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Ele fez-me sinal para o
acompanhar.

Segui aquele lindo menino
sujo,

talvez com uns cinco anitos,
que acabara de me

conquistar
com a sua meiguice.

Não é conto nem ficção, mas
sim, a realidade nua e crua de um
menino que encontrei descalço,
com os pezitos vermelhos do frio
que passava do piso de terra e
lama. O carro do meu filho Paulo,
onde íamos, parou perto de uma
casa humilde, avós desse menino,
a quem o meu filho muito ajudava.
A criança brincava até o carro
chegar e parar. Aproximou-se de
nós com um ar intrigado, cir-
cundou o carro até ficar parado
à minha frente a olhar-me. Tentei

R   ÍZES
MARIA ELVIRA PIRES-TEIXEIRA

Aquele menino descalço
falar-lhe mas ele não me res-
pondia. Apenas se limitava a
acenar com a cabecita e simples-
mente murmurava qualquer
coisa, até que a sua carita suja
ganhou uma expressão de
indignação. Foi nessa altura que
decidi que era o momento certo
de remexer na carteira. Acabei
por encontrar dois rebuçados que
lhe ofereci. Foi então que pude
desfrutar daquele sorriso lindo
que aconteceu, na forma de
agradecimento. Entretanto,
ouviu-se uma voz dentro de casa
chamando o menino. Era a avó.
Ele fez-me sinal para o acom-
panhar. Segui aquele lindo menino
sujo, talvez com uns cinco anitos,
que acabara de me conquistar
com a sua meiguice.

Entrei numa cozinha muito
pobre com uma grande lareira
onde estava reunida parte da

NOTAS SOBRE O PERCURSO
PEDESTRE DE GRANDE ROTA:

FERRARIAS DE S. JOÃO, CASAL
DE S. SIMÃO

Num fim de semana em que se inaugurou o 1º Centro de BTT do país,
também os percursos pedestres são uma excelente alternativa para um
salutar contacto natural com o que temos de melhor por estas bandas.

O concelho de Figueiró dos Vinhos e de Penela, deram as mãos e em
conjunto apresentam-se na linha da frente das actividades que os seus
territórios têm para oferecer, proporcionar e cativar. De facto, são iniciativas
como estas e integradas, complementando toda uma série de outras mais
valias, como a Rede das Praias Fluviais, da Rede das Aldeias de Xisto,
outros produtos e mais valores diferenciadores locais; que se faz turismo
e pode acontecer desenvolvimento integrado e sustentável.

Quanto ao Percurso, atrevo-me a identificá-lo como o percurso das
parcerias. Parceria entre dois concelhos; entre duas aldeias classificadas
e das mais belas de toda a Rede; entre (princípio e fim) os dois mais belos,
imponentes e significativos maciços quartziticos do país; entre duas ribeiras
– Ribeira das Ferrarias e a Ribeira de Alge; entre os dois (e únicos)
resistentes, importantes e espectaculares “cantões” de floresta de sobreiro
da região; e com duas das modalidades mais bem enquadradas e mais
naturais que se podem praticar por cá – o BTT e o Pedestreanismo. E até
a parceria parece estender-se até aos altares, tendo na sua génese os
nomes de dois santos (S.João e S. Simão), que assim terão dado o tiro de
partida, abençoando todas estas iniciativas.

Sobre o percurso há tanto para dizer, que o texto se tornaria longo e
fastidioso demais; assim vou simplesmente dar conta de dois ou três
notas que neste momento e para este efeito, considero mais relevantes.

1ª - Sobre a experiência em si; ela propicia-nos uma comunhão e convida-
nos a um embrenhamento natureza fora (dentro), transportando-nos desde
logo para uma viagem completamente diferente e longe do bulício trivial e
desgastante do dia-a-dia. Assim, o tempo não se sentiu passar como
noutros dias, parecendo viajarmos no tempo – ao tempo que não havia
carros e só se andava a pé e ao tempo em que ainda tínhamos tempo – ao
mesmo tempo em que íamos descobrindo tantos pequenos prazeres.

Estranho e fantástica a experiência de se andar durante várias horas
floresta adentro e ribeiras abaixo, quando os únicos sons que se ouvem
são o da passarada e o da água a correr tranquilamente ou menos
tranquilamente, a cair aqui e ali, em cascatas mais ou menos vistosas, mais
ou menos ruidosas, para “catchafundos”, mais ou menos convidativos
para mais uma foto ou até para uma banhoca.

Sim, o percurso é longo e com um grau de dificuldade a atingir em vários
pontos o elevado, para as pessoas com menor traquejo e mais débil
preparação também o podem fazer por duas ou três etapas. De qualquer
modo foi interessante e motivador, ver na cara e ouvir da boca de quem
passou por maiores dificuldades e até vicissitudes, o desgaste associado
ao imenso prazer pelo feito conseguido – pela prova superada.

2ª - Sobre o percurso em si; entre subidas e descidas, caminhos e trilhos,
árvores e ribeiras, fragas e vistas de todos os tamanhos; a variação e a
dinâmica do mesmo é enorme, com muito para ver, experimentar, calcorrear
e sentir. É sem dúvida, um daqueles percursos que tem os ingredientes
todos para resultar e para agradar aos mais diversos públicos.

3ª - Sobre as particularidades maiores, ou o destaque dos destaques –
destaque maior vai para um cordão de vegetação natural ripícola, única,
soberba, que julgava perdida no tempo e em todas as suas e sobretudo
nossas,  agressões  e... e que estava ali, intacta, equilibrada, viva, monu-
mental. Fantástico a todos os títulos aquele meu encontro. Pareceu-me ter
ido parar de repente ao período pré-medieval, tal a fortuna de ali estar, de
ali termos... assim uma raridade daqueles, extinta por todos os outros
lados. Foi quase como ter encontrado aquele antepassado de que sempre
ouvimos falar e que tanto gostaríamos de ter conhecido, mas e naturalmente,
há muito desaparecido. Ali e naquele instante, o que se me afigurava uma
impossibilidade física e encerrada / perdida no próprio tempo; estava ali,
bem viva, extremamente aromática e tremendamente fabulosa. Sem exagero,
este encontro (para mim) foi a grande surpresa, a grande descoberta e é o
maior tesouro que este percurso expõe.

Para não me alongar mais, não vou caracterizar aquela relíquia vegetal,
senão não mais acabaria o texto. Lanço simplesmente o desafio, para que
venham procurar e descobrir em vistas e sensações únicas, tamanho reduto
de floresta da laurissilva.

COMPOSIÇÕES
E ABSTRACÇÕES

Todos os anos há
mais 10 mil casos de
cancro de pele em
Portugal. Entre eles
estão 800 novos mela-
nomas, altamente peri-
gosos e que, em 20%
dos casos, são fatais.
Na origem destes nú-
meros, que têm cres-
cido nos últimos anos,
está a exposição exage-
rada ao sol. Um exces-
so que pode resumir-se
a uns escaldões na
infância mas que, 30
anos mais tarde, pode
potenciar um melano-
ma. Como os comportamentos de
risco parecem manter-se, nomeada-
mente junto dos adolescentes e dos
adultos mais jovens que promovem
o culto do corpo bronzeado. Ano
após ano, os casos de cancro na
pele têm subido 6 a 7 por cento entre
os portugueses, apesar das
inúmeras campanhas de sensibiliza-

família. O avô, sentado a recu-
perar de uma gripe, rodeava-se
da mulher, filhos e netos e eu
pude sentir o calor da fogueira
mas, também, o calor da ternura
que aquecia a casa.

Ficaram surpreendidos e em-
baraçados quando me viram
entrar com o meu novo amiguito.
Nem eles faziam a mínima ideia
do bem que me estavam a fazer
por estarem a dar-me uma oportu-
nidade de apreciar aquele recanto
tão especial: pobre, mas envolto
em ternura e carinho.

O avô do menino, de rosto
magro e com um olhar a denun-
ciar a doença parecia, contudo,
não sentir as mazelas físicas, diria
até que me era fácil ler nas linhas
das rugas do seu rosto todo o
orgulho e a paz que ele estava a
sentir por ter junto a si a sua
família.

Está a chegar o Verão, CUIDADO
com o Sol!

ção da população. Por isso, os
especialistas alertam para os riscos
que cresce na época balnear e que
podem ser combatidos com a alte-
ração de comportamentos. Tais
como a ida para a praia nas horas de
sol mais forte (das 11 às 16 horas), a
não utilização de roupas adequadas
e chapéu, e ainda a aplicação desa-

dequada do protector
solar. Estes cremes que
devem proteger a pele
de agressões maiores.
Deve-se aplicar, antes
da exposição ao sol (an-
tes de sair de casa se for
para a praia) e a escolha
de um índice ajustado à
cor da pele (o 30 é o mais
aconselhável), que deve
manter-se todo o Verão
e não ser reduzido. O
creme deve ser bem es-
palhado e utilizado nou-
tras situações de lazer
para além da praia. Por
exemplo, as crianças de-

vem fazê-lo na escola, em dias de sol
mais forte.Mas nem todos os tipos
de pele estão sujeitos aos mesmos
perigos. Os grupos de risco são por
pessoas com pele clara e sardenta,
cabelo ruivo ou louro, olhos azuis
ou verdes e que apresentam dificul-
dade em bronzear-se.

Ana Fernandes / BIR
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PISTA DE PESCA DO POEIRO É UMA REALIDADE
UMA PISTA DE SONHO...

A Pista de Pesca Desportiva do
Poeiro está praticamente pronta e
capaz de receber competições ao
mais alto nivel.
Um sonho de muitos anos que está
prestes a tornar-se numa realidade
para a qual a Autarquia
figueiroense muito contribuiu.
Nesta altura de realização e
alegria, é importante aqui lembrar
que já em Agosto de 1998, “A
Comarca” dava eco este sonho dos
laboriosos elementos da secção de
Pesca da Desportiva de Figueiró
dos Vinhos que nunca desistiram.

Um sonho tornado realidade,
porque a Câmara Municipal de
Figueiró dos Vinhos desde o primeiro
momento deu o seu apoio tudo
fazendo para a tornar realidade e
porque a já referida secção do clube
da terra que pratica a modalidade
sempre acreditou ser possível e
esteve desde o primeiro momento ao
lado da iniciativa, podendo-se mesmo
afirmar que todos os dias ali se
deslocaram membros da Direcção para
acompanhar a obra e contribuir com
os seus conhecimentos adquiridos ao
longo de muitos anos de competição
e participação em provas de pesca
desportiva.

A Pista de Pesca do Poeiro é um
equipamento de grande revelância
que pretende rentabilizar uma mais
valia na prática da pesca de
competição em Portugal, assumindo-
se como uma referência nacional e um
motivo de orgulho para Figueiró dos
Vinhos e para o Clube. Mas, pelas suas
características, esta será uma pista
que também poderá ter multiplicos
aproveitamentos na área do turismo e
lazer.

A Pista de Pesca do Poeiro está
situada na margem esquerda da Ribeira
de Alge, na freguesia de Figueiró dos
Vinhos, a juzante da Ponte do Poeiro
e a montante do açude também ali
construído de raiz para este efeito,
onde se situa a “escada de subida” e
por onde já terão subido milhares de

peixes. A pista tem uma extenção de
cerca 650 metros, com uma largura
média de 35 metros e 3 de profun-
didade. Os 55 pesqueiros ali existentes
estão a uma distância de 11 metros
entre eles (separados a meio de cada

um por uma árvore que terá como
funções fornecer sombra e embelezar
o local). Todos os pesqueiros ficarão
inseridos numa faixa de relva de 4,5
metros ladeada de uma via de 10
metros em cor de tijolo, ao longo de

toda a pista que possui, ainda, um
parque de estacionamento e de
concentração, sanitários e um coberto
de apoio.

A pista apresenta condições té-
cnicas muito apreciadas pelos atletas
de competição. As técnicas mais util-
izadas são a pesca à Inglesa e à Fran-
cesa. Outra caracterisrica que poderá
ser uma mais valia, é a existência de
muitas Bogas, um peixe que requer
uma pesca muito técnica.

 As espécies que predominam nesta
pista são a  Bogas,  Barbos, Góbios,
Bordalos, Percas e algumas trutas.

Entretanto, o clube está a tratar da
concessão de pesca para a Pista. São
objectivos da concessão, Incrementar
o turismo concelhio que tem na pesca
uma expressão relevante; Fomentar a
pesca desportiva, como meio de
preencher as horas livres das popu-
lações; Organizar e acolher concursos

de competição; Assegurar a defesa
dos repovoamentos piscí-colas e
proteger as desovadeiras e viveiros e
Combater todas as práticas ilegais de
pesca e de captura de peixes, nomea-
damente.

Para antes da inauguração a 21 de
Junho, estão já agendados para a
Pista do Poeiro dois convívios: a 7 de
Junho do Inatel e a 13 de Junho do
Sindicato dos Bancários.

Segundo fonte da secção de Pesca
da Desportiva, estes convívios serão
importantes para “educar” os peixes
ali existentes a atrair ao engodo, de
forma a que no dia da inauguração se
possa realizar uma prova inesquecível
e para a qual estão previstos mais de
uma centena de participantes que vão
obrigar a dividir a prova por 4
sectores (2 na Pista do Poeiro e 2 na
Foz de Alge).

Carlos Santos

Na foto de cima, pormenor da “escada” por onde o peixe sobe,
“contornando” a barreira física que o açude, naturalmente, criou.
Um processo curioso onde, através de “degraus” que aliviam a
corrente por baixo destes, permite a subida do peixe com menor
esforço. Segundo fontes da Secção de Pesca da Desportiva, já
por ali terão subido milhares de peixes, principalmente Bogas.

Na foto de baixo, pormenor da Pista do Poeiro, vista a partir do
açude ( conforme podemos ver, a famosa escada situa-se em
baixo, no enfiamento dos dois directores da Secção de Pesca da
Desportiva que se encontram em cima do açude).

A foto da capa mostra-nos uma vista da Pista, a partir da Ponte
do Poeiro.

A Autarquia figueiroense tem abertas até
ao próximo dia 31 de Maio, inscrições para
um Passeio à Figueira da Foz e para a Tarde
Sénior no Pavilhão Gimnodesportivo.

Estas actividades vão decorrer nos dias
17 de Junho e 15 de Julho, respectiva-
mente,  no que o Executivo figueiroense
“espera serem momentos de lazer para os
mais idosos” que também consider ser
preciso proporcionar.

De realçar que, atenta à importância que
têm na realidade socioeconómica de
Figueiró dos Vinhos, a Câmara Municipal,

AUTARQUIA CONTINUA A APOIAR IDOSOS
FIGUEIRÓ DOS VINHOS

através do Pelouro da Acção Social, tem
desenvolvido um conjunto de projectos
de apoio aos mais idosos.

Assim é, por exemplo, com o Cartão
Figueirense Sénior (cuja atribuição -
segundo fonte da Autarquia - já ultrapassa
uma centena) e também com a Unidade de
Apoio Móvel (UMA) que já está no
terreno, percorrendo as 5 freguesias, onde
tem combatido o isolamento e sido um bom
auxílio para a população que ali encontra
ajudando-a na resolução de questões do
quotidiano.

CASA DA COMARCA DE FIGUEIRÓ
PROMOVE ALMOÇO-CONVÍVIO

72º ANIVERSÁRIO

A Casa da Comarca de Figueiró dos Vinhos, em
Lisboa, liderada pelo carismático Joaquim Dias Santos
vai realizar no próximo dia 16 de Maio o tradicional
almoço comemorativo da sua fundação, neste caso,
assinalando o seu 72º aniversário.

O evento terá lugar na sede daquela Casa
regionalista, no Largo a partir das 12H30.

As confirmações ou qualquer esclarecimento,
deverão ser feitos através do telefone 218852802 ou
para o telemóvel 96 630 92 59.
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No passado dia 25 de Abril,
pelas 16 horas, na Sala de Ex-
posições Temporárias do
Museu Municipal de Pampil-
hosa da Serra, foi inaugurada
a Exposição “José Malhoa,
com a Arte na Alma”, da auto-
ria dos figueiroenses Marga-
rida Lucas e Miguel Portela.

Segundo os artistas, “esta
exposição dá a conhecer o
pintor José Malhoa (1855 -
1933), dando especial relevo
ao modo como viveu e sentiu
a nossa região, no Norte do
Distrito de Leiria, ao mesmo
tempo que se assinalam 75
anos da sua morte.”

Do seu percurso de artista
e das suas obras mais repre-
sentativas, a exposição traça
um roteiro para ver e para re-
flectir com os olhos da alma.

Esta exposição surgiu após
um longo trabalho de pesqui-
sa em história e arte locais,
do qual já resultou a publica-
ção de dois livros, estando na
calha mais uma publicação,

PAMPILHOSA DA SERRA RECEBE MALHOA
“JOSÉ MALHOA, COM A ARTE NA ALMA”

desta feita sobre Malhoa e a
sua obra.

