da aquisição desses produtos ou

serviços;

Descrever o impacto de alterações

posteriores aos produtos e serviços

associados ao crédito, designadamente

no que se refere ao valor da prestação,

ao impacto no spread e à atualização da

taxa de juro aplicável.

No entanto, se o consumidor deixar

de subscrever ou de manter um ou

vários dos produtos ou serviços finan-

ceiros que adquiriu para beneficiar, por

exemplo, de uma redução do spread, a

instituição pode aumentar o spread do

crédito, nos termos previstos no contra-

to de crédito.

Mas, a lei prevê que este aumento só

pode ocorrer no prazo de um ano após

a data em que o consumidor decida não

contratar esses produtos ou serviços.

Após um ano, a instituição de crédito

não pode aumentar o spread com esse

fundamento.

Para ajudar nesta, ou outras questões

relacionadas com o crédito habitação e

as finanças pessoais, conte com o

Gabinete de Proteção Financeira da

DECO. zx

A DECO RIBATEJO E OESTE informa

que se mantém disponível diariamente

para esclarecer as dúvidas dos con-

sumidores, de forma a mantê-los infor-

mados e mais protegidos. Pode entrar

em contacto connosco através do nosso

endereço eletrónico: deco.ribate-

joeoste@deco.pt e/ou através do

seguinte contacto telefónico: 243 329

950.

Aumento da prestação do crédito à habitação
devido ao agravamento do spread

DR
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Joaquim José Paparrola

zx A contar para a 15ª ronda do

Campeonato Nacional da 2ª Divisão,

zona sul, o Hóquei de Turquel de

Guillem Perez venceu fora o SC

Marinhense (2-6),com golos de, Tiago

Mateus (2), Xavier "Xavi" Lourenço (2),

André Pimenta, e Daniel Passos.

Ainda nesta ronda a Biblioteca IR de

Fábio Barqueiro recebeu e venceu a UF

Entroncamento, (4-2), com golos de, Luís

Silva (2), Miguel Vicente e André Ramos

"Raminhos". 

Na 14ª ronda, o HC Turquel venceu

fora o Sporting CP "B", (6-7), com golos

de, Xavier "Xavi" Lourenço (2), Vasco Luís

(2), Tiago Mateus (2), e André Pimenta.

Por sua vez, a Biblioteca IR, perdeu no

reduto da AD Oeiras, (5-2), Paulo Passos

marcou os golos valadenses. 

A contar para a 13ª jornada, no dérbi

entre conce-lhos, o Hóquei de Turquel

recebeu e venceu a Biblioteca, (7-5).

Numa grande partida de hóquei, acabou

por ser a turma da casa a mais feliz. Pelo

HCT marcaram, Xavier "Xavi" Lourenço

(4), Paulo "Xavi" Duro e Salvador André.

Pela BIR facturaram, Manuel Neves,

David Costa, Paulo Passos, André

Ramos "Raminhos" e Luís Silva. 

Na 12ª jornada, a Biblioteca IR rece-

beu e venceu o Alenquer e Benfica, (6-3).

Uma excelente prestação dos valadens-

es que chegaram ao triunfo com golos

de, Miguel Vicente (3), David Costa (2) e

Paulo Passos. Ainda nesta ronda, o HC

Turquel foi empatar com alguma sur-

presa ao Entroncamento com a UF local,

(4-4). Xavier "Xavi" Lourenço (2) Daniel

Passos e Paulo "Xavi" Duro marcaram

para o HCT.

3ª Divisão Nacional

Referente à 16ª jornada do

Campeonato Nacional da 3ª Divisão,

zona C, a A: Alcobacense de Hélder

Coelho recebeu e perdeu com a UD

Vilafranquense, (6-8). Marcelo Rocha (2),

Miguel Rebelo (2), João Gomes e Miguel

Fialho marcaram para a turma de

Alcobaça. 

O HC Turquel "B" de Elvis Canas gan-

hou em casa ao Stuart HC Massamá, (7-

6), com golos de, Fábio Faria (4),Afonso

Cristóvão, Martim Vicente, e Lucas

Gonçalves. Na 15ª ronda, o HC Turquel

"B" perdeu fora com o Campo de

Ourique, (8-3), Afonso Cristóvão, José

Moreira e Vasco Alexandre marcaram

para os turquelenses. Por sua vez, a A.

Alcobacense venceu fora "Os Corujas

CC", (5-6) com golos de, Marcelo Rocha

(2), Miguel Fialho (2), e Jorge Nunes (2). 

Referente à 14ª jornada, a AACD

venceu no seu pavilhão o HC Sintra, (3-

1), com golos de, Jorge Nunes, Miguel

Fialho e Marcelo Rocha. Na ronda 13, o A

Alcobacense CD recebeu e venceu o

Stuart HC Massamá, (8-6), com golos de,

João Gomes (3), Marcelo Rocha (2),

Francisco Fernandes "Rato" (2) e Jorge

Nunes. Na tabela, a AACD é 3ª com 31

pontos, enquanto o HCT "B" é8º com 24

pontos.

Taça de Portugal Seniores

Masculinos

Em jogos dos 16 avos de final da Taça

de Portugal em seniores masculinos, o

Hóquei de Turquel segue em frente na

prova depois de derrotar no seu reduto o

CD Paço de Arcos do treinador e ex

jogador turquelense André Luís, (4-2).

Vasco Luís, (2), Tiago Mateus e Daniel

Passos marcaram para o HCT. Noutro

jogo desta competição, a Biblioteca IR

vendeu cara a derrota ao HC Braga, (5-

6). Perante um adversário da 1ª divisão,

os valadenses deram uma resposta

cabal da sua valia, lutando até ao último

segundo do encontro pelo apuramento

para a fase seguinte, o que não veio a

suceder. David Costa, (2), Miguel

Vicente, (2) e Paulo Passos marcaram

para a equipa valadense.

Femininos

No Campeonato Nacional de seniores

femininos, Prova 2, Grupo 1, o HC

Turquel de Nelson Lourenço perdeu

foram com o SL Benfica, (6-1). Carolina

Gonçalves marcou para o HCT. Na ronda

5, o HC Turquel venceu fora a ACD

Gulpilhares, (3-4), com golos de, Rita

Lopes (2), Rute Lopes e Marta "Martinha"

Vieira. 

Na 4ª ronda, o HC Turquel recebeu e

goleou a AD Sanjoanense, (6-0), com

golos de, Carolina Gonçalves (2), Rita

Lopes (2), Rute Lopes e Marta "Martinha"

Vieira. 

A contar para a jornada 3, as turque-

len-ses venceram fora a Académica

Coimbra, (2-3) com golos de, Carolina

Gonçalves (2) e Rute Lopes. Na ronda 2,

o HCT venceu em casa o CENAP, (6-4),

com golos de, Isa Ricardo (2), Rita Lopes

(2), Carolina Gonçalves e Marta

"Martinha" Vieira. Na ronda 1, o HC

Turquel venceu fora a Académica da

Feira, (2-3), com golos de, Leonor

Coelho, (2) e Rita Lopes. zx

Hóquei em Patins: Na 3ª divisão, a Alcobacense perdeu em casa com o Vilafranquense.

Valadenses e Turquelenses venceram
Entroncamento e Marinhense respectivamente

Xavier Lourenço marcou por quatro

vezes à Biblioteca

Miguel Rebelo marcou dois golos pela

AACD ao Vilafranquense

Miguel Vicente marcou por três vezes

ao A. e Benfica

Joaquim José Paparrola

zx Realizou-se no passado dia 14 de

Janeiro a 4ª Edição do "Desafia a

Ladeira", prova organizada pela

Associação Mesh Nazareth. 

Com a participação de cerca de 50

atletas, a prova contou com Corrida

Contra- Relógio, Estafetas Mistas de

800 metros e Caminhada de 5 kms. 

O grande vencedor na prova masculi-

na foi Nuno Gonçalves (RUN-

CROSSTRAIL), com o tempo final de

0:04:24.067. No 2º lugar ficou Bernardo

Vieira (Abutres Trail Running School),

0:04:35.295, e a fechar o pódio Gonçalo

Brito 0:04:35.481. Outros atletas dos

concelhos de Nazaré e Alcobaça, Paulo

Rosa (Grupo Desportivo Concha Azul),

foi 5º com o tempo de 0:04:44.05; João

Murraças de " Os Tiffosis" (Nazaré) foi

8º com a marca de 0:05:00.602. Na ver-

tente feminina a vencedora foi Denise

Pereira (RUNCROSSTRAIL) com o

tempo final de 0:05:14.401; no 2º lugar

ficou Margarida Vieira (C uma Perna às

Costas), 0:06:15.934, no 3º posto ficou

Iris Petinga (JC Runners) 0:06:20.525.

CAN com bons resultados nos

Campeonatos distritais de pista

coberta.

Nos dois fins-de-semana (14 e 15 /01)

e (21 e 22/01), disputaram-se em

Pombal os Campeonatos distritais de

pista coberta para os escalões de

Sub20 e Absolutos, onde esteve pre-

sente o Clube de Atletismo da Nazaré,

(CAN). 

As prestações dos atletas nazarenos

foi de grande relevo, coletivamente os

dois escalões masculinos sagraram-se

Vice-Campeões Distritais em Pista

Coberta, sendo o título de Absolutos

obtido pela 2ª época consecutiva. Na

Estafeta Masculina 4x400m o CAN é

Vice-Campeã Distrital Absolutos

(2?Lugar). No plano individual, Dorin

Repesciuc é Campeão Distrital

Absoluto Lançamento do Peso ao

arremessar a 36.21 m. Hélio Pedroso é

Campeão Distrital Absoluto dos 400

metros com a marca final de 53.72 s.

Miguel Rosalino é Campeão Distrital

Absoluto dos 60 metros Barreiras tendo

feito o tempo final de 12.41 s, estes três

atletas conquistaram títulos para o

CAN, Bruno Júnior foi Vice-Campeão

Distrital Sub-20 nos 60m Barreiras,

enquanto Dorin Repesciuc foi Vice-

Campeão Distrital (2º Lugar) no Salto

em Altura Absolutos ao saltar a fasquia

a 1.79 m. Na Estafeta 4X400m (Pedro

Silva/Martim Ribeiro/ Dorin

Repesciuc/Hélio Pedroso) do CAN

foram Vice Campeões Distritais. Por

fim, Miguel Rosalino foi 3º no Salto em

Altura Sub-20 ao saltar a 1.79 m. zx

Atletismo: Dorin Repesciuc, Hélio Pedroso, Miguel Rosalino são Campeões Distritais pelo CAN.

Nuno Gonçalves e Denise Pereira venceram
a 4ª Edição do "Desafia a Ladeira"

Atletas do CAN que competiram em

Pombal

Nuno Gonçalves e Denise Pereira

venceram na Nazaré

DR

JJP JJP JJP

DR



desporto zx20xz 15 de fevereiro de 2023

Desporto

Na 1ª Distrital, o Valeo

Nazaré segue no 2º lugar,

enquanto o Pataiense é 6º

Joaquim José Paparrola

zx A contar para a 17ª jornada do

Campeonato Distrital da Divisão de Honra

"Lizsport", o GD "Os Nazarenos de Wilson

Estrela venceu fora o AC Marinhense "B",

(1-3). 

Com uma excelente primeira parte, os

alvinegros resolveram a contenda nos

primeiros 45 minutos, com dois golos de

Ricardo Rocha "Ricky" e de Valdir Júnior.

No segundo tempo o GDN limitou-se a

gerir com classe o resultado. 

Na jornada 16, o GD "Os Nazarenos"

regressou aos triunfos ao vencer no seu

municipal a UR Mirense, (4-0). O jogo ficou

praticamente resolvido no primeiro

tempo, já que os alvinegros foram para o

intervalo a vencer (2-0) com golos de

Francisco Mota e Ricardo Rocha "Ricky".

Na segunda metade do encontro continu-

ou a dar só GDN, com mais dois golos,

"Ricky" bisou e Rui Barbosa fixou o resulta-

do (4-0). Referente à jornada 15 o GD "Os

Nazarenos" voltou a perder, desta feita no

seu reduto frente ao Alqueidão da Serra,

(0-2). Continua em baixa a prestação dos

alvinegros que vão somando derrotas

atrás de derrotas e já estão perto dos

lugares de descida. 