Malhoa vivia em Figueiró
dos Vinhos, entre Maio e Outu-
bro, na sua casa, a que chama-
va “O Casulo”. Inspirou-o a luz
desta região montanhosa e
ensolarada, na autenticidade
de um povo rural, na paleta de
cores da paisagem que brilha
em modo maior, quando o Sol

PAMPILHOSA DA SERRA

20 milhões de euros é o
montante do investimento
aprovado pelo “Mais
Centro” para projectos de
qualificação de pequenos
centros urbanos.
O “Mais Centro –
Programa Operacional da
Região Centro”, aprovou
nove projectos de
regeneração urbana para
“pequenos centros com
potencial estruturante do
território regional”.

O Município de Pampilhosa
da Serra foi um dos nove
candidatos que viu aprovado
o projecto no âmbito da
regeneração urbana para pe-
quenos centros, apresentado
ao Programa Operacional da
Região Centro.

“Operação Individual para
o Centro Urbano de Pampilho-
sa da Serra” foi a designação
da operação apresentada à
Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do
Centro, cuja aprovação por es-
ta Autoridade de Gestão vai
permitir à Autarquia Pampilho-
sense desenvolver um projec-
to, cujo investimento total
ascende a cerca de dois mil-
hões de euros, com uma com-
participação comunitária de
cerca de um milhão e trezentos
mil euros.

O desenvolvimento deste

a reflecte. A sua pintura é arte
e documento social de uma
época marcante do Portugal in-
terior. É pintura e é leitura. Mas
Malhoa não fez só os seus
retratos. Também conviveu
com o povo, com a burguesia
e com os senhores feudais.

A exposição ficará patente
ao público até dia 23 de Maio
de 2009.

projecto vai permitir intervir no
espaço nuclear da Vila, uma
zona povoada por equipa-
mentos e serviços estruturantes
para o Centro Urbano e para o
Concelho. A Pampilhosa pode-
rá assim assumir um processo
de mudança na cultura organiza-
cional, de ruptura com a interio-
ridade e de inversão da situação
do sector educativo, alvo privi-
legiado desta intervenção.

Este processo de regenera-
ção urbana irá, assim, assumir
o centro da vila como um espa-
ço de interacção social, educa-
cional e económico, através do
desenvolvimento de projectos
que promovam as comunidades
educativas virtuais, desenvolvi-
mento de espaços actuais para
a sociedade da informação atra-
vés da instalação de sistemas
em rede, constituindo-se como
um espaço inter e transdiscipli-

nar, um espaço de comunica-
ção, onde se estrutura um no-
vo quadro de relações soci-
ais e económicas, em interac-
ção interna e externa.

Após a aprovação desta
operação, segue-se agora a
assinatura do Contrato de Fi-
nanciamento entre a Câmara
Municipal e a Autoridade de
Gestão do Programa Operaci-
onal Regional, sendo que no
terreno já se iniciaram alguns
dos projectos estruturantes,
como é o Programa para a Re-
conversão Urbanística da An-
tiga Residência de Estudan-
tes, à qual se seguirão exem-
plos, como sendo o Programa
de Reabilitação do Museu
Municipal ou a Requalifica-
ção do Espaço Envolvente à
Escola Agrupamento de Es-
colas Escalada de Pampilhosa
da Serra, entre outros.

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE  CHRISTINE SEWELL
INAUGURADA A 18 DE ABRIL

Foi inaugurada, no passado
dia 18 de Abril, a exposição de
pintura de Christine Sewell, na
galeria 1 do Edifício Monsen-
hor Nunes Pereira.

A inauguração desta expo-
sição decorreu por volta das
19.30 horas, e contou, entre
muitos amigos e admiradores,
com a presença do Presidente
da Câmara Municipal de Pam-
pilhosa da Serra, José Brito.

Esta exposição conta 49
quadros ilustrados com episó-
dios da vida quotidiana Pam-
pilhosense e estará patente ao
público até dia 29 de Maio de
2009.

Tal como tem vindo a acon-
tecer neste concelho, decorreu
no dia 21 de Abril mais um
Encontro de Pais, agora na Fre-
guesia da Amoreira, estes
encontros são dinamizados
pelo Projecto Trilhos.

PAMPILHOSA UM DOS NOVE CONTEMPLADOS
20 MILHÕES PARA O PROGRAMA “MAIS CENTRO”

... “ENCONTRO DE PAIS” NA AMOREIRA
DINAMIZADO PELO PROJECTO TRILHOS...

O objectivo principal destes
wokshop's é reflectir e partilhar
experiências sobre diversas te-
máticas e permitir aos pais o
acesso a informação sobre como
educar os filhos de hoje.

Desta vez o tema abordado foi

"Dependências, Factores
Protectores". Esta temática foi
apresentada e orientada por
um Formador cedido pela Cá-
ritas Diocesana de Coimbra
(entidade parceira deste Pro-
jecto), Dr. Fernando.

Telef.: 236 552 360 *  236 552 340 *
MAIL: residencial.malhoa@sapo.pt

Todos os quartos c/ Casa de Banho Privativa,
Aquecimento Central, TV e Telefone

Rua Major Neutel de Abreu, 155 * Apartado 1 * 3260 Figueiró dos Vinhos

TODOS os

quartos equipados com

Ar Condicionado
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DIA 8 DE MAIO
TEATRO DE
REVISTA
EM
PEDRÓGÃO

O Município de Pedrógão Grande
promove, sexta-feira, dia 8 de Maio,
a partir das 21:30H, a apresentação
de uma peça de teatro intitulada “As
Calcinhas Amarelas”, no auditório
da Escola Tecnológica e Profissio-
nal da Zona do Pinhal.

Trata-se de uma Comédia popu-
lar e divertidíssima com Tozé Mar-
tinho, Luís Zagallo, Alina Vaz, Rita
Simões, Florbela Menezes, Inês
Simões e Daniel Garcia de que vos
deixamos uma pequena sinopse:

 Afonso tem uma amante. O seu
sócio Alves tenta conquistá-la e
avança mais nos seus propósitos,
quando se julga que Afonso morreu,
traído por uma paragem de digestão
. A mulher de Afonso, Leopoldina,
com o intuito de assegurar o enterro
ao marido, vai a casa da Amante e é
aí que descobre factos surpreen-
dentes, até para o público.

AGRADECIMENTO
JOSÉ MENDES BARREIROS

Esposa, filhos, nora, genro, netos e restantes familiares, na
impossibilidade de o fazermos pessoalmente, vimos por este
meio agradecer reconhecidamente a todos os que acompan-
haram o nosso ente querido à sua última morada ou que de
qualquer outra forma nos manifestaram o seu pesar; bem como
a todos aqueles que se interessaram pelo seu estado de saúde
e assistiram às missas de sufrágio

A todos o nosso sincero bem hajam
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Suas filhas M. Fernanda, M. Luísa e Lídia M. seu genro Eugénio
Simões Netos e Netas, agradecem; em primeiro lugar aos Exmos. Dr.
Fernando Branco e Dr.ª Cristina Joaquim, todo o pessoal de Enferma-
gem do Centro de Saúde de Figueiró dos Vinhos, Corporação dos
Bombeiros Voluntários, o carinho, atenção e desvelo com que sempre
a trataram bem como a todas as pessoas que ao longo da sua doença
se interessaram por ela e a acompanharam à sua eterna morada.

A todos o nosso bem hajam.
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JOÃO VIOLA ORIENTA CURSO
ARTES DECORATIVAS E PINTURA EM VILA FACAIA

CARLOS SIMÕES EXPÕE NO CIT
DE 7 A 28 DE MAIO

O C.I.T. – Centro de Inter-
pretação Turística de Pedró-
gão Grande recebe, de 7 a 28
de Maio, uma exposição de
pintura da autoria do pintor
Carlos Simões.

A exposição “Pinturas” se-
rá inaugurada no dia 7 às
18:30H, contará com cerca de
vinte trabalhos e poderá ser
visitada durante o período de
funcionamento do C.I.T.

Carlos Simões nasceu a 2
de Novembro de 1964, em
Pampilhosa da Serra, onde re-
side actualmente. Com fun-
ções de gerência no balcão da
Caixa Geral de Depósitos de
Pampilhosa da Serra, Carlos
Simões esteve sempre ligado às artes pelo gosto pessoal.  A sua paixão
pela pintura foi-se manifestando ao longo dos anos, mas só em 2008
expõe pela primeira vez, na sua terra Natal, na Galeria do Edifícios
Monsenhor Nunes Pereira. Pintor autodidacta, imprime nas suas telas
uma técnica e requinte singulares, com um apelo particular á literatura e
ao uso de uma paleta cromática de contrastes.

 A exposição poderá ser visitada de Segunda a sexta-feira, das 9:30H às
18:00H e fins-de-semana, das 10:00H às 13:00H e das 14:30H às 18:00.

PREVISÃO METEOROLÓGICA DISPONÍVEL

PARCERIA AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS/ ESCUTEIROS DE PEDRÓGÃO

Há já algum tempo que o Agrupamento de Escolas de Escolas de Pe-
drógão Grande tem em funcionamento uma estação Meteorológica,
fruto de um projecto que visou sensibilizar os alunos e a comunidade
escolar para as questões climáticas e suas implicações no futuro da vida
na Ter-ra; despertar nos alunos e a comunidade escolar para as questões
climáticas e suas alterações; contribuir para um maior enraizamento da
cultura científica e experimental dos alunos; promover a utilização das
ferramentas das novas Tecnologias de Informação e Comunicação; dis-
ponibilizar via Net os dados meteorológicos locais aos Bombeiros,
Protecção civil, Instituições agrícolas e florestais e comunidade em ge-
ral; partilhar experiências e informações sobre meteorologia/ clima com
outras escolas, instituições nacionais e internacionais e rentabilizar os
recursos humanos e materiais da EB 2,3 MLA, nomeadamente a dinami-
zação de clubes já existentes, a rede de computadores e ligação à Internet.

O conhecimento do clima de uma região é importante para todo um
enquadramento geográfico, desde as formas de relevo e seu modelado,
tipo de vegetação, tipos de agricultura, entrando igualmente pelos traços
da sua economia e lazer, até aos traços da personalidade e comportamento
dos seus habitantes.

A Estação meteorológica continua permanentemente a efectuar
registos climatológicos, permitindo deste modo continuar a ser feito o
estudo climático da região.

A partir de agora e fruto duma colaboração com o Agrupamento de
Escuteiros 1193 de Pedrógão Grande será possível aceder a estes dados,
através do site http://agr1193.web.simplesnet.pt/ .

Com efeito, foi criado neste site uma área onde é divulgada a previsão
meteorológica e os resultados, da responsabilidade do Clube da
Meteorologia do Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande.

Está a decorrer o
primeiro curso de

Artes Decorativas e
Pintura a Óleo, para

a população da
Freguesia de Vila

Facaia com o monitor
João Viola.

Iniciou-se na primei-
ra semana de Março
de 2009 o curso de ar-
tes decorativas e de
pintura a óleo de Vila
Facaia com dez for-
mandos, monitorizado
pelo artista João Viola
realizando-se às quar-
ta-feiras das 18.30 às
20.30 horas, um dia por
semana, e terá a dura-
ção de 35 horas (de
Março a Maio).

Com o objectivo de
aprender e desenvol-
ver as tecnicas das ar-
tes decorativas e da pin-
tura a óleo, que permi-
tem atingir resultados
espectaculares com

produtos de fácil aplicação,
sendo dirigido para particulares
que procuram uma actividade
criativa para o seu tempo de la-
zer, e também para educadores
e grupos da terceira idade, pro-
porcionando espaços de conví-
vio e vivência em grupo e quem
sabe descobrir novos talentos.

Desta forma, a Freguesia de
Vila Facaia já está a programar
um segundo curso de pintura e
artes decorativas para poder
abranger grande partes dos

interessados em participar no
curso de Artes Decorativas e
da pintura a óleo.

Após uma fase inicial para
inscrições, que teve três deze-
nas de inscritos, para esta acti-
vidade o que excedeu as expec-
tativas iniciais, o curso de artes
decorativas e de pintura a óleo
de Vila Facaia já vai no primeiro
mês e já se começam a observar
as primeiras obras primas dos
novos artistas, como se obser-
va na fotografia.

INTERNET GRATUITA NA
FREGUESIA DE VILA FACAIA
A  CCR Vila Facaia volta a inovar e passou a

disponibilizar desde o dia 12 de Abril acesso à
Internet. Este serviço está ao dispor de toda a
população e é completamente gratuito.

O acesso à Internet pode ser feito através de
um dos dois computadores desktop que foram
recentemente instalados na sala de convívio da
CCR Vila Facaia.

Para este efeito, a Junta de Freguesia de Vila
Facaia protocolou com a Casa de Cultura e

Recreio de Vila Facaia acesso gratuito a Internet
a toda a população da freguesia de Vila Facaia,
bastando para tal que todos os interessados se
desloquem à sede da Associação.

Os encargos financeiros que advêm da dispo-
nibilidade de acesso à Internet são assumidos
pela Junta de Freguesia de Vila Facaia enquanto
a CCR de Vila Facaia disponibilizará dois
computadores e o espaço para que toda a
população possa usufruir deste serviço.
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O Município de Castanheira
de Pera assinou no passado
dia 28 de Abril pelas 11
horas um protocolo com o
Instituto Nacional para a
Reabilitação, para a criação
do Serviço de Informação e
Mediação para Pessoas com
Deficiência, o designado
SIM-PD.

A aposta na melhoria das
condições de vida das pesso-
as com deficiências ou incapa-
cidade e das suas famílias, atra-
vés da promoção da igualdade
de oportunidades e da plena
participação social e económi-
ca, é um dos objectivos deste
espaço de acesso à informa-
ção. Este novo serviço será um

SIM-PD CHEGOU A CASTANHEIRA DE PERA
PROTOCO JÁ ASSINADO

“grande contributo para que a
igualdade de oportunidades
seja cada vez mais uma rea-
lidade no concelho”, refere-
nos fonte da autarquia.

“Neste novo espaço será
feito o atendimento qualificado
dos munícipes com deficiên-
cias ou incapacidade e respec-
tivas famílias, assegurando-
lhes uma informação integrada
sobre os direitos e benefícios
e recursos existentes para a
resolução dos problemas colo-
cados. É ainda objectivo deste
gabinete proceder ao correcto
encaminhamento dos casos e
desenvolver uma função de
mediação junto dos serviços
públicos e entidades privadas
responsáveis pela resolução

dos seus problemas, que seja
facilitadora da sua intervenção
junto destes utentes, desen-
volver e valorizar as parcerias
locais que permitam articular
soluções de atendimento mais
eficazes, divulgar junto dos
serviços, instituições e outras
estruturas locais a apropriação
e divulgação de boas práticas
no atendimento do munícipe
com deficiência ou incapaci-
dade e recolher informação que
permita produzir diagnósticos
de caracterização local das
pessoas com deficiência ou
incapacidade, identificar os
principais problemas existentes
e ainda promover soluções
adequadas” - completa a
mesma fonte da Autarquia.

Mais 25 balcões de Heran-
ças e de Divórcio com Partilha
entraram, Sexta-feira, dia 24 de
Abril, em funcionamento, sen-
do a conservatória de registo
civil de Castanheira de Pera,
um dos 156 postos de atendi-
mento do País.

O Balcão das Heranças é um
serviço em atendimento único
que permite realizar todas as
operações e actos relaciona-
dos com a sucessão por mor-
te, como partilhar os bens do
falecido entre os herdeiros,
pagar os impostos ou pedir ou
realizar todos os registos dos
bens partilhados.

BALCÃO DE HERANÇAS E DIVÓRCIO COM
PARTILHA ABRIU EM CASTANHEIRA

ATENDIMENTO É UM DOS 156 NO PAÍS

O Balcão Divórcio com Par-
tilha é um serviço de atendi-
mento único que permite que,
nos divórcios por mútuo con-
sentimento realizados nas con-
servatórias do registo civil, se
possam partilhar os bens do
casal e realizar todas as forma-
lidades envolvidas como par-
tilhar os bens do casal, pagar
os impostos ou pedir ou reali-
zar todos os registos dos bens
partilhados.

Segundo informação do Mi-
nistério da Justiça, os dois ser-
viços estão disponíveis nas
conservatórias do registo civil
de Castanheira de Pera, Arma-

mar, Boticas, Braga, Castro
Verde, Constância, Figueira de
Castelo Rodrigo, Lagos, Leiria,
Lisboa, Lousã, Mação, Miran-
dela, Monforte, Montemor-o-
Novo, Montemor-o-Velho, Pe-
nalva do Castelo, Povoação,
Proença-a-Nova, Santa Maria
da Feira, Viana do Castelo, Vila
Franca do Campo, Vila Nova
de Gaia e Tondela.

Estes serviços passam a po-
der ser utilizados em 156 pos-
tos de atendimento em todos
os distritos de Portugal Conti-
nental, incluindo 14 capitais de
distrito, e na Região Autónoma
dos Açores.

PIRILAMPO MÁGICO
DE 9 A 31 DE MAIO

“DÁ COR AOS SONHOS”

Se em Dezembro chega o Pai Natal a casa de todos nós, em
Maio chega o Pirilampo Mágico bem mais novinho que o
avozinho de barbas mas nem por isso menos simpático.