Na ronda 14 o GD "Os Nazarenos"

perdeu fora com o Sporting Pombal, (1-0).

Na tabela o GDN é 11º com 20 pontos.

ABCD perdeu em casa com o

Peniche.

Também na ronda 17, o Beneditense de

Pedro Cordeiro perdeu em casa com o GD

Peniche (1-2). Paulo Salvador marcou para

osa canarinhos da Benedita. 

Na jornada 16, o Beneditense perdeu

fora com o Portomosense, (4-3). Os

canarinhos aos 20 minutos venciam (0-2)

com golos de António Grilo e André

Justino. Os visitados empataram ainda

antes do intervalo com golos de Denis

Mota. No segundo tempo, António Grilo

bisou e fez o (2-3), porem, Alexandre Cruz

com dois golos deu o triunfo à equipa de

Porto de Mós. 

Na ronda 15, o Beneditense perdeu fora

com o GD Guiense, (2-1), com o golo do

ABCD a ser obtido por Diogo Fialho. Na

ronda 14, o Beneditense recebeu e venceu

a AC Avelarense, (4-2), com golos de Rafael

Ramalho, Diogo Fialho, Paulo Salvador e

Diogo Lopes. Na tabela o ABCD é 8º com

22 pontos.

Ginasistas determinados ven-

ceram em Mira de Aire.

Por fim, na ronda 17, o Ginásio de

Alcobaça de Leandro regressou aos triun-

fos ao vencer fora a UR Mirense, (0-2), com

golos de André Lopes de penalty e Rodrigo

Seco. Também na ronda 16, e num jogo de

loucos, o Ginásio de Alcobaça perdeu no

seu municipal com o Alqueidão da Serra,

(4-5). Os visitantes chegaram ao (0-2) em

22 minutos com dois golos de Vasco

Gonçalves, Tiago Silvestre de penalty

reduziu para os ginasistas, Daniel Esteves

dilatou de novo para os serranos, e ainda

antes do intervalo Eduardo Valente mar-

cou de novo saindo os visitantes em van-

tagem, (1-4). No segundo tempo, João

Figueiredo fez o (2-4), Vasco Gonçalves fez

hat -trick, e o (2-5), André Lopes e Bruno

Gomes "Ferrari" ambos de penalty reduzi-

ram para (4-5), resultado final. Ainda na

jornada 15, o Ginásio de Alcobaça foi der-

rotado no seu municipal pelo Sporting

Pombal, (0-1). Por fim na ronda 14, o

Ginásio de Alcobaça perdeu fora com o

Caldas SC "B", (1-0). Na tabela o GCA é 12º

com 19 pontos.

1ª Distrital

Em jogo da 17ª ronda do Campeonato

Distrital da 1ª Divisão, série B, o CD

Pataiense de Joaquim Trindade, perdeu

(2-1) no reduto do GDR Boavista. O Valeo

Nazaré folgou nesta ronda. 

Na ronda 16, o CD Pataiense recebeu e

venceu o GD Santo Amaro, (2-0), com

golos de Heitor Macena e Samuel Vieira. O

Valeo Nazaré empatou fora com o GD

Atouguiense, (0-0). A contar para a 15ª jor-

nada, o Valeo Nazaré foi aos Pousos vencer

o GRAP local, (0-3). Grande exibição da

turma do VN que teve como marcadores

dos golos, Miguel Rosa (AG, 2'), Moises

Mayavangua, (45') e Carlos Jesus, (76'). Por

sua vez o CD Pataiense impôs um

empate caseiro ao SL Marinha, (1-1).

Guilherme Rodrigues "Carioca" marcou

aos, (79'). Na ronda 14, o Valeo Nazaré

recebeu e venceu o CD Pataiense, (2-1).

Num jogo de futebol bem interessante, o

resultado final foi construído nos instantes

finais do encontro. Guilherme Rodrigues

"Carioca" (81') colocou os visitantes em

vantagem, Melvin Rosa fez autogolo e

empatou para o Valeo (83'), e já no minuto

(90') Renato Campos, fez o (2-1), dando

assim o triunfo á equipa da Nazaré. Pelo

que se jogou o empate estaria certo. Na

tabela o Valeo Nazaré é 2º com 30 pontos,

o CD Pataiense é 6º com 24 pontos.

Taça Distrito: Ginásio sai, Bene-

ditense segue em frente.

Em jogos da 2ª eliminatória da Taça

Distrito "Lizsport" em seniores masculi-

nos, o Beneditense segue em frente na

prova depois de ter vencido no seu reduto

o GD Ilha, (1-0), com um golo de Diogo

Fialho já no decorrer da 2ª parte. Por sua

vez o Ginásio de Alcobaça ficou fora da

prova, ao perder em Marrazes, (3-2), após

prolongamento. Os golos dos ginasistas

foram conseguidos por Wilker Furtado e

André Lopes. zx

Futebol Distrital: Ginásio venceu em Mira de Aire, Beneditense perdeu em casa com o Peniche.

GDN com "Ric(o)ky" avançado voltou aos triun-
fos, o jovem marcou quatro golos em dois jogos

Diogo Fialho marcou o golo da vitória

do ABCD na Ilha para a Taça

JJP

João Figueiredo marcou pelo Ginásio ao

Alqueidão

JJP

Samuel Vieira marcou pelo Pataiense

ao Santo Amaro

JJP

Renato Campos marcou pelo Valeo ao

Pataiense

JJP

Ricardo Rocha marcou por duas vezes

ao Marinhense B

JJP

Futebol Nacional: Dragão Stephen Eustáquio marcou
na final da Taça da Liga frente ao Sporting CP

zx  Em jogo da ronda 20 da Liga Bwin,

Ricardo Esgaio entrou ao minuto 55 e saiu

ao minuto 70 na derrota do Sporting CP

frente ao FC Porto, (1-2). 

Stephen Eustáquio entrou nos portistas

ao minuto 84. 

Na jornada 18, Ricardo Esgaio foi titular

e jogou os 90 minutos pelo Sporting CP e

esteve em grande plano na goleada leonina

frente ao SC Braga, (5-0). Esgaio esteve

muito seguro tanto a defender como a

atacar, não acusando qualquer tipo de

pressão por estar a jogar frente aos seus

adeptos.