Completam-se vinte e três anos que o Pirilampo se constitui
como o principal símbolo das instituições de apoio à pessoa
com deficiência, sendo esta uma grande campanha de
solidariedade social que se estende a todo o país.

“Dá cor aos sonhos” é o lema da campanha deste ano, a qual
irá decorrer de 9 a 31 de Maio, altura em que a Cercicaper andará
na rua a vender o pirilampo, pins, t-shirts, CDs e livros. Com o
pirilampo de 2009 aparecem duas novidades, o regresso de um
CD de música e a publicação de uma história infantil.

É importante não esquecer que esta acção tem como principal
objectivo a angariação de fundos para jovens com deficiência,
por isso apelamos ao sentido de solidariedade que mora no
coração de todos nós para que possamos dar cor e forma aos
sonhos destes jovens.

EX-ALUNOS ORGANIZAM CONVÍVIO
ANO LECTIVO 1972/1973

Colectânea de
Óleos e Aguarelas

do pintor Artur
Franco em
destaque na

Casa do Tempo
Artur Franco protagoniza a

sua mais recente exposição
individual a partir de 8 de Maio,
onde irá mostrar também aos
castanheirenses algumas das
criações que sustentam a sua
notável trajectória artística e que
nos incitam a aceitar o seu
convite para apreciar o conjunto
de sugestões pictóricas que
estarão patentes na Casa do
Tempo até ao próximo dia 2 de
Junho, nomeadamente de Terça
a Sexta das 12h00 às 19h00 e
Fins-de-Semana ou Feriados das
10h00 às 13h00 – 14h00 às
18h00.

Depois de ter participado nas
comemorações de mais um
aniversário da Revolução de
Abril, a Casa do Tempo está
pronta para dar continuidade ao
ciclo de actividades que preparou
para 2009 e para nos colocar a
par das sugestões que este mês
de Maio nos reserva.

Denominado muitas vezes
como um «pintor do povo», Ar-
tur Franco não esconde que é um
homem que admira o seu país e
as suas gentes. É na natureza,
nas pessoas, nas paisagens que
a sensibilidade artística deste
pintor encontra a excitante inspi-
ração que desencadeia o diálogo
do artista com os meios pictóri-
cos e que o leva a executar a sua
pintura. Percebe-se assim que, a
pouco e pouco, a componente
naturalista e figurativa se impôs
como uma marca própria das
suas criações e, ao vislumbrar as
pinturas do Castelo de Leiria, do
rio Mondego em Coimbra, das
mulheres das sete saias da Naza-
ré, o retracto do Papa João Paulo
II, não temos dúvida de que os
motivos paisagísticos e a figura
humana constituem uma referên-
cia do seu quotidiano artístico.
A pintura de Artur Franco é uma
pintura que harmoniza expres-
sões, movimento, visualidade e
as suas telas evidenciam-se pela
clareza e luminosidade com que
o pintor evoca os testemunhos
que despertam a sua atenção e
que sobressaem na realidade que
o envolve. Quer seja no retracto
quer seja no registo pictórico das
nossas aldeias, cidades e gentes,
Artur Franco tem o dom de cap-
tar a magia, a beleza e o brilho
que se esconde nos rostos ou lu-
gares e as suas composições enc-
hem-se de finas e vibrantes pin-
celadas que fazem fluir um
espectacular jogo de formas,
cores e luz que inevitavelmente
fascinam o nosso olhar.

Um grupo de ex-alunos do Ciclo Preparatório de Castanheira
de Pera está a organizar um almoço convívio aberto a todos os
alunos que tenham iniciado o ciclo no ano lectivo de 1972/1973
(primeiro ano no ciclo novo) que se vai realizar no dia 16 de
Agosto de 2009.

Todos os interessados deverão fazer a sua inscrição, ou pedir
qualquer outro esclarecimento, através dos contactos 963 829
877 (Pedro Gama - Café Gil), 967 060 362 (Domingos Costa) e ou
966 025 197 (Sequeira), até ao dia 15 de Julho de 2009.

JORNAIS AO DISPÔR
CASA DO CONCELHO

A Casa do Concelho de Castanheira de Pera, já dispõe de diver-
sa comunicação por ordem crescente de numeração e que todos
Sócios, Amigos de Castanheira de Pera queiram consultar ou ler,
nomeadamente, O Castanheirense, O Ribeira de Pera, Boletim
Municipal de Castanheira de Pera, Publicação O Neveiro, A
Comarca, Revista da Junta de Freguesia de S. Jorge de Arroios,
Tempo Livre (Inatel), Revista Limiana e publicações já extintas,
como o Jornal de Castanheira de Pera, Jornal de Figueiró dos
Vinhos e Expresso do Centro.

Brevemente passará também a funcionar a Biblioteca.

O Padre António José de
Matos faleceu no passado dia
25 de Abril no Hospital dos
Covões, vítima de um problema
cardio-respiratório.

O Padre José Matos foi no-
meado pároco deCastanheira
de Pera e Coentral em 1978 e
em 1982 nomeado arcipreste de
Figueiró dos Vinhos. Desde
1984 que era o pároco de Ta-
veiro e Ribeira de Frades e, por
último, foi nomeado arcipreste
da Zona Rural Sul de Coimbra.

MORREU O PADRE JOSÉ MATOS
FOI PÁROCO EM CASTANHEIRA, COENTRAL E FIGUEIRÓ...

O funeral do Padre António
José de Matos realizou-se no
dia 27, com missa de corpo pre-
sente às 10 horas, na igreja de
Taveiro, presidida pelo Bispo
de Coimbra, D. Albino Cleto,
sendo depois sepultado em S.
Pedro do Sul, (apesar de ter nas-
cido a 9 de Fevereiro de 1938
em S. Gonçalo, no Funchal).

O pároco de Taveiro foi hos-
pitalizado no passado dia 24
de Abril na sequência de um
pequeno acidente de viação,

ocorrido naquela localidade,
no qual não sofreu ferimentos,
mas que lhe terá provocado
alterações no sistema nervoso,
que justificou o seu transporte
em viatura do INEM para o
Hospital dos Covões.

O Padre José Matos foi or-
denado presbítero por D. Er-
nesto Sena de Oliveira, depois
de ter frequentado o Seminário
Menor da Figueira da Foz e o
Seminário Maior de Coimbra.

C S
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FOZ DE ALGE
- 30 DE MAIO

1º Convívio de
Pesca ao Achigã
Embarcado

A Associação Desportiva
de Figueiró dos Vinhos -
Secção de Pesca, vai reali-
zar no próximo dia 30 de
Maio de 2009, em conjunto
com as entidades públicas
e também algumas privadas,
o I Convívio de Pesca ao
Achigã Embarcada, que se
realizará  na Foz de Alge.

Segundo Jorge Humber-
to, um dos Directores res-
ponsáveis pelo evento
confidenciou a “A Comar-
ca”, “à partida podemos
contar com a participação de
muitos praticantes de pri-
meiro plano a nível nacional
nesta modalidade”.

“O evento reúne todas as
condições para poder ser
um êxito a nivel desportivo”
- ainda segundo este dinâ-
mico dirigente.

A confraternização entre
todos será outro dos pon-
tos que se pretende alcan-
çar, proporcionando a
organização para tal um
jantar com entrega dos
prémios.

Eis o programa completo:
7.00h – Concentração
8.00h – Pequeno Almoço
9.00h – Breafing
10.00h – Inicio da Prova
18.00h – Fim da Prova
18.15h – Inicio da
Pesagem
20.30h – Jantar e Entrega
dos Prémios

MENÇÃO HONROSA PARA AQUILES MORGADO
RECONHECIMENTO A NIVEL NACIONAL

FAX 213  951 052    Rua da Estrela 61/65  * 1200-668 LISBOA
E-MAIL: geral@jotelar.com       SITE: www.jotelar.com

BUSCA AUTOMÁTICA213 920 560

73 anos ao
Serviço da
Hotelaria

Este ano, o júri do
“Prémio Bombeiro de
Mérito” atribuiu uma
menção honrosa ao
benfeitor dos Volun-
tários de Figueiró dos
Vinhos Aquiles Almei-
da Morgado.

As menções honro-
sas foram também atri-
buídas, à Câmara Mu-
nicipal de Pombal, ao
Grupo os Mosquetei-
ros, na qualidade de
personalidade ou em-
presa, a Luís Maria
Bartolomeu Palma, dos
Bombeiros de Aljus-
trel, na qualidade de di-
rigente associativo, e
a Vítor da Cunha Roc-
ha, na qualidade de
elemento de comando.

Aquiles Morgado
ofereceu à Associação
Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de
Figueiró dos Vinhos, no dia 6
de Setembro de 2008, uma nova
ambulância Mercedes ABSC,
equipada com o que de melhor
existe no mercado para fazer
face a uma prestação de socor-
ro/emergência o que na altura
mereceu um agradecimento
público nos seguintes termos:
“A Associação Humanitária

dos Bombeiros Voluntários de
Figueiró dos Vinhos vem publi-
camente manifestar o seu pro-
fundo e sincero agradecimento
ao Sócio Benemérito Senhor
Aquiles Almeida Morgado
pelo gesto louvável, revelador
de grande altruísmo e solidarie-
dade para com esta Associa-
ção Humanitária, consubstan-

ciado na dádiva de uma
nova ambulância de e-
mergência Pré-hospita-
lar”.

De registar que
Aquiles Morgado, já
era Sócio-Benemérito
daquela corporação há
30 anos.

Realce, ainda, para o
facto de em Dezembro
de 2007, Aquiles Mor-
gado ter feito idêntica
oferta aos Bombeiros
de Castanheira de Pera.

Quanto aos prémios
da Liga dos Bombeiros
Portuguesas referentes
a 2008, de realçar, ainda,
o atribuído a uma equi-
pa dos Bombeiros de
Castro Daire, distrito de
Viseu, que venceu o
“Prémio Bombeiro de
Mérito 2008” pelo tra-
balho desenvolvido no
salvamento de duas pes-

soas bloqueadas pela neve.
A cerimónia de entrega dos

galardões realiza-se no dia 31
de Maio, em Espinho, por oca-
sião do Dia do Bombeiro Portu-
guês.

Desde 1982 que a Liga dos
Bombeiros Portuguesas atri-
buiu anualmente o “Prémio
Bombeiro de Mérito”.

Foto de
arquivo

“PORTUGAL-DE-PONTA-A-PONTA”
PAROU EM FIGUEIRÓ

INICIATIVA AMBIENTALISTA

No passado dia 28 de Abril, à tarde, o Executivo figueiroense,
representado pelo Presidente e pelo Vice-Presidente, Engº Rui
Silva e Dr. Álvaro Gonçalves, respectivamente, recebeu um
grupo de ambientalistas do motociclismo, que passou por
Figueiró dos Vinhos, no decurso de uma das etapas da 1.ª
Edição do “Portugal-de-Ponta-a-Ponta”,

Esta iniciativa  é uma organização ad hoc de aficionados
ambientalistas com preocupações etnologicas, culturais e
gastronómicas do nosso Portugal, que teve o seu início com
a concentração no dia 24 de Abril de 2009, na cidade de Aveiro
de onde partiram para Rio de Onor, bem no norte do país,
onde no dia seguinte teve início este périplo que terminará
dia 2 de Maio na Ponta de Sagres.

O objectivo é concretizar um percurso em Portugal, de Norte
a Sul, passando pelas comunidades mais interiores e
reconditas do nosso país, mas onde a cultura portuguesa
exalta a sua essência genuína.

Pensar positivo
em Figueiró
dos Vinhos

Realiza-se no próximo dia 20
de Maio na Casa Municipal da
Juventude, em Figueiró dos
Vinhos, o Workshop “Optimis-
mo nas Equipas Multidiscipli-
nares: Apreciar para Inovar”.

Trata-se de uma realização de-
veras interessante, promovida
no âmbito do programa “Pensar
Positivo em Figueiró dos
Vinhos” e que é dirigida a
Técnicos de Intervenção Social,
Empresários, Profissionais
Liberais, estudantes e demais
interessados.

A responsabilidade formativa
será da Dra. Catarina Rivero,
que tem um vasto curriculum
nesta área e que decerto cativará
os par-ticipantes numa temática
cada vez mais actual.

As inscrições são limitadas a
40 participantes e poderão ser
feita no Pelouro da Acção Social
da Câmara Municipal de
Figueiró dos Vinhos pelo tele-
fone 236559555, Fax
236552596 ou e-mail
redesocial@mail.telepac.pt.

CARLOS LOPES APADRINHA
INICIATIVA DA DISTRITAL DA JS

“DEPUTADO POR UM DIA”...

A Distrital da Juventude So-
cialista (JS) de Leiria, liderada por
Diogo Coelho lançou um desafio
a várias escolas do distrito no
sentido dos alunos se colocarem
no papel de Deputados da nação,
com a finalidade de sentir os seus
anseios e estimulá-los para a vida
pública e para um empreendedo-
rismo cada vez mais importante.

Carlos Lopes, Deputado pelo
Circulo de Leiria, foi convidado a
apadrinhar esta iniciativa que
abraçou entusiasticamente.

Foi nessa condição que, acom-
panhado por Diogo Coelho,  este-
ve  no passado dia 17 de Abril, na
Escola Preparatória de Figueiró
dos Vinhos, para entregar os di-
plomas aos alunos do 4ª ano que
participaram na iniciativa.

Carlos Lopes ouviu atentamen-
te  as suas revindicações e convi-
dou os jovens a  deslocarem-se ao
Parlamento para uma visita guiada
pelo próprio, prontamente aceite
e marcada para a Quinta-feira
seguinte.
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Tel./Fax. 236 552 240 Tm 968 063 036
E-mail: 3971@solicitador.net

Rua Luis Quaresma Vale do Rio, 8 - 1º
3260 - 422  Figueiró dos Vinhos

Marco Reis e Moura
Solicitador

TEOR DO ANÚNCIO
José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603,

faz saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT)

O valor base da venda é de 350 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.114.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 5976, Concelho Figueiró dos
Vinhos, Freguesia Campelo. Area total: 1.040m2. Descrição: Pinhal e mato. Confrontações:
Norte: Fernando da Silva Lourenço; Sul: Marcolino Joaquim Morgado; Nascente: Limites da
Ribeira Velha; Poente: Sezinando da Conceição Loja. Localização: Canteiros da Lomba

Data: 26-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

TEOR DO ANÚNCIO
José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603,

faz saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

O valor base da venda é de 525 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.115.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 6186, Concelho de Figueiró
dos Vinhos, Freguesia de Campelo. Area total: 1.730m2. Descrição: Pinhal e mato. Confrontações:
Norte José da Conceição Rodrigues; Sul: Albino Mateus; Nascente: Fernando dos Santos e outro;
Poente: António Mendes. Localização: Estrada do Carro

Data: 24-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 24-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

O valor base da venda é de 980 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.116.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 6224, Concelho de Figueiró
dos Vinhos, Freguesia de Campelo. Area total: 2.875 m2. Descrição: Pinhal e mato. Confrontações:
Norte José Lourenço da Silva; Sul: Caminho; Nascente: Maximino Carregoso Lourenço; Poente:
Auzinda Henriques Rodrigues. Localização: Penedo da Cruz

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 24-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

O valor base da venda é de 63 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.118.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 6410, Concelho de Figueiró
dos Vinhos, Freguesia de Campelo. Area total: 180m2. Descrição: Eucaliptal. Confrontações:
Norte José Lopes Vinhas; Sul: Marcelino dos Santos; Nascente José da Conceição Rdrigues; Poente:
Manuel da Conceição Alves. Localização: Cabeceiro

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 25-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

O valor base da venda é de 315 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.120.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 6424 Concelho de Figueiró
dos Vinhos Freguesia de Campelo - Area total: 900 m2. Descrição: Pinhal e mato. Confrontações:
Norte: Carolina Rodrigues dos Santos; Sul: Fernando da Silva Lourenço; Nascente: Manuel Mendes;
Poente: Carolina Rodrigues dos Santos. Localização: Cabeceiro

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 25-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

O valor base da venda é de 56 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.121.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio Rústico inscrito na matriz com o nº 6437 - Concelho Figueiró dos
Vinhos - Freguesia Campelo - Area total: 160 m2. Descrição: Pinhal e mato. Confrontações:
Norte: António Mendes; Sul: Leonor Lopes Coelho; Nascente: Caminho; Poente: Manuel da
Conceição Alves. Localização: Cabeceiro

CAFÉ RESTAURANTE EUROPA

* Feijoada de Marisco
* Arroz de Lampreia
(na época)
* Ensopado de Javali
* Cabrito à Europa
* Bacalhau na Canôa

RESTEUROPA @ MAIL.TELEPAC.PT

MOREDOS - CAST. DE PERA

A
ge

nt
e 

do
 J

or
na

l 
"A

 C
om

ar
ca

" de:
  Joaquim Serra da Fonseca

 / Telf.: 236 438 943

A
G

E
N

T
EJo

rn
al



2009.04.30 9REGIÃOREGIÃOREGIÃOREGIÃOREGIÃO

ELECTRODOMÉSTICOSELECTRODOMÉSTICOSELECTRODOMÉSTICOSELECTRODOMÉSTICOSELECTRODOMÉSTICOS

PRAÇA DO AREEIRO, 6 D/E
 Tel.: 218 483 311
                     1000 - 159 LISBOA
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PARQUE PRIVATIVO - CLIENTES
            R. BERNARDIM RIBEIRO, 93 - A
                               1150 - 070 LISBOA

R. CONDE REDONDO, Nº 62 A/B
Tel.: 213 561 147 (4 linhas)

1100 - 108  LISBOA
Fax: 213 150 963

1lojaEsplanada e
Parque de

Estacionamento

- Tel. 236 553 258  -
3260 FIGUEIRÓ DOS VINHOS

RETIRO  "O FIGUEIRAS"RETIRO  "O FIGUEIRAS"RETIRO  "O FIGUEIRAS"RETIRO  "O FIGUEIRAS"RETIRO  "O FIGUEIRAS"

M
ar

isc
os

 e 
Pe

tis
co

s

BREVESBREVES
DESPORTIVA EM
GRANDE
RECUPERAÇÃO -
Na última edição prometemos uma
entrevista com o “capitão” figueiroense
e retomar o nosso espaço desportivo.
Infelizmente, por motivos técnicos, não
nos é possível já nesta edição. Fica a
promessa que para a próxima é que é!
Fica, também, o nosso pedido dfe
desculpas aos nossos leitores, em geral,
e ao “capitão”, em particular.
Entretanto, o que não é promessa é a
sensacional recuperação da Desportiva.
À hora do fecho desta edição, os
pupilos de Paulo Neves já estavam em
11º lugar, ou seja, nos lugares da
manutenção.
Força!

“O BALNEÁRIO DO
FIG. VINHOS É
FANTÁSTICO” - Paulo
Neves
A formação agora comandada por Paulo
Neves vem de três vitórias consecutivas
e está relançado na luta pela manutenção.
Na 15ªjornada, Paulo Neves pegou no
Fig.Vinhos tinha 11 pontos e neste
momento soma 28 . Quando faltam quatro
jornadas para terminar o campeonato, a
equipa do norte do distrito parece
lançado para a manutenção. Paulo Neves
reconhece que “ o balneário do
Fig.Vinhos é fantástico e esta
recuperação é mérito dos jogadores, que
têm sido inexcedíveis. Agora há que
conter a euforia, porque ainda não
ganhamos nada. Vamos lutar até ao final
e esperamos conseguir a manutenção,
pois o clube e o grupo trabalho, merecem
inteiramente o prémio da manutenção”.
O técnico do Fig.Vinhos recorda ainda
que “ a luta pela manutenção está ao
rubro. Vai ser uma luta até ao fim e o
Fig.Vinhos vai fazer tudo para alcançar a
manutenção. Neste momento estamos
numa situação mais positiva, mas ainda
não estamos tranquilos, por isso há que
trabalhar com o mesmo afinco.”   O Derbie

FUTRE ENTRE OS
MELHORES
MARCADORES DA
HONRA
O avançado da Desportiva, Futre, há
muitos anos que nos tem habituado a
andar entre os melhores marcadores da
Divisão de Honra. Esta época, não é
excepção. Eis a tabela, à 25ª jornada:
1º, Pimenta (CCR Alq. da Serra) - 19
Golos; 2º, Nuno Coelho (GC Alcobaça)
e Félix (Pilado/Nazarenos) - 14 Golos;
4º, Futre (Fig.Vinhos) e Palatino
(Bombarralense) - 13 Golos;  6º, Edgar
Grincho (Bombarralense) - 12 Golos; 7º,
Hugo Neto (Vieirense) e Luis Cláudio
(Guiense) - 11 Golos; 9º, Jackson (AD
Portomosense) - 10 Golos

Na passada Sexta-feira, 24 de
Abril, o Deputado Carlos
Lopes apresentou
publicamente a sua
candidatura à Câmara
Municipal de Figueiró dos
Vinhos, assumindo o
objectivo de “reconquistar” a
autarquia ao PSD.
Foi perante um salão
completamente cheio (houve
mesmo necessidade de
recorrer a um salão lateral
para caberem as cerca de 650
pessoas presentes), e grande
emoção transmitida por
apoiantes que não se
cansaram de vibrar com a
intervenção do candidato que
se apresenta pelas listas do
PS fez questão de se assumir
“olhos nos olhos”, como
sendo o “candidato de todos
os figueiroenses que desejam
o melhor para Figueiró,
independentemente da sua
filiação partidária”.

Entre estas centenas de apoi-
antes, estavam dois ministros
(Santos Silva e Rui Pereira), um
Secretário de Estado (José Miguel
Medeiros), dois presidentes de
Autarquias vizinhas (Castanheira
de Pera - Fernando Lopes e Sertã
- João Paulo Farinha), o líder da
Distrital Socialista (João Paulo
Pedrosa), o líder da Distrital da
JS (Diogo Coelho) e 24 Deputa-
dos, colegas do candidato na
Assembleia da República.

A primeira intervenção estaria
a cargo de João Paulo Pedrosa que
começou por considerar aquela
“manifestação” como “das maio-
res no distrito de Leiria, fruto da
dinâmica do Carlos Lopes”, fri-
sou. Antes de fazer o elogio mais
cuidado do candidato, o líder dis-
trital destacou as presenças de
Santos Silva e Rui Pereira que,
como ele, “quiseram estar
presentes para testemunhar o seu
apoio à candidatura vitoriosa de
Carlos Lopes” - afirmou.

Seguiu-se José Miguel Medei-
ros, que - até por se encontrar na
“sua terra adoptiva” - fez uma
intervenção muito emotiva. Para
este governante, já era “altura do
Carlos Lopes estar deste lado”,
porque, “tens honrado a tua terra
e o PS”, porque “representas o
futuro”, porque “fazes uma

CALOR HUMANO MARCA APRESENTAÇÃO DE CARLOS LOPES
“APOSTAR NAS PESSOAS, REPOVOAR O CONCELHO” - É O LEMA

política construtiva”, porque “tu
podes devolver o ritmo do desen-
volvimento em Figueiró, inter-
rompido em 2005” - afirmou José
Miguel Medeiros que, pelo meio
não poupou críticas ao actual
Executivo figueiroense, acusando-
o de estar a pôr em causa o desen-
volvimento do concelho.

Foi, depois, a vez do Ministro
Rui Pereira intervir para em bre-
ves palavras “falar do Carlos Lo-
pes no Parlamento”, classifican-
do-o de empenhado, competente
e solidário”. Considerou “obriga-
tório” estar presente nesta apresen-
tação e terminou “assegurando a
presença” na festa da vitória.

Finalmente, antes da interven-
ção do candidato, usou da palavra
o Santos Silva que começou por
transmitir uma mensagem de
apoio do Secretário-geral do PS,
José Sócrates. Também Santos Sil-
va fez o elogio do candidato,
acrescentando ao muito que já
tinha sido dito os adjectivos “in-
cansável”, “dedicado”, “sensibili-
dade” e “campeão” “que vai
ganhar” - concluiu.

Antes da intervenção mais es-
perada, a do candidato, foram lid-

as mensagens enviadas por João
Soares, Alberto Martins e Alberto
Costa, todas elas afinando pelo
mesmo diapasão: o elogio e o esti-
mulo.

Imediatamente antes da inter-
venção de Carlos Lopes, foram
apresentados os 10 elementos que
acompanham o candidato na lista
à Câmara, os cabeças de lista para
as Juntas e o cabeça de lista à As-
sembleia Municipal (a este as-
sunto voltaremos na próxima
edição).

Na sua intervenção, Carlos Lo-
pes explicou o porquê da sua can-
didatura; elencou preocupações;
falou da postura adoptada na
reconquista da Câmara e, embora
deixando claro que só mais tarde
seria divulgado o programa elei-
toral, deixou algumas ideias, “um
cheirinho”,do que quer para
Figueiró dos Vinhos.

O candidato dividiu em três as
razões da sua candidatura:  1ª,
“para corresponder a um apelo da
Comissão Política Concelhia, da
Federação Distrital de Leiria e de
dirigentes nacionais do PS”; 2ª,
“por ter nascido daqui, aqui ter
crescido, aqui ter a minha família

e é aqui que quero contribuir para
nos próximos anos tornar o con-
celho de Figueiró dos Vinhos
dinâmico e com progresso”; em
3º em nome dos princípios, da éti-
ca, da moral, honestidade, trans-
parência, rigidez, frontalidade”.

Carlos Lopes lamentou, depois
aqueles que por detrás do anoni-
mato, do boato e da mentira o têm
caluniado, deixando a mensagem
de que “não me intimidam, não
me desmoralizam e não me des-
concentram e desviam do que é
essencial: respostas, soluções,
propostas capazes de tirar o nos-
so concelho do marasmo em que
se encontra”.

“A diminuição da população
nos últimos quatro anos”, “o
aumento do desemprego”, “os
baixos padrões de qualidade de
vida” e o facto de o concelho estar
“na cauda do distrito em termos
de rendimento per capita” são
preocupações que também o
levaram a aceitar a candidatura.
“Não poderia virar as costas a este
desafio num concelho que está
marcado pela estagnação e
marasmo”, considerou Carlos
Lopes.

Deixou uma palavra aos jovens,
uma palavra de esperança aos co-
merciantes. “Mudança real, apos-
tar nas pessoas, repovoar o con-
celho” - é o lema da sua campanha.

Criticou a promessa fácil da
qual se demarcou e enfatizou so-
bre a importância de assumir as
responsabilidades, afirmando
“quero ser o Vosso presidente”,
“quero liderar uma equipa”, mas
“o Presidente da Câmara tem que
assumir sempre as responsabili-
dades”, “tem que ser o embaixa-
dor do concelho”, “tem que ir
buscar lá fora o que tanta falta
faz cá dentro” - afirmou Carlos
Lopes que criticou a actual dívida
da autarquia e a situação concelhia
que acusou de perder a “centra-
lidade”.

Com 43 anos, Carlos Lopes é
licenciado em Administração
Regional e Autárquica. Trabalhou
na Câmara Municipal de Figueiró
dos Vinhos, onde chegou a chefe
da Divisão Administrativa e
Financeira, deixando a autarquia
para assumir o lugar de deputado
na Assembleia da República em
2005.
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No passado dia 25 de Abril,
realizou-se o Primeiro

Passeio organizado pelo
Centro de Convívio de Aldeia

de Ana de Avis e teve como
destino o Santuário de Fátima.

Os 50 participantes e, na
maioria, sócios da referida

colectividade partiram da sede
da mesma pelas 09h00 e

regressaram cerca das 20h00.
O programa concedia a

liberdade total aos
excursionistas e, ainda assim,

o grupo manteve-se unido
durante o dia todo, assistindo à
missa da manhã e visitando os

vários pontos do Santuário.
 O almoço foi um verdadeiro

convívio dado que todos
levaram o seu contributo para

um "pic-nic" que se
transformou num grande

momento de partilha e
amizade.

  Durante a tarde, o grupo
deslocou-se à localidade de

Valinhos onde visitou a casa
dos pastorinhos e o local das

aparições.
Por fim, chegados à sede desta

associação, em Aldeia de Ana
de Avis, os participantes
reuniram-se para jantar

prolongando a jornada de
convívio e partilha, festejando

o sucesso do passeio ao som do
acordeão e das desgarradas

populares.
Dada a satisfação de todos

quantos participaram neste
evento e da própria Direcção
do Centro de Convívio, prevê-

se que esta possa organizar
outros Passeios CCAAA.

Parabéns ao Centro de
Convívio de Aldeia de Ana de
Avis por mais esta iniciativa!

1º PASSEIO DO CENTRO CONVÍVIO FOI UM SUCESSO
ALDEIA DE ANA DE AVIZ

LOJA DO ARTESÃO
INAUGURADA EM FIGUEIRÓ

NO MERCADO MUNICIPAL

O presidente da Autarquia figueiroense, Engº. Rui Silva,
inaugurou a Loja do Artesão, no passado dia 25 de Abril pelas
11:00 horas, no Mercado Municipal de Figueiró dos Vinhos.

Além daquele Autarca, estiveram presentes a restante
Vereação do Executivo (Dr. Álvaro Gonçalves e Dra. Paula
Alves), Izidro Maria e Constantino Batista, em representação
da Junta de Freguesia de Figueiró dos Vinhos; João Cardoso
Araújo e José Fidalgo, em representação da Assembleia Mu-
nicipal, vários artesãos e populares que se associaram ao
evento.

Na oportunidade, Rui Silva regozijou-se com a abertura deste
espaço e, a este propósito, realçou o empenho do seu Executivo
na área social e no turismo.

Já a Dra. Paula Alves, na qualidade de Vereadora com estes
dois pelouros e uma das principais obreiras desta Loja,
considerou tratar-se de uma cerimónia que “sabe a pouco”
para uma “iniciativa com futuro”, a pensar no turismo mas com
uma vertente de cariz económico, cultural e social - justificou.

“Esta iniciativa surge da vontade manifestada pelos artesãos
de, no sentido de impulsionar o artesanato no Concelho,
através de um trabalho em parceria, criar um local de mostra e
venda de artesanato, executado por vários elementos da
comunidade, de forma conjunta e vocacionada em termos de
marketing para o exterior - explicou a Dra. Paula Alves.

Neste sentido, “a Câmara Municipal disponibilizou um
espaço no Mercado Municipal, afim de estes poderem expor
os seus produtos às quartas-feiras e sábados, dias estes em
que a comunidade poderá também assistir à produção de
alguns artigos de tapeçaria, uma vez que este espaço será
também uma oficina de artesanato com produção em tempo
real” - completou.

Pensa-se que desta forma, se poderá unir os artesãos num
único espaço físico conhecido por todos, facilitador do mar-
keting e publicidade, tendo em conta que os artesãos poderão
contar com o apoio da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos
e com a Santa Casa da Misericórdia, tanto na publicitação dos
produtos como no seu processo de venda ao público, com
óbvia interligação com o Turismo.

Esta Loja surge no âmbito do Projecto – Figueiró Construir
para a Inclusão, cuja sua entidade promotora é a Câmara Mu-
nicipal de Figueiró dos Vinhos e a entidade executora a Santa
Casa da Misericórdia.
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TENDA DE 2.400 M2 FEZ O MILAGRE DA UNIÃO
11ª MOSTRA DE PRODUTOS REGIONAIS DE PEDRÓGÃO GRANDE MUDOU DE CASA

A Escola Tecnológica e Profissi-
onal da Zona do Pinhal (ETPZP),
Município de Pedrógão Grande e
a Associação Empresarial do
Penedo do Granada (AEPG)
organizaram de 24 a 26 de Abril, a
XI Mostra de Produtos Regionais
de Pedrógão Grande que este ano
teve a particularidade de ter “mu-
dado de casa”, passando do vel-
hinho Pavilhão Gimnodesportivo,
onde se realizou durante as ante-
riores dez edições, para uma espa-
çosa tenda de 2.400 m2, instalada
para o efeito entre a Rodoviária
Nacional e o Mercado Municipal.
Uma excelente opção, quer por-
que vem possibilitar que a Mostra
se concentre toda no mesmo espa-
ço, quer pelo local em si, com bons
acessos e muitos estacionamen-
tos.

A Mostra é um evento resulta
de uma parceria entre a ETPZP,
Município de Pedrógão Grande e
AEPG, cujo objectivo é reunir ar-
tífices regionais e nacionais, num
certame onde se pode encontrar o
que de melhor se produz artesa-
nalmente na região, combinando a
excelência do artesanato com a
animação mais tradicional em três
dias bem preenchidos.

Além destes três parceiros, esta
realização contou com o apoio dos
Bombeiros Voluntários de Pedró-
gão Grande, da GNR, da ETC e
da Pirotecnia Oleirense.

A cerimónia de abertura teve

lugar no dia 24, com a participação
do Presidente da Autarquia local,
Dr. João Marques; do Director da
ETPZP, Dr. António Figueira; do
Presidente da AEPG, Dr. Carlos
Afonso e do Presidente da Entida-
de de Turismo do Centro (ETC),
Dr. Pedro Machado; perante a
presença de alunos, professores e
funcionários da ETPZP, exposito-
res, representantes de várias
associações do concelho e da
sociedade civil e militar e popular-
es que se associaram ao evento
desde o primeiro momento.

João Marques foi o primeiro a
intervir, para enaltecer a actividade
e o “profissionalismo” dos alunos
e professores da ETPZP, que
considerou como principais
obreiros deste certame, que - ainda
segundo o Autarca pedroguense -
contribui para a evolução socio-
económica do concelho e terminou
desejando que o mesmo possa
servir de alavanca de progresso no
concelho. Antes, porém, realçou a
presença do responsável pela
Entidade de Turismo do Centro
que se deslocou propositada-
mente de Aveiro e que - reconheceu
o Autarca - sempre tem apoiado a
Autarquia e o concelho, sempre
que solicitado.