Stephen Eustáquio em desta-que

na vitória do Porto frente ao

Sporting CP

Decorreu no Estádio Dr. Magalhães

Pessoa em Leiria de 25 a 28 de Janeiro a

Final Four da Taça da Liga "Allianz Cup",

onde na final se defrontaram o Sporting CP

e o FC Porto com a vitória a sorrir aos

dragões, (2-0). Quem esteve em grande

plano nesta partida foi Stephen Eustáquio

que inaugurou o marcador decorria o mi-

nuto 10' da primeira parte. O jogador

luso/canadiano rematou de pé direito de

fora da grande aérea e bateu o guardião

leonino, Adan que esteve mal ao deixar

passar a bola entre as mãos, dando um

frango. Uma boa exibição de Eustáquio que

foi inclusive o MVP da partida. Nas meias-

finais desta prova, encontraram-se os

nazarenos os irmãos Ricardo Esgaio e

Tiago Esgaio, que foram titulares respecti-

vamente pelo Sporting CP e FC Arouca. A

vitória sorriu aos leões de Alvalade, (2-1).

Ricardo esteve em plano aceitável, tendo

inclusive tido uma boa oportunidade para

marcar no segundo tempo, permitindo

uma boa defesa ao guarda-redes

arouquense. O lateral leonino foi substituí-

do por Pedro Porro ao minuto 77. Por sua

vez Tiago apresentou-se em igual plano na

defensiva do Arouca subindo algumas

vezes para apoiar o seu ataque. Noutro

jogo, Stephen Eustáquio foi titular e esteve

em bom plano na vitória do FC Porto pe-

rante o Académico de Viseu, (3-0). Stephen

inaugurou o marcador decorria o minuto 7',

sendo substituído por Bernardo Folha no

minuto 61. zxJJP

Stephen Eustáquio venceu Taça da Liga

com o Porto

Catarina Morais Kapt
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zx Na 15ª jornada do Campeonato

Distrital da Divisão de Honra de Juniores, o

Ginásio de Alcobaça de Lucas Grilo goleou

fora de portas a AC Avelarense, (0-5), com

golos de, Alexandre Quinzico, (3), Leonardo

Agostinho e Leonardo Anastácio. 

O GD "Os Nazarenos" de Flávio Silva

perdeu (5-0) no reduto do Vieirense. 

O Beneditense de Joana Lucas foi derro-

tado em casa pelo Marrazes, (0-5). 

Em jogos da ronda 14, o GD "Os

Nazarenos" recebeu e venceu o CC Ansião,

(5-4), com três golos de Edgar Zarro,

Tomás Oliveira e Tiago Lopes. Por sua vez,

o Ginásio de Alcobaça bateu em casa o ID

Vieirense, (4-1), com golos de António

Mateus, (2), Leonardo Agostinho e Diogo

Rainho. Por fim, o Beneditense perdeu na

Pelariga, (5-0). 

Na ronda 13, o GD "Os Nazarenos" rece-

beu e venceu o GDR Boavista, (3-2), com

golos de, Duarte Mendes e Vicente Zarro e

Rafael Coutinho. O Ginásio de Alcobaça

recebeu e venceu o CC Ansião, (5-0). O

Beneditense perdeu na Batalha com a UD

local, (2-1). Tomás Santos marcou para os

canarinhos. Na jornada 12, o Ginásio de

Alcobaça goleou fora o GDR Boavista, (0-5),

com golos de, Alexandre Quinzico, (2),

Leonardo Agostinho (p), Duarte Alexandre

e Mateus Emídio. O Beneditense recebeu e

venceu o GD "Os Nazarenos", (1-0), com

um golo de, Francisco Croce. Na tabela, o

Ginásio é 2º com 39 pontos, o Beneditense

é 6º com 21 pontos, e o GDN é 8º com 20

pontos.

Honra Juvenis

A contar para 15ª jornada do

Campeonato Distrital da Divisão de Honra

de Juvenis, o GD "Os Nazarenos" de

Samuel Robalo recebeu e venceu o

Vieirense, (3-2). O Ginásio de Alcobaça de

Rafael Mateus perdeu em casa com a U.

Leiria "B", (1-2). Mateus Coelho marcou

para o GCA. O Beneditense de Paulo

Salvador perdeu fora com o GD Pelariga,

(6-1). Na ronda 14, o Ginásio Alcobaça

venceu fora o ID Vieirense, (1-4, com golos

de, Leonardo Ferreira, Armando Duarte,

Carlos Bernardino e Caio Araújo. "Os

Nazarenos" perderam fora com o Caldas

"B", (3-1), Tiago Ramalho marcou para o

GDN. O Beneditense foi goleado no seu

reduto pelo Marrazes, (0-8). Referente á

13ª ronda, o GD "Os Nazarenos" venceu

fora o Sporting Pombal, (1-3), com golos de,

Duarte Anastácio, Lourenço Costa e

Santiago Chaves. O Ginásio de Alcobaça

perdeu fora com o Caldas "B", (3-0),

enquanto o Beneditense foi derrotado no

seu reduto pela UD Batalha, (0-5). Na

ronda 12, o Ginásio de Alcobaça recebeu e

goleou o SC Pombal, (7-0), com golos de,

Mateus Coelho, (2), Armando Duarte, (2),

Carlos Bernardino, (2), e João Bernardino.

0 GD "Os Nazarenos" recebeu e empatou

com o Beneditense, (1-1). Lourenço Costa

(gp), marcou para o GDN, Francisco

Silvério marcou para o ABCD. Na tabela

classificativa o Ginásio de Alcobaça é 9º

com 24 pontos, o GD "Os Nazarenos" é 11º

com 11 pontos, e o Beneditense é 14º com

um ponto.