Seguiu-se a intervenção de
António Figueira, para classificar
a Mostra como “um evento que
vimos crescer ao longo dos anos”
e que “esperamos ver continuar a

crescer”; realçar o novo figurino,
“indo de encontro, também, ao
solicitado pelos expositores”;
realçar a articulação com os con-
celhos à volta; evidenciar o grande
número de pessoas envolvidas no
evento, mais de 900, no que
considerou uma “logística já com
peso”.

Já Carlos Afonso, líder da
AEPG reafirmou o orgulho da
AEPG em fazer parte desta orga-
nização, enfatizou sobre o cresci-
mento do evento e realçou a
mudança do espaço no que disse
acreditar ser “um sucesso”.

Finalmente, usou da palavra Pe-
dro Machado, para enaltecer a
organização e ser portador de boas
notícias. Com efeito, depois de
parabenizar as três entidades orga-
nizadoras da Mostra e, em parti-
cular, os alunos, Pedro Machado
anunciou a integração do CIT
(Centro de Interpretação Turís-
tico) na rede de turismo da ETC,
além de várias iniciativas em
Pedrógão Grande que terão lugar
já a partir de Maio, principalmente
na área da formação e informação.
Pedro Machado salientou o peso
do turismo na nossa região, 19 %,
deixando a intenção de continuar
a colaborar, de modo a dar um
contributo cada vez mais forte e
marcante na economia local.

Carlos Santos

DIA 23 DE MAIO

HERMAN JOSÉ
APRESENTA
PEDRÓGÃO
FASHION 2009

O Município de Pedrógão
Grande, a Escola Tecnoló-
gica e Profissional da Zona
do Pinhal e a Associação Em-
presarial Penedo do Granada
organizam mais uma vez o
evento PEDRÓGÃO FAS-
HION.

O PEDRÓGÃO FASHION
2009 tem lugar no dia 23 de
Maio, como de hábito, no
Jardim da Devesa da vila de
Pedrógão Grande com inicio
pelas 22 horas.

O evento consiste numa
passagem de modelos com a
Capela do Calvário como
cenário de fundo, onde os
“manequins” (jovens estu-
dantes no concelho) desfi-
lam com roupas cedidas
pelos empresários de moda
da região.

É um espectáculo de luz e
som, este ano, apresentado
pelo artista HERMAN JOSÉ
que não deixará de presen-
tear os presentes com o seu
habitual humor e dotes musi-
cais.

RÁDIO
TRIÂNGULO

Sintonize 99.0
FM
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TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603
2º ANÚNCIO

IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 25-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

O valor base da venda é de 59,5 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.122.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Predio rustico inscrito na matriz com o nº 6478 - Concelho de Figueiró
dos Vinhos- Freguesia de Campelo - Area total: 170 m2. Descrição: Pousio com 13 Oliveiras.
Confrontações: Norte: Arminda Lopes Coelho; Sul: Manuel da Conceição Alves; Nascente: Arminda
Lopes Coelho; Poente: Ribeiro. Localização: Tábua

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 25-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

O valor base da venda é de 21 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.123.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 6484 - Concelho de Figueiró
dos Vinhos - Freguesia Campelo - Area total: 60 m2. Descrição: Terreno a pousio. Confrontações:
Norte: Albino Mateus; Sul: Manuel da Conceição Alves; Nascente: Felisbela dos Santos; Poente:
Rego de Água. Localização: Casa Velha

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 25-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos , Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603,
faz saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

O valor base da venda é de 45,5 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.124.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 6513 - Concelho de Figueiró
dos Vinhos - Freguesia Campelo - Area total: 135 m2. Descrição: Terra de cultura com 3 tanchas.
Confrontações: Norte: Rego de Água; Sul: Marcolino Joaquim; Nascente: Carolina dos Santos;
Poente: Rego de Água e outros. Localização: Horta Velha

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603
2º ANÚNCIO

IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 25-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros  de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

O valor base da venda é de 33,25 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.125.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 6524 - Concelho de Figueiró
dos Vinhos - Freguesia Campelo - Area total: 96 m2. Descrição: Terreno a pousio. Confrontações:
Norte: José Rodrigues da Conceição; Sul: Manuel Lopes: Nascente: Albino Lopes Coelho; Poente:
Carolina dos Santos. Localização Horta Velha

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 25-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 6527 - Concelho de Figueiró
dos Vinhos - Freguesia Campelo - Area total: 98 m2. Descrição: Terreno a pousio com 2 tanchas.
Confrontações: Norte: Carolina dos Santos; Sul: Manuel da Conceição Alves; Nascente: Marcolino
Joaquim; Poente: José Rodrigues da Conceição. Localização: Horta Velha

O valor base da venda é de 34,3 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.126.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 25-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Predio rustico inscrito na matriz com o nº 6535 - Concelho de Figueiró
dos Vinhos - Freguesia Campelo - Area total: 60 m2. Descrição: Terra de Cultura. Confrontações:
Norte: Manuel da Conceição Alves; Sul: Marcolino Joaquim; Nascente: Barroca; Poente: Carolina
dos Santos. Localização: Horta Velha

O valor base da venda é de 21 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.127.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

Nº 337 de 2009.04.30
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TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 25-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Predio rustico inscrito na matriz com o nº 6553 - Concelho de Figueiró
dos Vinhos - Freguesia Campelo - Area total: 737 m2. Descrição: Pinhal e mato. Confrontações:
Norte: Marcolino Joaquim: Sul: Caminho: Nascente: Armindo Henriques Rodrigues: Poente: Manuel
da Conceição Alves. Localização: Horta Velha

O valor base da venda é de 255,5 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.128.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 25-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 6560 - Concelho de Figueiró
dos Vinhos - Freguesia Campelo -Area total: 884 m2. Descrição: Eucaliptal. Confrontações:
Norte: Fernando da Silva Lourenço; Sul: Caminho; Nascente: Marcolino Joaquim; Poente: Fernando
da Silva Lourenço. Localização: Horta Velha

O valor base da venda é de 308 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.129.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 26-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 6595 - Concelho de Figueiró
dos Vinhos - Freguesia Campelo - Area total: 334 m2. Descrição: Eucaliptal. Confrontações:
Norte: Manuel Rodrigues Santos; Sul: Fernando Lourenço; Nascente: José Henriques Rodrigues;
Poente: Caminho. Localização: Canto da Relva

O valor base da venda é de 115,5 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.131.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 26-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 6605 - Concelho de Figueiró
dos Vinhos - Freguesia Campelo - Area total: 490 m2. Descrição: Eucaliptal, pousio com 4 oliveiras.
Confrontações: Norte: Marcolino Joaquim; Sul: Luciano Neves; Nascente: Caminho; Poente:
Fernando Lourenço. Localização: Canto da Relva

O valor base da venda é de 171,5 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia

2009-04-20 e as 16:00 horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).
Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia

2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.132.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 25-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 6572 - Concelho de Figueiró
dos Vinhos - Freguesia de Campelo - Area Total: 250 m2. Descrição: Pinhal e mato. Confrontações:
Norte: Albino Rosa Vinhas; Sul: José Rodrigues Conceição; Nascente: Fernando Silva Lourenço;
Poente: José Lopes Vinhas. Localização: Canto da Relva

O valor base da venda é de 87,5 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.130.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 26-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 6628 - Concelho de Figueiró
dos Vinhos - Freguesia Campelo - Aréa total: 420 m2. Descrição: Pousio com 12 tanchas.
Confrontações: Norte: Arminda Lopes Coelho; Sul: Caminho; Nascente: Caminho; Poente: Arminda
Lopes Coelho. Localização: Corguinha

O valor base da venda é de 147 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.133.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).
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TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 26-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 6726 - Concelho: Figueiró dos
Vinhos - Freguesia: Campelo. Area total: 360 m2. Descrição: Pinhal e mato. Confrontações:
Norte: José da Conceição Rodrigues; Sul: Fernando da Silva Lourenço; Nascente: Armindo Simões
Costa; Poente: José da Costa. Localização: Vale Carvalho.

O valor base da venda é de 126 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.135.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 26-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 6769 - Concelho de Figueiró
dos Vinhos - Freguesia Campelo - Area total: 855 m2. Descrição: Pinhal e mato: Confrontações:
Norte: Albano Henriques dos Santos; Sul: Américo Lopes Coelho; Nascente: Caminho; Poente:
Albano Henriques. Localização: Corguinha de Baixo

O valor base da venda é de 297,5 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.137.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 26-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 6852 - Concelho de Figueiró
dos Vinhos - Freguesia Campelo - Area total: 90 m2. Descrição: Terreno a pousio com 2 tanchas.
Confrontações: Norte: Caminho; Sul: Manuel da Conceição Alves; Nascente: António Mendes;
Poente: Albino Rosa Vinhas. Localização: Covão

O valor base da venda é de 31,5 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.138.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 26-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 6766 - Concelho de Figueiró
dos Vinhos - Freguesia de Campelo - Area total: 1.490 m2. Descrição: Pinhal e mato. Confrontações:
Norte: Caminho; Sul: Albano Henriques dos Santos; Nascente: Caminho; Poente: Aurindo Henriques
Rodrigues. Localização: Souto dos Vales

O valor base da venda é de 490 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.136.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 26-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 6904 - Concelho de Figueiró
dos Vinhos - Freguesia Campelo - Area total: 35 m2. Descrição: Pousio com 1 tancha.
Confrontações: Norte: Manuel da Conceição Alves; Sul: Manuel da Conceição Alves; Nascente:
Manuel Fernandes; Poente: Caminho. Localização: Terra da Fonte

O valor base da venda é de 10,5 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.139.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

Nº 337 de 2009.04.30

Tribunal Judicial de Figueiró dos Vinhos
Secção Única

1ª ANÚNCIO
Processo: 98859/08.8YIPRT    Acção Esp. Cump. Obrig. DL 269/98       N/Referência: 466084

Autor: Manuel Santos Alves
Réu: Paulo Manuel Castela Pires Teixeira

O Doutor Pedro Miguel Ferreira Lopes, Mmº. Juiz de Direito da Secção Única do Tribunal Judicial
da comarca de Figueiró dos Vinhos.

FAZ SABER que fica o Réu: Paulo Manuel Castela Pires Teixeira, profissão: Jornalista, estado civil:
Casado, nascido(a) em 01-03-1957, nacional de Portugal, NIF. 199978153, BI – 7869250, natural
de Moçambique, filho de Marçal Manuel Pires Teixeira e de Maria Elvira Silva Castela Pires
Teixeira, domicílio: Rua Artur Coelho Antunes, Troviscal, 3280-115 Castanheira de Pêra, com
última residência conhecida na(s) morada(s) indicada(s) e, actualmente ausente em parte incerta,
citado para contestar, querendo, no prazo de 20 dias contados da data da publicação do segundo e
último anúncio, a acção acima identificada, com a advertência de que na falta de contestação
poderá ser conferida força executiva à petição. Fica ainda advertido de que as provas devem ser
oferecidas na audiência de julgamento, podendo apresentar até 5 testemunhas e que é obrigatória
a constituição de mandatário judicial.

O pedido consiste no pagamento de 12.658,49 Euros, proveniente de contrato, tudo como melhor
consta do duplicado da petição inicial que se encontra nesta Secretaria, à disposição do citado.

O Juiz de Direito,
Dr(a). Pedro Miguel Ferreira Lopes

O Oficial de Justiça,
José Pinheiro

Notas:
- Solicita-se que na resposta seja indicada a referência deste documento
- As férias judiciais decorrem de 22 de Dezembro a 3 de Janeiro; de domingo de Ramos à segunda-feira de
Páscoa e de 1 a 31 de Agosto.
- Nos termos do art.º 32º do CPC. é obrigatória a constituição de advogado nas causas da competência de
tribunais com alçada, em que seja admissível recurso ordinário; nas causas em que seja admissível recurso,
independentemente do valor; nos recursos e nas causas propostas nos tribunais superiores.
- A apresentação de contestação, implica o pagamento de taxa de justiça autoliquidada. Sendo requerido
nos Serviços de Segurança Social benefício de apoio judiciário na modalidade de nomeação de patrono,
deverá o citando, juntar aos presentes autos, no prazo da contestação, documento comprovativo da
apresentação do referido requerimento, para que no prazo em curso se interrompa até notificação da decisão
do apoio judiciário.

(superior Alçada 1ª Instª) Data: 21-04-2009

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 26-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 6667 - Concelho de Figueiró
dos Vinhos - Freguesia Campelo. Area total: 250 m2. Descrição: Pinhal e mato. Confrontações:
Norte: Luis Pereira Henriques; Sul: Caminho; Nascente: Fernando da Silva Lourenço; Poente:
Auzinda Henriques Rodrigues. Localização: Castanheirinho Fundeiro

O valor base da venda é de 87,5 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.134.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

Nº 337 de 2009.04.30

Nº 337 de 2009.04.30

Leia******
Assine**

*Divulgue
Agora também em:

www.bmfigueirodosvinhos.com.pt
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TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 26-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 6943 - Concelho de Figueiró
dos Vinhos - Freguesia Campelo - Area total: 50 m2. Descrição: Pousio com 3 tanchas.
Confrontações: Norte: Marcolino Joaquim; Sul: Carolina dos Santos; Nascente: Serventia; Poente:
Luciano Neves. Localização: Terra da Fonte

O valor base da venda é de 17,5 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 06:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.140.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 27-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 6972 - Concelho de Figueiró
dos Vinhos - Freguesia Campelo - Area total: 60 m2. Descrição: Terreno a pousio. Confrontações:
Norte: Marcolino Joaquim; Sul: Manuel Fernandes; Nascente: Fernando Lourenço; Poente: Cesaltina
Lopes Coelho. Localização: Terra da Fonte

O valor base da venda é de 21 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.142.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 27-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito com o nº 7085 - Concelho Figueiró dos Vinhos
- Freguesia Campelo - Area total: 690 m2. Descrição: Pinhal e mato. Confrontações: Norte: João
Fernandes Onofre; Sul: Manuel Mendes; Nascente: Manuel Mendes; Poente: Barroca. Localização:
Vale das Aveias

O valor base da venda é de 241,5 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.144.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 27-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 6956 - Concelho Figueiró dos
Vinhos - Freguesia Campelo - Area total: 240 m2. Descrição: Pousio com 6 tanchas. Confrontações:
Norte: Albino Mateus; Sul: Aurindo Henriques Rodrigues; Nascente: Fernando M. Lopes Vinhas;
Poente: Serventia. Localização: Terra da Fonte

O valor base da venda é de 84 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.141.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 27-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 6976 - Concelho Figeiró dos
Vinhos - Freguesia Campelo - Area total: 115 m2. Descrição: Pousio com 2 tanchas. Confrontações:
Norte: António Mendes; Sul: Manuel da Conceição Alves; Nascente: Serventia; Poente: Albino
Rosa Vinhas. Localização: Terra da Fonte

O valor base da venda é de 38,5 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.143.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 27-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito com o nº 7185 - Concelho de Figueiró dos Vinhos
- Freguesia Campelo - Area total: 250 m2. Descrição: Terreno a pousio. Confrontações: Norte:
Manuel Conceição Alves; Sul: Manuel Rodrigues Santos; Nascente: Manuel Conceição Alves;
Poente: Luis Pereira Henriques. Localização: Tapada

O valor base da venda é de 87,5 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.145.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

EXTRACTO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação de 23/04/2009, exarada a folhas 26, do Livro de Notas para Escrituras Diversas
número 21, deste Cartório, compareceu como outorgante:

----------------  ANA PATRÍCIA FURTADO ANTUNES, NIF 224.035.029, solteira, maior, natural da freguesia de Arega, concelho de Figueiró dos
Vinhos, onde reside em Ribeira do Brás, declarou que, com exclusão de outrem, é dona e legítima possuidora dos seguintes prédios, sitos em Sobreiro,
freguesia de Arega, concelho de Figueiró dos Vinhos:

---------------- Um: - Prédio rústico, composto de terra de cultura de sequeiro com oliveira, com a área de 280m2, a confrontar do norte com Joaquina
de Almeida, do sul e poente com Serafim Gomes e do nascente com o Rio Zêzere, inscrito na matriz em nome de Marcolino Jesus Gomes sob o artigo
952, com o valor patrimonial tributável e atribuído de 39,34 Euros; e

---------------- Dois: - Prédio rústico, composto de pinhal e mato, com a área de 3000m2, a confrontar do norte com Ernestina da Conceição Gomes,
do sul e poente com António Maria Gomes e do nascente com Viso, inscrito na matriz em nome de Marcolino Jesus Gomes sob o artigo 964, com o
valor patrimonial tributário e atribuído de 411,89 Euros.

---------------- Que, estes prédios não se encontram descritos na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos.