Honra Iniciados

Para a 15ª jornada do Campeonato

Distrital da Divisão de Honra de Iniciados,

o Ginásio de Alcobaça "A" de Ricardo

Pereira foi vencer fora a AC Avelarense, (0-

2), com golos de, Tomás Morgado e Jorge

Santos (AG). Na ronda 14 desta prova, os

ginasistas receberam e empataram com o

GD Alvaiázere, (3-3). Tomás Morgado, (2) e

João Conde facturaram para os azuis e

brancos cistercienses. A contar para a jor-

nada 13, o Ginásio de Alcobaça recebeu e

goleou a AD Portomosense, (5-0), Miguel

Madeira, (2), Lucas Carmo, Guilherme

Faustino e João Conde. Na ronda 12, os

ginasistas perderam fora com a UD

Batalha, (2-0). Na tabela o Ginásio é 3º com

34 pontos.

Iniciados 1ª Distrital

No Campeonato Distrital da 1ª Divisão

de Iniciados, série D, o Ginásio de

Alcobaça "B" empatou em casa com o GD

Garcia, (3-3). Por sua vez o SU

Alfeizerense perdeu (4-1) no reduto do

Marinhense "B". A contar para a jornada

10, o GD "Os Nazarenos" de Cristiano

Trindade venceu fora a SU Alfeizerense,

(0-3) com golos de, Rodrigo Robalo (2) e

Bernardo Cavaleiro. Na ronda 9, o SU

Alfeizerense perdeu fora com o SL

Marinha "A", (2-1). Guilherme Ascensão

marcou para o SUA. Na tabela "Os

Nazarenos" é 1º com 21 pontos, o SU

Alfeizerense é 4º com 8 pontos, por fim o

Ginásio "B" é 6º com um ponto. Em jogo da

ronda 10 na série E, o Beneditense venceu

o Caldas "C", (0-3), com golos de, Salvador

Sousa, António Honório e Artur

Yurashchyk. Na ronda 9, o Beneditense

venceu em casa a UD Turquel, (6-0), com

golos de, Salvador Sousa, (3), Vasco Letra,

Gabriel Santos e Lourenço Silva. zx

Futebol Jovem: Em Juniores o Ginásio continua no 2º lugar. Nos Iniciados, o GDN continua líder.

Juvenis de Os Nazarenos" venceram o
Vieirense e tentam fugir aos últimos lugares

Juvenis do GD Os Nazarenos venceram o Vieirense

JJP

Joaquim José Paparrola

zx Na jornada 15 do Campeonato

Distrital da Divisão de Honra, o CPR

Ribafria venceu fora o GD Martingança,

(4-8). João Lopes, (3) e Lino Goncalves

marcaram para os visitados. Diogo Silva,

(4), David Lourenço, André Lourenço,

Eduardo Ferreira e Lucas Martins fac-

turaram para os visitantes. 

Por sua vez, o Casal Velho recebeu e

goleou o São Bento, (5-1). 

O Évora de Alcobaça venceu fora de

casa o CCR Telheiro, (1-5), com golos de,

Rafael Tereso, (2), Mauro Isata, David

Pereira e João Fernandes. 

Na ronda 14, o Casal Velho venceu fora

a URD Juncalense "A", (0-1), com um golo

de Miguel Varela. O Évora de Alcobaça

recebeu e venceu a ADF Alvorninha, (4-3).

O CPR Ribafria venceu em casa a União

da Serra, (4-3), com 4 golos de Diogo

Silva. O GD Martingança empatou (4-4)

no reduto da Pocariça, com Humberto

Costa, Rui Leal, Pedro Candeias e Diogo

Marques a marcarem para o GDM.

Referente à 13º jornada o CCDS Casal

Velho empatou fora com o SCR

Gaeirense, (2-2), com dois golos de Rafael

Fonseca. O GD Martingança perdeu fora

com a União Serra, (6-2), Hélio Silva e

Nuno Bonita marcaram para o GDM. O

CS Évora Alcobaça recebeu e venceu a

AR Amarense "B", (5-3), com golos de,

Luís Trindade, João Fernandes, Tiago

Costa e Rafael Tereso. 

Na ronda 12, o Casal Velho recebeu e

venceu o CRP Ribafria, (5-1) com golos de

Paulo Pereira, (2), Rafael Fonseca, Édipo

Santos, e Marcelo Fernandes, pelo CRPR

marcou Rafael Abreu. O GD Martingança

perdeu em casa com o CR Chãs, (3-4).

Pedro Candeias, (2) e Humberto Costa

marcaram para o GDM. Por sua vez, o CS

Évora Alcobaça foi empatar à Pocariça,

(4-4), com golos de Rui Varela, (2), Rafael

Tereso e Tiago Costa. Na tabela, o Casal

Velho é líder com 39 pontos, o CRP

Ribafria é 5º com 25 pontos, o CS Évora

de Alcobaça é 9º com 16 pontos, e o GD

Martingança é 11º com 13 pontos.

1ª Distrital

Na 16ª ronda do Campeonato Distrital

da 1ª Divisão na série B, o Externato da

Benedita recebeu e venceu a AR

Pederneirense, (5-2), com golos de Rui

Loureiro, (2), CC, Miguel Paciência e

Rodrigo Coutinho. Cláudio Oliveira e

Nelson Maranhão marcaram para a

Pederneira. O GD "Os Nazarenos" recebe-

ram e golearam a UR Juncalense "B", (10-

0), com golos de, Filipe Rodrigues (3),

Miguel Matos, (2), Diogo Santos, (2), Diogo

Ribeiro, Flávio Encarnação e André

Coelho. 

Na ronda 15, o GD "Os Nazarenos"

recebeu e venceu a ADF Alvorninha "B",

(6-4) com golos de, Rui Matos, (3), Filipe

Rodrigues, António Marinho e Diogo

Mendes "Xarra". O Externato da Benedita

perdeu em casa com a Quinta do

Sobrado, (0-1). 

Em jogos da ronda 14, a A.R.

Pederneirense perdeu fora com a Quinta

do Sobrado, (3-1). Alexandre Henriques

marcou para a ARP. O GD "Os Nazarenos"

goleou fora de portas o SCE

Bombarralense, (1-6), com golos de,

André Coelho, (3), Diogo Mendes "Xarra",

Eduardo Mateus e António Marinho. O

Externato da Benedita venceu fora o CCD

Relvense, (2-4) com golos de, João

Simões, Rodrigo Coutinho, Luís Paixão e

Henrique Ferreira. Na jornada 13 a A.R.