CARTÓRIO NOTARIAL. TOMAR
Notária

Paula Cristina Viegas Rodrigues Ferreira

---------------- Que os referidos prédios vieram à posse dela justificante em 1988, por doação verbal de Marcolino Jesus Gomes e mulher Isaura da Silva,
então residentes em Vale Bom, Arega, após o que, de facto, passou a possuir os aludidos prédios em nome próprio, cultivando-os e plantando árvores,
posse que foi exercida, até atingir a maioridade, por seus pais, Manuel Duarte Gomes Antunes e Maria Odete Gomes Furtado, em seu nome, no exercício
do poder paternal, e desde então por ela de forma a considerar tais prédios como seus, sem interrupção, intromissão ou oposição de quem quer que fosse,
à vista de toda a gente do lugar e de outros circunvizinhos, sempre na convicção de exercer um direito próprio sobre coisa própria.

---------------- Que, esta posse assim exercida ao longo de vinte anos se deve reputar de pública, pacífica e contínua.

---------------- Assim, na falta de melhor título, ela outorgante adquiriu os mencionados prédios para seu o património, por usucapião, que aqui invoca,
por não lhes ser possível provar pelos meios extrajudiciais normais.

Está conforme.
Tomar, 23 de Abril de 2009.

A Colaboradora Autorizada,
 (Maria João Vitorino Santos)

Nº 337 de 2009.04.30
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2009.04.30

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 27-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito com o nº 7207 - Concelho Figueiró dos Vinhos
- Freguesia Campelo - Area total: 230 m2. Descrição: Terra de cultura com 6 videiras em cordão.
Confrontações: Norte: José Henriques da Costa; Sul: Antero Vinhas Lourenço; Nascente: Ribeiro:
Poente: Rego de Água. Localização: Tapada

O valor base da venda é de 80,5 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.146.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 27-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do Bem: 1/2 Prédio rustico inscrito com o nº 7511 - Concelho Figueiró dos Vinhos
- Freguesia Campelo - Area total: 900 m2. Descrição: Pinhal e mato. Confrontações: Norte:
Ribeiro: Sul: Limites de Fontão; Nascente: Marcolino Joaquim; Poente: Manuel Mendes.
Localização: Vale Moinho

O valor base da venda é de 315 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.147.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 30-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 7544 - Concelho Figueiró dos
Vinhos - Freguesia Campelo - Area total: 360 m2. Descrição: Terra de cultura, pinhal e mato.
Confrontações: Norte: Manuel Mendes; Sul: Barroca; Nascente: Joaquim Henriques dos Santos;
Poente: Manuel da Conceição Alves. Localização: Vale das Aveias de Baixo

O valor base da venda é de 126 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.152.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 30-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito com o nº 7555 - Concelho de Figueiró dos Vinhos
- Freguesia Campelo - Area total: 610 m2. Descrição: Terreno a pousio, pinhal e mato.
Confrontações: Norte: Albino Rosa Vinhas; Sul: Barroca; Nascente: Arminda Lopes Coelho; Poente:
António Mendes. Localização: Vale das Aveias de Baixo

O valor base da venda é de 213,5 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.169.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 30-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 7527 - Concelho Figueiró dos
Vinhos - Freguesia Campelo - Area total: 770 m2. Descrição: Terra de cultura. Confrontações:
Norte: Manuel da Conceição Alves; Sul: Armando Rosa Vinhas; Nascente: João Fernandes Onofre;
Poente: Marcolino Joaquim. Localização: Vale das Aveias de Baixo

O valor base da venda é de 269,5 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.151.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 30-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito com o nº 7579 - Concelho Figueiró dos Vinhos
- Freguesia Campelo - Area total: 70 m2. Descrição: Pousio com 3 tanchas. Confrontações: Norte:
Fernando Lourenço; Sul: José Rodrigues da Conceição; Nascente: Caminho; Poente: Rego de
Água. Localização: Souto dos Vales

O valor base da venda é de 24,5 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.170.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

16 PUBLICIDPUBLICIDPUBLICIDPUBLICIDPUBLICIDADE OBRIGAADE OBRIGAADE OBRIGAADE OBRIGAADE OBRIGATÓRIATÓRIATÓRIATÓRIATÓRIA

Nos termos do artigo n.º 100° do Código do Notariado, CERTIFICO, PARA EFEITOS DE PUBLICAÇÃO, que por escritura lavrada
no dia vinte e três de Abril de dois mil e nove, exarada a folhas cento e dezassete e seguinte do livro de notas para escrituras diversas
número Setenta e Quatro-A, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Heróis do Ultramar, Galerias Jerónimo, Loja treze, na cidade de
Pombal, a cargo da notária, Ana Paula Pinto Alves, os outorgantes:———————————————————————————
————————————————————————
—— JOSÉ D’ALMEIDA, contribuinte número 183 517 610, e mulher, LÚCIA DE BARROS PEREIRA, contribuinte número 154
090 646, casados sob o regime da comunhão geral de bens, como declararam, naturais, ele da freguesia de Arega, concelho de Figueiró
dos Vinhos, onde residem em Casalinho, e ela da freguesia de Freixianda, concelho de Ourém, declararam:———
—— Que, com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores do prédio rústico, sito em Serrada, freguesia de Arega,
concelho de Figueiró dos Vinhos, composto de terra de cultura com oliveiras e videiras, com a área de mil e quarenta metros quadrados,
a confrontar de norte com ribeiro, de sul com Leontina da Conceição, de nascente com caminho e de poente com António Simões,
inscrito na respectiva matriz, em nome dele, justificante marido, sob o artigo número 6019, ainda por descrever na Conservatória do
Registo Predial de Figueiró dos Vinhos.—
—— Que entraram na posse do identificado prédio, em data que já não sabem precisar mas que se situa por volta de ano de mil
novecentos e setenta, através de uma compra meramente verbal que dele ajustaram fazer a Joaquim Luís Marta e mulher, Maria da
Conceição Gonçalves Marta, residentes que foram no lugar e freguesia de Arega, concelho de Figueiró dos Vinhos, compra essa que

CARTÓRIO NOTARIAL
A CARGO DA NOTÁRIA ANA PAULA PINTO ALVES

CERTIDÃO
não lhes foi nem é agora possível titular por escritura pública, dado o falecimento dos vendedores.——————————————
—————————————————————————————————————
—— Desde a mencionada data tomaram a posse efectiva do aludido prédio, tendo vindo desde então a gozar todas as utilidades por
ele proporcionadas, nele praticando os actos materiais de fruição e conservação correspondentes ao direito de propriedade,
designadamente, cultivando-o e colhendo os seus frutos e avivando as estremas, tudo na convicção plena que sempre tiveram e têm
de ser de facto proprietários. -—————————————————————————————————————-
—— Todos estes actos de posse foram, como se disse, praticados pelos justificantes, em nome próprio e pessoalmente, durante mais
de vinte anos, sem interrupção e ostensivamente, com o conhecimento e o acatamento de toda a gente da região, sendo por isso uma
posse pacífica, contínua e pública, que conduz à aquisição por usucapião, que expressamente invocam, não tendo os justificantes,
dado o modo de aquisição, documentos que lhes permitam fazer a prova do seu direito de propriedade plena pelos meios extrajudiciais
normais.—————————-——————
Pombal, vinte e três de Abril de dois mil e nove.
A Notária,
Assinatura ilegível

Nº 337 de 2009.04.30



2009.04.30

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 30-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 7610 - Concelho de Figueiró
dos Vinhos - Freguesia Campelo - Area total: 80 m2. Descrição: Terra de cultura com 5 oliveiras.
Confrontações: Norte: Fernando Silva Lourenço; Sul: Manuel Mendes Ferreira; Nascente: Augusto
Alves dos Santos; Poente: Fernando Alves dos Santos. Localização: Souto dos Vales

O valor base da venda é de 28 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.171.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 30-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 7638 - Concelho Figueiró dos
Vinhos - Freguesia Campelo - Area total: 320 m2. Descrição: Pinhal e mato. Confrontações:
Norte: Armindo Simões Costa; Sul: José Rodrigues da Conceição; Nascente: Joaquim da Silva;
Poente: Barroca. Localização: Souto Redondo

O valor base da venda é de 112 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.172.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 30-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/4Prédio rustico inscrito com o nº 7585 - Concelho Figueiró dos Vinhos -
Freguesia Campelo - Area total: 410 m2. Descrição: Terra de cultura com 11 tanchas.
Confrontações: Norte: Manuel Mendes; Sul: José Rodrigues Conceição; Nascente; Rego de Água;
Poente: Rego de Água. Localização: Souto dos Vales

O valor base da venda é de 70 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.174.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 30-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/4 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 7573 - Concelho Figueiró dos
Vinhos - Freguesia Campelo - Area total: 530 m2. Descrição: Pousio com 3 tanchas, pinhal e mato.
Confrontações: Norte: Armindo Henriques Rodrigues; Sul: Fernando da Silva Lourenço; Nascente:
Caminho; Poente: Caminho. Localização: Souto dos Vales

O valor base da venda é de 92,75 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.175.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 30-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/2 Prédio rustico inscrito na matriz com o nº 7655 - Concelho Figueiró dos
Vinhos - Freguesia Campelo - Area total: 570 m2. Descrição: Pinhal, mato e pousio com 6 tanchas.
Confrontações: Norte: Serventia; Sul: Barroca; Nascente: Serventia; Poente: José Henriques da
Costa. Localização: Souto Redondo

O valor base da venda é de 199,5 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.173.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

2º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

Data: 30-03-2009
O Chefe de Finanças
José Luís Pinto da Silva Matos

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO
Nome: MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA.
Morada: R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO.

Nº 337 de 2009.04.30

José Luís Pinto da Silva Matos, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças LEIRIA-2.-3603, faz
saber que no dia 2009-05-20, pelas 09:30 horas, neste Serviço de Finanças, sito em R. DE S.
FRANCISCO 3 - 1., LEIRIA, se há-de proceder à abertura das propostas em carta fechada, para
venda judicial, nos termos dos artigos 248.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT), do bem acima designado, penhorado ao Executado infra indicado, para
pagamento da dívida no valor de 510.433,09 Euros, sendo 372.977,12 Euros de quantia exequenda
e 137.455,97 Euros de acréscimos legais.

Mais, correm anúncios e éditos de 20 dias (239.º/2 CPPT), contados da 2.ª publicação, citando
os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes para reclamarem, no prazo
de 15 dias, contados da data da citação, o pagamento dos seus créditos que gozem de garantia real,
sobre o bem penhorado acima indicado. (240º/CPPT).

Identificação do bem: 1/4 Prédio rustico inscrito com o nº 7170 - Concelho de Figueiró dos Vinhos
- Freguesia Campelo - Area total: 175 m2. Descrição: Terra de cultura. Confrontações: Norte:
Marcolino Joaquim; Sul: Ribeira; Nascente: Felisbela dos Santos; Poente: Vitorino Lourenço e
outro. Localização: Tapada

O valor base da venda é de 29,75 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário(a) o(a) Sr(a) MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO ANTUNES PEDROSA,

residente em R DA ESPERANÇA N 378 - COIMBRÃO, o(a) qual deverá mostrar o bem acima
identificado a qualquer potencial interessado, entre as 09:00 horas do dia 2009-04-20 e as 16:00
horas do dia 2009-05-19 (249º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:00 horas do dia
2009-05-20, em carta fechada dirigida ao Chefe do Serviço de Finanças, devendo identificar o
proponente (nome, morada e número fiscal), bem como o nome do Executado e o n.º de venda
3603.2009.176.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-20 às 09:30h),
na presença do Chefe do Serviço de Finanças (253.º CPPT).

Não serão consideradas as propostas de valor inferior ao valor base de venda atribuído a cada
verba (250º Nº4 CPPT).

No acto da venda deverá ser depositada a importância mínima de 1/3 do valor da venda, na
Secção de Cobrança deste Serviço de Finanças e pago o Imposto Municipal Sobre as Transmissões
Onerosas de Imóveis e o Imposto do Selo que se mostrem devidos. Os restantes 2/3 deverão ser
depositados na mesma entidade, no prazo de 15 dias (256.º CPPT).

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).

————— CERTIFICO, para fins de publicação, que no dia 24 de Abril de 2009, no livro de notas para escrituras diversas número
cinco, deste Cartório, a folhas dez e seguintes, foi lavrada uma escritura de justificação na qual JOSÉ DIAS DOS SANTOS e mulher,
ALZIRA FERNANDES RODRIGUES, casados sob regime da comunhão geral, naturais, ele da freguesia de Beco, concelho de
Ferreira do Zêzere e ela da freguesia de Arega, concelho de Figueiró dos Vinhos, residentes na Rua de Cacheu, n° 52, 1° Frente,
freguesia de Amora, concelho de Seixal, NIF 106.632.485 e 106.632.493, respectivamente, declararam ser, com exclusão de outrem,
donos e legítimos possuidores do seguinte prédio: -———————————————
————— URBANO, sito em “Braçais”, freguesia de Arega, concelho de Figueiró dos Vinhos, composto por casa de habitação
com dois pisos, com a superfície coberta de cinquenta e dois vírgula vinte metros quadrados e a superfície descoberta de dezanove
vírgula vinte e cinco metros quadrados, -—————————————————————————————————————
—————  a confrontar do norte com estrada, do sul e do nascente com Adelino Júlio Coelho e do poente com serventia,———
—————  inscrito na matriz sob o artigo 1.966, com o valor patrimonial tributário de 10.020,00 Euros, e igual ao atribuído,
omisso no registo predial—————————————————————————-
————— Que o citado prédio veio à sua posse, por compra verbal a Belmira da Conceição Godinho, viúcva, residente que foi no
citado lugar de Braçais, por volta do ano de mil novecentos e oitenta e oito, sem que, todavia, desse facto, tenham ficado a dispor de
título válido para o seu registo, tendo entrado de imediato na posse do mesmo.——-———————————————————

NOTARIA DO PORTUGUÊS
CARTÓRIO NOTARIAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

————— A verdade, porém, é que a partir daquela data possuem, assim, aquele prédio, em nome próprio, há mais de vinte anos,
passando a usufruí-lo sem a menor oposição de quem quer que seja desde o seu início, habitando-o, fazendo obras de conservação,
retirando dele todas as utilidades possíveis, pagando as respectivas contribuições e impostos - posse que sempre exerceram sem
interrupção e ostensivamente, com o conhecimento da generalidade das pessoas da indicada freguesia, lugares e freguesias vizinhas
- traduzida pois em actos materiais de fruição, sendo por isso uma posse pacífica, porque adquirida sem violência, contínua, porque
sem interrupção desde o seu início, pública, porque do conhecimento da generalidade das pessoas e de boa-fé, porque ignorando
no momento do apossamento lesar direito de outrem - pelo que verificados os elementos integradores - o decurso do tempo e uma
especial situação jurídica - posse - adquiriram o referido prédio por usucapião, não tendo, todavia, dado o modo de aquisição,
documento que lhes permita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita pelos meios extrajudiciais normais.———————
————— Está conforme.———-—————————————————————————————————-———————
———Cartório Notarial de Figueiró dos Vinhos, 24 de Abril de 2009.—————————————————

A Notária,
(Patrícia Isabel Marques Fernandes Figueiredo )

Nº 337 de 2009.04.30
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BIMENSÁRIO REGIONALISTA
PARA OS CONCELHOS DE CASTANHEIRA DE
PERA, FIGUEIRÓ DOS VINHOS, PEDRÓGÃO
GRANDE, SERTÃ E PAMPILHOSA DA SERRA

FICHA TÉCNICA

Contribuinte nº. 153 488 255
Depósito Legal nº. 45.272/91 - Nº. de Registo 123.189 no ICS

TIRAGEM MÉDIA: 5.000 exemplares

REDACTORES:Inácio de Passos, Carlos Santos
(redactores principais), Elvira Pires-Teixeira,
Margarida Pires-Teixeira, Valdemar Ricardo, Tânia
Pires-Teixeira, Rui Silva e Telmo Alves (Desporto)

AGENTES: Concelho de Castanheira de Pera: Vila:
Café Central; Moredos: Café-Restaurante Europa;

Coentral Grande: Joaquim Barata * Concelho de
Figueiró dos Vinhos: Papelaria Jardim; Concelho
de Pedrógão Grande: SardoalGest.