Pederneirense recebeu e venceu o CCD

Relvense, (5-2), com golos de João

Maranhão, Tiago Esgaio, Lúcio Carmo,

Ruben Carriço e Cláudio Oliveira. O GD

"Os Nazarenos" perdeu em casa com o

CCR Dom Fuas, (2-3), Diogo Santos e

André Coelho marcaram para o GDN. O

E.C. Benedita perdeu no seu reduto com

o Pac Peniche By Profresco, (2-3).

Guilherme Santos e Rodrigo Coutinho

marcaram para os rapazes do externato.

Na tabela a AR Pederneirense é 4ª com 31

pontos, o EC Benedita é 5º com 29 pontos,

o GDN é 8º com 21 pontos. zx

Futsal: Casal Velho continua líder na Honra.

Na 1ª distrital o GD "Os Nazarenos" aplicaram
chapa 10 ao Juncalense "B"

GD Os Nazarenos golearam a URD Juncalense B

JJP
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zx O Nazaré Dom Fuas Andebol Clube

(NDFAC), de Paulo Félix recebeu e venceu

a AD Academia Andebol SPS, (21-17), em

jogo da 16ª jornada do Campeonato

Nacional da 2ª Divisão, 1ª fase-zona 2. 

Marcaram pela equipa nazarena:

Tiago Costa, (5), Freyddy Lores, (5), José

Silva, (3), Paulo Andrade, (2), Feliz

Samassolo, (2), Pablo Munoz, (2), Renato

Ribeiro e Henrique Bilhastre um golo

cada. O NDFAC está na liderança com 44

pontos.

Na 15ª jornada o NDFAC foi ao pavi-

lhão de CD São Bernardo vencer (27-28),

assumindo a liderança da tabela nesta

jornada. Pablo Munoz, (5), Tomás

Chicharro, (3), Renato Ribeiro, (3), Tiago

Costa, (3), Marcus Domingues, (3),

Henrique Bilhastre, (2), Lucas Ribeiro, (2),

Paulo Andrade, (2), Derik Batista, (2), Feliz

Samassolo, José Silva, Freyddy Lores um

golo cada marcaram pelo NDFAC. 

A contar para a 14ª jornada o NDFAC

recebeu e venceu a AD Sanjoanense, (31-

24). Uma vitória bem conseguida por

parte da equipa nazarena, alicerçada

com golos de, Tiago Costa, (7), Freyddy

Lores, (6), José Silva, (3), Henrique

Bilhastre, (3), Derik Batista, (3), Feliz

Samassolo, (2), Pablo Munoz, (2), Renato

Ribeiro, (2), Tomás Chicharro, Tiago

Figueiredo, e Paulo Andrade, um golo

cada. 

Na 13ª ronda, o NFDAC recebeu e

venceu os açorianos do Sporting da

Horta/ Cidade Mar, (27-23).Com mais

uma exibição de bom nível a turma

nazarena, subiu nesta jornada ao 2º lugar

da tabela. Marcaram pelos azuis e bran-

cos: Tiago Costa, (7), Renato Ribeiro, (4),

José Silva, (3), Tomás Chicharro, (3),

Freyddy Lores, (2), Feliz Samassolo, (2),

Tiago Figueiredo, (2), Marcus Domingues,

(2), Derik Batista e Paulo Andrade, um

golo cada. Na tabela o NDFAC é líder com

44 pontos.

3ª Divisão Nacional

Em jogo da 12ª jornada do

Campeonato Nacional da 3ª Divisão, zona

5, o Cister SA/ Modernilux de Rui

Medeiros perdeu fora com o SIR 1º Maio,

(32-26). Diogo Santos, (9), Sandro

Machado, (4), Ricardo Valbom, (3), André

Frazão, (2), David Pinheiro, (2), Diogo

Bernardes, (2), Dinis Ferreira, Diogo

Marques, Márcio Antunes, e Tiago

Pescadinha um golo cada, facturaram

pelos alcobacenses. 

Em partida da ronda 11, o Cister rece-

beu e venceu o GE Ponte de Sôr, (42-15).

Ricardo Valbom, (11), Diogo Santos, (8),

David Pinheiro, (6), Tiago Pescadinha, (6),

Diogo Bernardes, (4), Ezequiel Vicente,

(3), Diogo Marques, (2), André Frazão e

João Bernardo um golo cada marcaram

pelo CSA. Na ronda 10, o Cister SA/

Modernilux deslocou-se a Castelo Branco

onde venceu com toda a facilidade a AD

Albicastrense "B", (24-43). Diogo Santos

com 10 golos foi o MVP da partida. David

Pinheiro, (5), Diogo Bernardes, (5),

Ricardo Valbom, (5), Ezequiel Vicente, (5),

Diogo Marques, (3), Bernardo Fidalgo, (3),

João Bernardo, (2), Márcio Antunes, (2),

André Frazão, (2) e Tomás Alexandre

marcaram para os alcobacenses.

Referente à 9ª ronda, o Cister SA/

Modernilux, recebeu e venceu o NDA

Pombal, (36-21). Uma vitória tranquila por

parte dos cistercienses, claramente

superiores ao adversário. Nota de

destaque para os 10 golos de Ezequiel

Vicente o MVP da partida. Ricardo

Valbom, (7), Diogo Bernardes, (3), Sandro

Machado, (3), David Pinheiro, (3), Diogo

Santos, (3), Tiago Pescadinha, (2), João

Bernardo, Diogo Marques, Márcio

Antunes, André Frazão, e Leonardo

Valbom, um golo cada. Na tabela o Cister

SA é 2º com 32 pontos.

Femininos

Na jornada 9, do Campeonato Nacional

da 2ª Divisão de seniores femininos, zona

5 o CSA venceu em casa o ARE Porto Alto,

(42-17). Carolina Paulo, (7), Cláudia

Lucas, (6), Bruna Santos, (6), Mariana

Santos, (4), Sandra Duarte, (4), Maria

Vieira, (3), Érica Salvador, (3), Adriana

Raimundo, (2), Beatriz Bento, (2), Sandra

Vieira, (2), Catarina Silva, (2), e Daniela

Carmo, marcaram pelas cistercienses. A

contar para a 8ª ronda, o Cister SA foi a

Almeirim vencer a Associação 20 km,

(19-44). Carolina Paulo, (10), Adriana

Raimundo, (7), Daniela Carmo, (5), Bruna

Santos, (4), Sandra Duarte, (4), Catarina

Silva, (4), Érica Salvador, (3), Cláudia

Lucas, (2), Mariana Santos, (2), Maria

Vieira, (2), e Beatriz Bento.