CONVIDADOS ESPECIAIS: Kalidás Barreto, Eng.
José M. Simões, Eng. José Pais, Dr. Tózé Silva,
Antonino Salgueiro, Zilda Candeias, Engº. José A.
Pais, Dr. Jorge Costa Reis, Dr. Luis Silveirinha, Dr.
Pedro Maia, Cecília Tojal, Isaura Baeta, Isolina Alves
Santos, Delmar Carvalho, Dr. Batalha Gouveia,
Eduardo Gageiro (Fotografia).
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CL   SSIFICADOSCARTÓRIO NOTARIAL
A CARGO DA NOTÁRIA ANA PAULA PINTO ALVES

CERTIDÃO
----Nos termos do artigo n.° 100° do Código do Notariado, CERTIFICO, PARA EFEITOS DE PUBLICAÇÃO, que por escritura lavrada no dia
vinte e três de Abril de dois mil e nove, exarada a folhas cento e nove e seguintes do livro de notas para escrituras diversas número Setenta e Quatro-
A, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Heróis do Ultramar, Galerias Jerónimo, Loja treze, na cidade de Pombal, a cargo da notária, Ana Paula
Pinto Alves, os outorgantes:—
----MANUEL JOAQUIM DOS SANTOS, contribuinte número 160 357 799, e mulher, MARIA ISABEL GONÇALVES BAIÃO SANTOS,
contribuinte número 160 357 802, casados sob o regime da comunhão geral de bens, como declararam, naturais, ele da freguesia de Maçãs de Dona
Maria, concelho de Alvaiázere e ela da freguesia de Arega, concelho de Figueiró dos Vinhos, residentes na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º
55, freguesia e concelho de Figueiró dos Vinhos, declararam:—-—————————————————————————————————
----Que, com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores dos seguintes bens situados na freguesia de Arega, concelho de Figueiró dos
Vinhos:—
----UM - Prédio rústico, sito em Telheiro, composto de terra de pastagem com oliveiras, com a área de duzentos metros quadrados, a confrontar
de norte com Manuel Nunes Lopes dos Santos, de sul com Manuel Nunes Lopes dos Santos, de nascente com Manuel Nunes Lopes dos Santos, de
poente com António Conceição Pires e outro, inscrito na respectiva matriz, em nome dele, justificante marido, sob o artigo número 5727, ainda
por descrever na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos.——————————————————————————————
----DOIS- Metade, única parte que possuem, o que declaram sob sua inteira responsabilidade, do prédio rústico, sito em Telheiro, composto de
terra de cultura com oliveiras, pastagem, pinhal, mato e eucaliptal, com a área de oito mil duzentos e setenta metros quadrados, a confrontar de
norte com Manuel Nunes Lopes dos Santos, de sul com Manuel de Jesus Gomes, de nascente com caminho e outro e de poente com ribeiro, inscrito
na respectiva matriz, na indicada proporção, em nome dele, justificante marido, sob o artigo número 5802, ainda por descrever na mencionada
Conservatória.—
----TRÊS - Prédio rústico, sito Vale Moleiro, composto de pinhal e mato, com a área de setecentos e trinta metros quadrados, a confrontar de norte
com caminho, de sul com Manuel Nunes Lopes dos Santos, de nascente com Manuel Nunes Lopes dos Santos e de poente com José Coelho, inscrito
na respectiva matriz; em nome dele, justificante marido, sob o artigo número 5816, ainda por descrever na mencionada Conservatória. ————
----QUATRO - Prédio rústico, sito em Cimo do Lugar, composto de eucaliptal, pinhal e mato, com área de noventa metros quadrados, a confrontar
de norte com Manuel da Conceição Luís, de sul com Manuel da Conceição Rodrigues, de nascente com José Dias e outros e de poente com Domingos
Teixeira, inscrito na respectiva matriz, em nome dele, justificante marido, sob o artigo número 5871, ainda por descrever na mencionada
Conservatória.—
----CINCO - Prédio rústico, sito em Gonçalo, composto de terra de mato com sobreiros e arvores dispersas, com a área de trezentos e sessenta
metros quadrados, a confrontar de norte com José Pires, de sul com Amónio Marques Serra, de nascente com António Marques Serra e de poente
com serventia, inscrito na respectiva matriz, em nome dele,  justificante marido, sob o artigo número 5951, ainda por descrever na mencionada
Conservatória.——
----SEIS - Prédio rústico, sito em Cimo do Lugar, composto de terra de cultura, pinhal, mato e tanchas, atravessado por um caminho, com a área
de mil quatrocentos e sessenta metros quadrados, a confrontar de norte com José da Silva Júnior, de sul com Custódio Marques, de nascente com
Carlos de Jesus Simões e de poente com estrada, inscrito na respectiva matriz, em nome dele, justificante marido, sob o artigo número 5960, ainda
por descrever na mencionada Conservatória.—————-————————————————————————————————————
----SETE - Prédio rústico, sito em Horta dos Caetanos, composto de terra de mato e pinhal com sobreiro, com a área de oitocentos metros quadrados,
a confrontar de norte com António Marques Serra, de sul com António João, de nascente com António João e de poente com José da Silva Júnior,
inscrito na respectiva matriz, em nome dele, justificante marido, sob o artigo número 5963, ainda por descrever na mencionada Conservatória.—
----OITO - Prédio rústico, sito em Horta dos Caetanos, composto de terra de mato e pinhal com sobreiro, com a área de duzentos metros quadrados,
a confrontar de norte com caminho, de sul com Manuel Joaquim dos Santos, de nascente com Manuel Joaquim dos Santos e de poente com
Domingos Teixeira, inscrito na respectiva matriz em nome dele, justificante marido, sob o artigo numero 5964, ainda por descrever na mencionada
Conservatória.—
----NOVE - Prédio rústico, sito em Serrado, composto de terra de cultura com oliveira e fruteiras, com a área de quinhentos metros quadrados,
a confrontar de norte com caminho, de sul com Leontina da Conceição e outro, de nascente com caminho e de poente com Leontina da Conceição
e outro, inscrito na respectiva matriz, em nome dele, justificante marido, sob o artigo número 5969, ainda por descrever na mencionada
Conservatória.—
----DEZ - Prédio rústico, sito em Quintal, composto de terra de cultura com oliveiras e árvores de fruto e casa de arrecadação em ruínas, com
a área de quinhentos metros quadrados, a confrontar de norte com Manuel de Jesus Gomes, de sul com Manuel Nunes Luís, de nascente com
caminho e de poente com António da Graça, inscrito na respectiva matriz, em nome dele, justificante marido, sob o artigo número 5979, ainda
por descrever na mencionada Conservatória.—
----ONZE - Prédio rústico, sito em Corga, composto de terra de mato com sobreiros, vinha e cultura com oliveiras e fruteiras, com a área de
setecentos e quarenta metros quadrados, a confrontar de norte com Fernando Rosa Simões, de sul com Serventia, de nascente com Joaquim Luís
Marta e de poente com Carlos de Jesus Simões, inscrito na respectiva matriz, em nome dele, justificante marido, sob o artigo número 6195, ainda
por descrever na mencionada Conservatória.——-———————————————————————————————————————
----DOZE - Prédio rústico, sito em Corga, composto de terra de cultura com oliveira, videiras e fruteira, com a área de cento e noventa metros
quadrados, a confrontar de norte com Manuel da Silva Godinho, de sul com Manuel da Silva Godinho e outro, de nascente com Manuel da Conceição
Luís e de poente com Manuel da Silva Godinho e outro, inscrito na respectiva matriz, em nome dele justificante marido, sob o artigo número 6196,
ainda por descrever na mencionada Conservatória.———————————————————————————————————————
----TREZE - Prédio rústico, sito em Corga, composto de terra de cultura com oliveiras e vinha, com a área de seiscentos e quarenta metros
quadrados, a confrontar de norte com Joaquim Luís Marta, de sul com Regueira, de nascente com José Pires e de poente com Manuel Joaquim
dos Santos, inscrito na respectiva matriz, em nome dele, justificante marido, sob o artigo número 6198, ainda por descrever na mencionada
Conservatória.—
----CATORZE - Prédio rústico, sito em Corga, composto de terra de cultura com oliveiras e fruteira, com a área de mil cento e setenta metros
quadrados, a confrontar de norte com Joaquim Luís Marta, de sul com Regueira, de nascente com Manuel da Silva Godinho e outro e de poente
com António João, inscrito na respectiva matriz, em nome dele, justificante marido, sob o artigo número 6199, ainda por descrever na mencionada
Conservatória. ————————
----QUINZE - Prédio rústico, sito em Corga, composto de terra de mato com sobreiro, vinha e cultura com oliveiras, com a área de quinhentos
metros quadrados, a confrontar de norte com José Pires, de sul com José Pires, de nascente com António Marques Serra e de poente com Joaquim
Luís Marta, inscrito na respectiva matriz, em nome dele, justificante marido, sob o artigo número 6200, ainda por descrever na mencionada
Conservatória.——
—— DEZASSEIS - Prédio rústico, sito em Corga, composto de terra de mato, pinhal e cultura, com a área de duzentos metros quadrados, a
confrontar de norte com António Simões, de sul com António Nunes, de nascente com caminho e de poente com António Nunes, inscrito na
respectiva matriz, em nome dele, justificante marido, sob o artigo número 6271, ainda por descrever na mencionada Conservatória.—————
----DEZASSETE - Prédio rústico, sito em Braldo, composto de pinhal e mato, com a área de dois mil e quatrocentos metros quadrados, a confrontar
de norte com divisa da freguesia, de sul com José da Conceição Fernandes, de nascente com Manuel Nunes Luís e de poente com António da
Conceição Luís, inscrito na respectiva matriz, em nome dele, justificante marido, sob o artigo número 6376, ainda por descrever na mencionada
Conservatória.
----DEZOITO - Prédio rústico, sito em Angil, composto de pinhal e mato, com a área de duzentos metros quadrados, a confrontar de norte com
caminho, de sul com Américo Aires, de nascente com Sebastião Fernandes e de poente com Américo Aires, inscrito na respectiva matriz, em nome
dele, justificante marido, sob o artigo número 6422, ainda por descrever na mencionada Conservatória.——-———————————————
----DEZANOVE - Prédio rústico, sito em Angil, composto de terra de mato, pinhal e cultura com oliveiras, com a área de mil quatrocentos e
cinquenta metros quadrados, a confrontar de norte com Manuel Joaquim dos Santos, de sul com Sebastião Fernandes, de nascente com estrada e
de poente com Guilherme da Conceição Henriques, inscrito na respectiva matriz, em nome dele, justificante marido, sob o artigo número 6423,
ainda por descrever na mencionada Conservatória.———————————————————————————————————————
----VINTE - Prédio rústico, sito em Angil composto de vinha com oliveiras, pinhal e mato, com a área de três mil e quinhentos metros quadrados,
a confrontar de norte com Joaquim Luís Marta, de sul com Virgílio Fernandes Baião, de nascente com estrada e de poente com Virgílio Fernandes
Baião, inscrito na respectiva matriz, em nome dele, justificante marido, sob o artigo número 6424, ainda por descrever na mencionada Conservatória.—
----VINTE E UM - Prédio rústico, sito em Soutinho, composto de terra de mato com árvores dispersas, com a área de mil quatrocentos e cinquenta
metros quadrados, a confrontar de norte com Manuel Nunes Luís, de sul com Joaquim Luís Marta, de nascente com Manuel Nunes Luís e de poente
com ribeiro, inscrito na respectiva matriz, em nome dele, justificante marido, sob o artigo número 6432, ainda por descrever na mencionada
Conservatória.——————
----VINTE E DOIS - Prédio rústico, sito em Horta da Amieira, composto de terra de pastagem cem oliveiras, pinhal e mato com a área de dois
mil e quarenta metros quadrados, a confrontar de norte com Manuel da Conceição Rodrigues e outro, de sul com José da Conceição Martins Mano,
de nascente com José da Conceição Martins Mano e de poente com Leontina da Conceição, inscrito na respectiva matriz, em nome dele, justificante
marido, sob o artigo número 6444, ainda por descrever na mencionada Conservatória.——————————————————-—————
----VINTE E TRÊS - Prédio rústico, sito em Derruivo, composto de pinhal e mato, com a área de mil metros quadrados, a confrontar de norte
com Manuel da Silva Godinho, de sul com Guilherme da Conceição Henriques, de nascente com Manuel da Silva Godinho e de poente com ribeira,
inscrito na respectiva matriz, em nome dele, justificante marido, sob o artigo número 6629, ainda por descrever na mencionada Conservatória.—
----VINTE E QUATRO - Prédio rústico, sito em Vaie da Parida, composto de terra de mato, com a área de duzentos e cinquenta metros quadrados,
a confrontar de norte com António Lopes, de sul com Manuel Mendes, de nascente com José da Silva e de poente com António Rodrigues da
Conceição, inscrito na respectiva matriz, em nome dele, justificante marido, sob o artigo número 7062, ainda por descrever na mencionada
Conservatória.——
----VINTE E CINCO - Prédio rústico, sito em Fonte Nova, composto de pinhal em mato, com a área de mil e quatrocentos metros quadrados, a
confrontar de norte com António Lopes, de sul com Manuel Mendes, de nascente com António Lopes e de poente com António Rodrigues da
Conceição, inscrito na respectiva matriz, em nome dele, justificante marido, sob o artigo número 7065, ainda por descrever na mencionada
Conservatória.——
----Que entraram na posse dos identificados bens,  nas indicadas proporções, em data que já não sabem precisar mas que se situa por volta do ano
de mil novecentos e setenta, através de uma doação meramente verbal que deles lhes ajustaram fazer os avós maternos da justificante mulher,
Manuel Gonçalves e mulher, Ana da Conceição, residentes que foram no lugar e freguesia dita de Arega, doação essa que não lhes foi nem é agora
possível titular por escritura pública, dado o falecimento dos doadores.———————————————————————————————
----Desde a mencionada data tomaram a posse efectiva dos aludidos bens, tendo vindo desde então a gozar todas as utilidades por eles proporcionadas,
no da verba dois com o restante possuidor, actualmente Manuel da Silva Simões Godinho, residente na Rua Bernardino Machado, lote 44, rés do
chão direito, na cidade de Coimbra, neles praticando os actos materiais de fruição e conservação correspondentes ao direito de propriedade,
designadamente, cultivando-os e colhendo os seus frutos, limpando o mato, vendendo árvores para corte e avivando as estremas, tudo na convicção
plena que sempre tiveram e têm de ser de facto proprietários, nas indicadas proporções.————————————————————————
----Todos estes actos de posse e de composse foram, como se disse, praticados pelos justificantes, em nome próprio e pessoalmente, durante mais
de vinte anos, sem interrupção e ostensivamente, com o conhecimento e o acatamento de toda a gente da região, sendo por isso uma posse pacífica,
contínua e pública, que conduz à aquisição por usucapião, que expressamente invocam, não tendo os justificantes, dado o modo de aquisição,
documentos que lhes permitam fazer a prova do seu direito de propriedade plena pelos meios extrajudiciais normais, nas indicadas proporções.—

Pombal, vinte e três de Abril de dois mil e nove.
A Notária,

Assinatura ilegível Nº 337 de 2009.04.30

Vende-se
EM CASTANHEIRA DE FIGUEIRÓ

(1 KM DA VILA)
CASA DE HABITAÇÃO PRONTA A HABITAR c/ terreno -

Pela melhor oferta, por motivo de doença
 CONTACTO:219 232 543 / 916 450 010 /  236 553 143

FÉRIAS em QUARTEIRA
Alugo Apartamento T3

JUNHO - JULHO - AGOSTO
Contacto 917 761 751 e/ou 917 806 164

TRESPASSA-SE
Papelaria, em

Figueiró dos Vinhos
Contacto: 966 495 221

Aluga-se
UNIDADE FABRIL
DE PANIFICAÇÃO

E PASTELARIA
por motivos de doença
– Figueiró dos Vinhos

– Responder ao anúncio n.º
2432 para este Jornal.