Sub 18

Na ronda 14, o NDFAC perdeu fora

com o NA Entroncamento, (33-27). Num

ambiente onde por vezes vale tudo, a

turma nazarena conheceu o sabor da

derrota pela primeira vez. Daniel

Salcedas com 14 golos esteve em

destaque. Gonçalo Gaspar, (6), Carlos

Costa, (3), Lukeny Ferreira, Daniel

Dumitrascu, Alexandre Caseiro e Rodrigo

Clemente marcaram para equipa

nazarena. O CSA venceu fora o SIR 1º

Maio, (27-33). Hener Lima, (12 golos o

MVP), Pedro Vieira, (6), João Rito, (6),

Rafael Morais, (4), Bernardo Vicente, (2),

Rodolfo Freire, Francisco Russo, e

Mateus Ferreira marcaram para os

alcobacenses. 

Na ronda 13, o Cister SA empatou em

casa com a AC Sismaria, (33-33). Pedro

Vieira, (8), Hener Lima, (7), João Rito, (5),

Bernardo Vicente, (5), Rafael Morais, (4),

André Frazão, Filipe Santos, Alexandre

Vieira e Rafael Coelho marcaram para o

CSA. O NDFAC recebeu e venceu o 3A -

AA Almeirim, (48-27). Daniel Salcedas,

(12 golos o MVP), Carlos Costa, (7),

Eduardo Florência, (6), Rodrigo

Clemente, (5), Gonçalo Gaspar, (5),

Lukeny Ferreira, (4), Daniel Dumitrascu,

(4), Alexandre Caseiro, (4), e David Piló

marcaram para a equipa nazarena. 

A contar para a jornada 12, o NDFAC

venceu fora por margem folgadíssima o

SIR 1º Maio, (17-47). Gonçalo Rolo com 16

golos destacou-se dos demais. Gonçalo

Gaspar, (7), Carlos Costa, (7), Daniel

Salcedas, (7), Daniel Dumitrascu, (3),

Eduardo Florência, (3), Lukeny Ferreira,

(3) e Rodrigo Clemente marcaram os

restantes golos. 

Na ronda 11, o NDFAC recebeu e

venceu o Cister SA, (45-15). Uma vitória

sem contestação por parte da turma da

Nazaré, onde Gonçalo Rolo esteve uma

vez mais em bom plano ao obter 11 golos.

Daniel Salcedas, (7), Daniel Dumitrascu,

(6), Carlos Costa, (5), Rodrigo Clemente,

(4), Gonçalo Gaspar, (3), Eduardo

Florência, (2) e Lukeny Ferreira, (2). Pelos

cistercienses marcaram os restantes

golos do NDFAC. Alexandre Vieira, (3),

João Rito, (3), Rafael Morais, (3), Mateus

Ferreira, (2), Bernardo Vicente, (2),

Francisco Russo e Rodolfo Freire, um golo

cada.

Taça de Portugal

Em jogo dos 1/16 avos de final da Taça

de Portugal de seniores masculinos, o

NDFAC perdeu em casa com o ABC

Braga /Uminho, (21-27). Boa prestação

dos azuis da Nazaré que venderam cara

a derrota a um dos históricos do andebol

nacional. Marcaram pelo NFDAC: Tiago

Costa, (8), Freyddy Lores, (6), Renato

Ribeiro, (2), Feliz Samassolo, Tiago

Figueiredo, Tomás Chicharro, Marcus

Domingues e Derik Batista um golo

cada. zx

Andebol: Seniores masculinos do NDFAC somam e seguem na frente do campeonato na 2ª divisão.

Seniores masculinos do Cister estão
no segundo lugar na 3ª divisão

Cister SA está no 2º lugar na 3ª Divisão

JJP

zx A Selecção nacional A sénior masculina de

Futebol de Praia realizou em Quarteira no Algarve de

31 de Janeiro a 3 de Fevereiro um estágio competitivo

na Quarteira, que incluiu dois jogos frente à Moldávia.

Com a presença de dois nazarenos, Jordan Santos e

Ruben Brilhante ambos do SC Braga, e de Rui

Coimbra e Bernardo Lopes jogadores que vão repre-

sentar esta temporada a equipa nazarena da ACD "O

Sótão", Portugal venceu as duas partidas. No primeiro

embate, os lusos venceram, (5-2), Léo Martins, (2),

Jordan Santos, Miguel Pintado, e Bê Martins mar-

caram os golos da equipa das quinas. No segundo

encontro Portugal goleou (8-2), Duarte Algarvio, (2),

Bernardo Lopes, Ruben Brilhante, Jordan Santos,

Ruben Regufe, Léo Martins e Bê Martins fizeram o

gosto ao pé. zx JJP

Futebol de Praia: Jordan, Ruben, (SC Braga),
Rui e Bernardo (ACD "O Sótão" estiveram
ao serviço de Portugal

Bernardo Lopes

(ACD O Sótão)

FPF

Ruben Brilhante

(SC Braga)

Rodapé pg 23 Jordan Santos (SC Braga)

e Rui Coimbra (ACD O Sótão)



PUB.

A exposição "Estádios planctónicos
dos peixes da costa portuguesa

zx A exposição "Estádios planc-

tónicos dos peixes da costa por-

tuguesa" está no Centro de

Interpretação e Educação

Ambiental do Concelho de

Alcobaça (estufa 1 do Parque

Verde) onde poderá ser visitada

até 31 de março.

A mostra é cedida pelo Centre for

Functional Ecology - Science for People

& the Planet, da Universidade de

Coimbra, com coordenação cientifica

dos investigadores Filipe Martinho e

Milene Guerreiro, e retrata os estádios

planctónicos dos peixes da costa por-

tuguesa através de 22 fotografias de lar-

vas de peixes reunidas pelo grupo de

Ecossistemas Marinhos e Costeiros da

Universidade de Coimbra.

Esta coleção possui fotografias de

estádios larvares de espécies que

habitualmente vemos à venda no mer-

cado como nos nossos pratos. Fica o

desafio de vir descobrir se consegue

fazer a correspondência entre larva de

peixe/espécie de peixe adulta! Além

destes peixes, existem outras espécies

de valor comercial reduzido, mas que

representam um papel fundamental

nos ecossistemas costeiros. Venha con-

hecê-las, também!

Esta exposição tem como grande

objetivo dar a conhecer a fase mais sen-

sível e menos conhecida, do ciclo larvar

dos peixes. Terá ainda a oportunidade

de ver alguns destes estádios larvares à

lupa e depois será desafiado a desen-

har o que viu na lupa.zx

7 de fevereiro a 31 de março

Dias úteis: 17h30-19h00

Feriados e Fins-de-Semana - 10h00-

13h00

zx O corpo de um homem de

nacionalidade francesa foi encontra-

do, na manhã do passado domingo, a

flutuar no interior do porto da

Nazaré, informou a Autoridade

Marítima Nacional (AMN).

Segundo o comunicado da AMN, o homem

de 60 anos era tripulante de um veleiro atra-

cado no porto da Nazaré, desconhecendo-se

as causas que estão na origem da ocorrência.

O alerta para a situação foi dado pelas

07:45 para a PSP, a dar conta de um corpo a

flutuar no mar, dentro do porto da Nazaré.

Elementos do comando local da Polícia

Marítima da Nazaré deslocaram-se de ime-

diato para o local, assim como os Bombeiros

Voluntários da Nazaré, que retiraram o corpo

da água, refere a AMN.

O óbito foi declarado no local pelo delega-

do de saúde, tendo o corpo sido posterior-

mente transportando para o Instituto de

Medicina Legal de Leiria pelos Bombeiros

Voluntários da Nazaré. zx

Corpo de homem encontrado a
flutuar no interior do porto da
Nazaré

DR

zx O Município de Leiria reclamou, na pas-

sada quinta-feira, junto da Comissão Técnica

Independente (CTI) a construção do futuro

aeroporto a norte do rio Tejo e a inclusão da

Base Aérea de Monte Real no lote de localiza-

ções em análise para a localização do futuro

aeroporto.

Esta posição reforça uma missiva no

mesmo sentido enviada ao primeiro-ministro

António Costa, dia 7 de outubro de 2022, na

sequência da apresentação do Projeto de Alta

Velocidade Ferroviária, que contempla uma

paragem em Leiria.

No documento enviado à CTI destaca-se

que, tendo em conta que Leiria, ao ser con-

templada com uma paragem da Alta

Velocidade, fica a apenas a 40 minutos de

Lisboa (e 50 do Porto), a Base de Monte Real

passa a reunir condições para ser encarada

numa dupla perspetiva: Por um lado, como

opção de localização do futuro aeroporto, ou,

por outro, como base de dimensão regional,

especialmente vocacionada para assegurar

serviço aeroportuário à Região Centro, atual-

mente a única região do País sem aeroporto,

registando uma crescente procura interna-

cional.

"Acreditamos que, perante este novo con-

texto, Leiria poderá dar um contributo para a

resolução do estrangulamento que Portugal

regista neste momento no que diz respeito à

capacidade aeroportuária, configurando

Monte Real uma alternativa de implemen-

tação em prazo mais curto que as alternati-

vas até agora conhecidas", refere o documen-

to. 

Refira-se que o presidente da Câmara

Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes, tem

vindo, de forma insistente, a defender a aber-

tura da Base Aérea de Monte Real ao tráfego

civil, uma pretensão antiga de amplo consen-

so nesta região.

Gonçalo Lopes tem igualmente vindo a

defender que o futuro aeroporto deve

localizar-se a norte do rio Tejo, realçando

que existe apenas uma infraestrutura aero-

portuária internacional a norte, sendo que

uma escolha a sul do Tejo deixaria uma

imensa região [entre os rios Tejo e Douro]

desprovida de um aeroporto que alimente a

mais que justa ambição de crescimento,

desenvolvimento e abertura ao mundo da

população aqui residente.

Refira-se que a Sul do Tejo, encontram-se

1.980.199 residentes, correspondentes a 19%

da população nacional, enquanto a norte

residem 7.877.394 pessoas, o que corre-

sponde a 76% da população.

"Entendo que, perante este cenário, a Base

Aérea de Monte Real deve ser considerada

como uma solução válida a incluir na avali-

ação, sendo, na minha ótica, a que melhor

defende o interesse nacional", acrescenta

Gonçalo Lopes, realçando que hoje em dia as

distâncias não devem ser medidas em

quilómetros mas sim em minutos. zx

26ª Semana Internacional do
Acordeão "Alcobaça 2023" vai
decorrer de 20 a 28 de maio

zx A Semana Internacional do Acordeão de Alcobaça assi-

nalará a sua 26ª edição em maio.

A Associação de Acordeão de Portugal vai realizar a sua

Semana Internacional do Acordeão "Alcobaça 2023", de 20 a

28 do próximo mês de maio.

Para além dos Concertos e Masterclasses, que serão anun-

ciados muito em breve, terá lugar o 26º Troféu Nacional e o 7º

Concurso Internacional de Acordeão. Para este ano, será

acrescentada a Categoria Contemporâneo XXI, com a

intenção de alargar o vasto leque de oportunidades e de esti-

los/épocas.zx

Restaurante O Bigodes entrega
prémio de um milhão de euros

zx Uma das chaves vencedoras em Portugal do sorteio

"Chuva de Milionários" do M1lhão, realizado no passado dia 3

de fevereiro, foi registada no restaurante O Bigodes, na

Benedita.

O apostador recebeu um prémio no valor de 1 milhão de

euros.

Neste sorteio da "Chuva de Milionários" foram contempla-

dos 11 apostadores em vários distritos de Portugal, entre os

quais Leiria, ao qual pertence o concelho de Alcobaça.zx

Leiria reclama futuro aeroporto a norte do
Tejo e inclusão de Monte Real no estudo de
localização