JOSÉ MANUEL SILVA
SOLICITADOR

Rua Dr. José Martinho Simões, 40 - 1º Sala G
FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Contactos: 965 426 617  - 914 115 298 - 236 551 955
Email: 4479@solicitador.net

NOTARIADO PORTUGUÊS
CARTÓRIO NOTARIAL DE FIGUEIRÓ

DOS VINHOS
CERTIFICO, para fins de publicação, que no dia
24 de Abril de 2009, no livro de notas para
escrituras diversas número cinco, deste Cartório
a folhas seis e seguintes, foi lavrada uma escritura
de justificação na qual RAUL DAS NEVES
JACINTO e mulher DEOLINDA DO CARMO
COELHO JACINTO, casados sob regime da
comunhão geral, naturais da freguesia e concelho
de Castanheira de Pêra, onde residem no lugar
de Gestosa Cimeira, NIF 128.046.023 e
127.104.771, respectivamente, declararam ser,
com exclusão de outrem, donos e legítimos
possuidores do seguinte prédio:
URBANO, sito em “Casal - Gestosa Cimeira”,
freguesia e concelho de Castanheira de Pêra,
composto por casa de habitação de rés-do-chão
e primeiro andar, com a superfície coberta de
sessenta metros quadrados e pátio com a superfície
descoberta de sessenta
seis metros quadrados,
a confrontar do norte, do nascente e do poente
com proprietário e do sul com caminho público,
inscrito na matiz em nome de Manuel Jacinto,
sob o artigo 1.093, com o valor patrimonial
tributário de 429,41 Euros, e igual ao atribuído,
omisso no registo predial.
Que o citado prédio veio à sua posse, por doação
verbal feita
pelo referido Manuel Jacinto e mulher, Maria da
Assunção da Neves, residentes que foram no
referido lugar de Casal — Gestosa Cimeira, por
volta do ano de mil novecentos e sessenta e cinco,
sem que, todavia, desse facto, tenham ficado a
dispor de título válido para o seu registo, tendo
entrado de imediato na posse do mesmo.
A verdade, porém, é que a partir daquela data
possuem, assim, aquele prédio, em nome próprio,
há mais de vinte anos, passando a usufruí-lo sem
a menor oposição de quem quer que seja desde
o seu início, habitando-o, fazendo nele obras de
conservação, retirando dele todas as utilidades
possíveis - posse que sempre exerceram sem
interrupção e ostensivamente, com o
conhecimento da generalidade das pessoas da
indicada freguesia, lugares e freguesias vizinhas
- traduzida pois em actos materiais de fruição,
sendo por isso uma posse pacífica, porque
adquirida sem violência, contínua, porque sem
interrupção desde o seu início, pública, porque do
conhecimento da generalidade das pessoas e de
boa-fé, porque ignorando momento do
apossamento lesar direito de outrem - pelo que
verificados os elementos integradores - o decurso
do tempo e uma especial situação jurídica - posse
- adquiriram o referido prédio por usucapião, não
tendo, todavia, dado o modo de aquisição,
documento que lhes permita fazer prova do seu
direito de propriedade perfeita pelos meios
extrajudiciais normais.
Está conforme.
Cartório Notarial de Figueiró dos Vinhos, 24 de

Abril de 2009.
A Notária,

(Patrícia Isabel Marques Fernandes Figueiredo)

CARTÓRIO NOTARIAL DA SERTÃ
DE TERESA VALENTINA SANTOS

JUSTIFICAÇÃO
—— Certifico que por escritura de vinte e oito de
Abril de dois mil e nove, no Cartório Notarial da
Sertã de Teresa Valentina Cristóvão Santos, lavrada
de folhas sessenta e duas a folhas sessenta e três,
do livro de notas para escrituras diversas número
oitenta - F, compareceram:———
——ARNALDO  HENRIQUES  DINIS  e
mulher MARIA ODETE  DA PIEDADE
SIMÕES PALHEIRA, casados sob o regime da
comunhão de adquiridos, naturais da freguesia e
concelho de Pedrógão Grande, onde residem
habitualmente    no    lugar   de   Troviscais
Fundeiros, E DECLARARAM:———————
—— Que são donos e legítimos possuidores, com
exclusão de outrem, do prédio rústico, sito em
Vale Pequeno, freguesia e concelho de Pedrógão
Grande, composto de terreno com oliveiras, com
a área de oitocentos e quarenta e cinco metros
quadrados, a confrontar do norte com a estrada,
sul com o caminho, nascente com Álvaro
Fernandes e poente com Adolfo Santos, inscrito
na matriz sob o artigo 18886, não descrito no
Registo Predial. —————————————
—— Que eles justificantes possuem em nome
próprio o referido prédio desde mil novecentos e
oitenta e oito, por compra meramente verbal, a
António Matias, viúvo, residente que foi no lugar
de Escalos Cimeiros, freguesia e concelho de
Pedrógão Grande, cujo titulo não dispõem.——
—— Está conforme,———————————

Cartório Notarial da Sertã, 28 de Abril de 2009.
A COLABORADORA DEVIDAMENTE

AUTORIZADA,
(Isabel Maria da Conceição Fernandes)

Nº 337 de 2009.04.30

Nº 337 de 2009.04.30



2009.04.30COLABORAÇÕESCOLABORAÇÕESCOLABORAÇÕESCOLABORAÇÕESCOLABORAÇÕES 19

DELMAR
DE CARVALHO

A PÊRA,
E O SEU VALOR

Os frutos são um dos
meios mais valiosos

na prevenção e na cura.

Portugal tem apostado na varie-
dade Pêra Rocha, o que é positi-
vo.

Esta variedade entre o famoso
pomo, a pêra, terá origem na zona
da Baviera Lusitana, da bela e
encantadora área de Sintra.

Não admira pois que ela tenha
uma beleza e um gosto muito
singulares.

Vendo a Tabela da Composição
dos Alimentos Portugueses,
edição do Instituto Superior de
Higiene Dr. Ricardo Jorge, do ano
1961, já então consta a análise da
Pêra Rocha, entre outras, como
a Carapinheira, a Pérola.

É interessante que entre as
diversas variedades a que tem
mais parte edível, entende-se por
esta o peso do produto que usa-

mos como alimento, em que já
retirámos os que não são utilizá-
veis, pois esta variedade é a que
tem mais percentagem; 78% para
73% da pérola e da de água.
Poder-se-á dizer que a diferença
é pequena, mas isto é em 100 gra-
mas, se for multiplicado, pois a
diferença é maior. Logo começa
por ser um produto com maior
valor económico. Tem ainda uma
boa percentagem de Vitaminas
B1, B2 e até Vitamina C numa mui-
to reduzida quantidade, só que
nas restantes só há vestígios.

Analisemos, contudo, o valor
socioeconómico deste produto
como o valor dietético, e ainda co-
mo preventivo e auxiliar em deter-
minadas enfermidades e ainda no
campo da cosmética.

Nos estudos realizados por bi-
ólogos franceses e americanos
concluíram que a Pêra é um pro-
duto com grande valor fisiobioló-
gico, fisioterapêutico e fisioesté-
tico.

Possui algumas vitaminas, co-

mo minerais, entre eles cálcio,
fósforo, magnésio, sódio, potás-
sio, ferro, cobre, enxofre, iodo,
como tanino e Pectinas que actu-
am para lubrificar o nosso orga-
nismo. Quanto ao seu açúcar é a
levulose, como em outros frutos,
que é de fácil assimilação.

As investigações concluíram
que a pêra é diurética, beneficia
a desintoxicação do organismo,
especialmente, os rins; ajuda a
funcionar o peristaltismo intes-
tinal, ajuda a normalizar a tensão;
revitaliza as diversas células, co-
mo auxilia o funcionamento da
área electromagnética do corpo
humano na sua ligação com o
corpo vital.

Por isso, ela é aconselhável
para o reumatismo, prisão de ven-
tre, obesidade, mas nada de ex-
cessos, anemia, má circulação,
depressão, nervosismo, etc.

Quanto ao valor na cosmética
dadas as suas propriedades re-
frescantes, hidratantes e avelu-
dadoras é útil para as peles secas

FARMÁCIAS  E  POSTOS  FARMACÊUTICOS
Cast. Pera....Farmácia Dinis Carvalho Tf. 236432313
Fig. Vinhos..........Farmácia  Correia Tf. 236552312

  ...........Farmácia  Serra   Tf. 236552 339
  ..........Farmácia  Vidigal   Tf. 236552441

Aguda.................Farmácia  Campos Tf. 236622891
Posto das Bairradas...............Farmácia  Correia

-  Às  2ª., 4ª. e  6ª. Feiras
Posto de Arega...........................Farmácia  Serra

-  Às  2ª., 3ª., 4ª. e  6ª. Feiras
Pedrógão Grande.........Farmácia  Baeta  Rebelo

-   Telef.  236 486 133
Posto da Graça...........................Farmácia  Serra

-  Todos  os  dias  úteis
Posto de Vila Facaia...................Farmácia  Serra

-   Todos  os  dias  úteis.
Ped.Pequeno.........Farmácia Confiança Tf.236487913
Avelar................Farmácia  Medeiros Tf. 236621304
Chão de Couce..........Farmácia  Rego Tf. 236623285

FARMÁCIAS  DE  SERVIÇO
-  Cast. de Pera:......Farmácia Dinis Carvalho
-  Ped. Grande:...........Farmácia Baeta Rebelo
-  Figueiró dos Vinhos:...( 2ª.feira  a  Domingo)

- De 05/Mai. a 11/Mai.:....Farmácia Correia
- De 12/Mai. a 18/Mai.:......Farmácia Vidigal

- De 19/Mai. a 25/Mai.:........Farmácia Serra*

CONTACTOS ÚTEISCONTACTOS ÚTEIS

e normais, seja uso externo, seja
comendo.

Por outro lado, face a tudo isto
e não só, este produto tem um
valor acrescido na vida socioeco-
nómica da região e do país.

Quantos postos de trabalho não
produz? Quantas exportações?

E podemos melhorar muito mais
se houver emparcelamento, sábia
renovação rumo à agricultura bi-
ológica, o que só beneficia a todo
o mundo, desde o meio ambiente
até à poupança em diversas áreas.

Dado o seu valor e de outros
frutos, quando é que se criam
indústrias alimentares, altamente
benéficas para várias áreas, in-
cluindo para a saúde, indústrias
que exigem uma maior ligação
entre o Ministério da Agricultura
e da Saúde.

Em 1969, comprámos em Espan-
ha sumos da Casa Santiverí, Bar-
celona, conhecida mundialmente,
fundada em 1885, no caso eram
de maça reineta, e constava no
rótulo além do seu valor medici-

nal!!! Que estava inscrita na D.G. Sanidad. Ou seja na
Direcção-Geral de Saúde!!!

Estamos na Hora de profundas mudanças alimentares,
as frutas vão ter uma função cada vez mais importante,
saibamos apoiar este sector para bem de todos nós.

E isso exige uma aposta na qualidade do produto, es-
se deve ser o rumo de uma nova PAC, numa nova polí-
tica agrícola comum na União Europeia e em todo mundo.
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S Eu gosto da minha Sogra
É com certeza que o digo
É minha segunda Mãe
Porque é Mãe do meu Marido

Quem condena sua sogra
Por um motivo qualquer
Esquece que a mãe dele
É SOGRA da sua mulher

Acabo esta mensagem
Com um elogio profundo
Que dedico com carinho
ÁS Sogras de todo o Mundo!
Bem hajam as Sogras

25/03/2009
- Adelino Fernandes
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S A roseira da minha vizinha
disse: prá minha roseira; eu cá
por mim dou tanta rosa que nem sei?...
chegam a fazer de mim um ramo grande
que vou parar à mesa do rei.

A minha roseira intrigada disse:
não te quero para minha vizinha
já que foste parar à mesa do Rei,
eu vou decorar a mesa da Rainha

Ainda te digo mais se dás assim tanta
rosa; crê que não te quero mal;
se és assim tão vaidosa, que farei eu
que o meu dono tem um roseiral

O roseiral do meu dono pertence
a um mundo novo.
tanto que são as rosas que decoram
a sepultura da Princesa do povo

Princesa do povo, que foste atraiçoada;
princesa que eras tudo
hoje já não és nada.
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R É NO 1º DE MAIO
DIA DO TRABALHADOR
QUE SE ESFORÇOU TODA A VIDA
COM CORAGEM E ARDOR

O TRABALHADOR HONESTO
COM POUCOS BENS E MÁ COMIDA
TRABALHA ,CANTA,E CHORA
ASSIM LEVA ESTA DURA VIDA

NESTE DIA NACIONAL
DEDICO ESTA HOMENAGEM
AO TRABALHADOR RURAL
BEM MERECE ESTA HOMENAGEM

TUDO QUE GHEGA Á NOSSA MESA
FAZ O TRABALHADOR COM SUA MÃO
PROVEM DA NATUREZA
SEJA A CARNE,OU MESMO O PÃO.IV

È QUEM CONSTRÓI A NAÇÃO
QUEM MENOS TEM A RECEBER
DÁ TUDO EM TROCA DE NADA
SOFRE MUITO ATÉ MORRER

VIVA O 1º DE MAIO,
VIVA O TRABALHADOR!

A assinatura pode ser paga através
de cheque cruzado a remeter para  o
Jornal A Comarca, Apartado 25, 3260-
420 Figueiró dos Vinhos, ou ainda nos
seguintes locais:

Em Figueiró dos Vinhos
- Na sede do jornal; e/ou - Na Papelaria Jardim

Em Pedrógão Grande
- Na Delegação do jornal, na Risco Ponderado - (junto à CGD)
 Em Castanheira de Pera
- No Café do Henrique (Café Central) ; e/ou- No Restaurante Europa

ONDE PONDE PONDE PONDE PONDE PAAAAAGAR GAR GAR GAR GAR AAAAA
A S S I NA S S I NA S S I NA S S I NA S S I N AAAAAT U R AT U R AT U R AT U R AT U R A

ONDE PONDE PONDE PONDE PONDE PAAAAAGAR GAR GAR GAR GAR AAAAA
A S S I NA S S I NA S S I NA S S I NA S S I N AAAAAT U R AT U R AT U R AT U R AT U R A Agora também em:

www.bmfigueirodosvinhos.com.pt

- por
Clarinda

Henriques

- António Conceição
Francisco

- Aldeia A. Aviz -
23/04/2009

por Alcides Martins

São Nuno de Santa Maria,
De Cernache do Bonjardim,
Também já me ajudou a mim,
Com a saúde de uma tia.

Foi agora há pouco canonizado,
Esse militar corajoso,
Que foi frade valoroso,
Na sua cela enclausurado.

Deva Portugal a independência,
E fundou nova dinastia,
A casa de Bragança com veemência,
Não o esquece nenhum dia.

Fundou a sopa dos pobres,
Agora vamos-lhe rezar,
Para nos dar uns cobres,
Para a gente gastar.

Foi São Nuno, na guerra
Um grande general,
Era de perto da minha terra,
De Cernache sentimental!

Ó meu Portugal pequenino!
Tu já foste grande na alma
Hoje és ninho de corruptos
Que em ti procriam com toda a calma

Só se agitam para comer
Quando o tacho lhes cheira bem
Engordam suas contas bancárias
E ainda as de mais alguém

Esta espécie muito instalada
É já difícil extingui-la
Progride em todos os sectores
Do meu Portugal (maravilha)

Antes da década de setenta
Tivemos um Salazar
Que morreu como Camões
Para o ouro nos deixar

Que é feito desse tesouro? (ouro)
Que ele deixou a Portugal
Será que se esqueceram dele?
Ou já foi no vendaval?

Pobre povo é o Português!
Só é rico em Nobreza!
Com excepção para os corruptos
Que praticam a vileza
Também para os que os ignoram
Com requintes de subtileza:
Assim meu nobre povo,
É devorado pela pobreza
Porque só de musica há abundância
Nesta nação Portuguesa.
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25 DE ABRIL E 1º DE MAIO
Penso falar no próximo número da “seca”

em que se tornaram estas  comemorações que
não chegam ser só feriados e hastear de
bandeiras nos edifícios públicos.

É preciso que elas sejam devolvidas à
iniciativa popular.

Em Castanheira de Pera, por exemplo,
houve alguns “murmúrios” porque não houve
a sardinhada paga pela Câmara; mas se
houvesse dir-se-ia que dado o desequilíbrio
financeiro, seria grave; presos por ter cão  e
presos por não o ter!

Verdade, verdade estas iniciativas têm que
ser feitas pelas colectividades como fazem
os Bombeiros há anos.

A história da Castanheira conta que sempre
houve iniciativas da população e urge que
isso volte a suceder nestas datas!

A CENSURA
Para avivar memórias, eis dois artigos que

a censura cortou parcialmente na minha
colaboração no “Castanheirense” em 1968:

“PROBLEMA DE CULTURA”
Queixam-nos frequentemente da apatia da

nossa gente por tantos problemas que são de
interesse comum. E com efeito é com tristeza
que se vê, na  maioria, uma total indiferença
pelas correntes de pensamento da época,
social, religioso ou politico e até mesmo pelos
pequenos-grandes problemas da região em
que habitam.

Parece que cada um só se preocupa em ca-
çar com o seu cão e só vagamente se interessa
pelo resto da sociedade.

Ora ninguém pode viver só. O homem é
um ser essencialmente social que necesita de
viver em comunidade, de se encontrar, de
dialogar, como alguém disse “viver só e para
si é um dever”.

O egoísmo impera lamentavelmente e a
culpa não reside em cada um, mas sim nos
que têm por missão dirigir e se alheiam do
problema ou inconscientemente o provocam;
e o mal não é de agora, mas de há muito.

Os homens precisam de se encontrar e vem
de cima a obrigação tremenda de provocar e
orientar esse encontro, esse diálogo. Encontro
no desporto para fazer mais desporto, en-
contro nos círculos musicais para revitalizar
o gosto pela música, encontro nas associações
de operários e de patrões, para se criar a chama-
da tomada de consciência dos deveres e direi-
tos recíprocos, encontro na escola, na Igreja,
na política. O povo necessita de diálogo para

Tlf.: 236  551 020 Tlm.: 93 420 430 1

AGORA COM ACORDO COM TELECOM, CTT, CGD, SAMS - QUADROS
 Consertos rápidos

Rua Major Neutel de Abreu, nº 35 *
3260 Figueiró dos Vinhos

restaurante

PANORAMA
PANORAMATUR - RESTAURAÇÃO E TURISMO, LDA.
Tel. 236 552 115/552260 - Fax 236 552887 * 3260-427 FIG.dos VINHOS

estamos também em:
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se encontrar a si mesmo, para descobrir os
outros e finalmente saber viver em sociedade.

Promovam-se pois conferências, palestras,
sessões de cinema, de teatro, abram-se biblio-
tecas, inculque-se o gosto pela leitura, pela
investigação, pelo saber.

Cada dirigente na sua zona de acção tem o
dever de o fazer para rasgar novos horizontes
de cultura e tornar assim uma sociedade mel-
hor. Só assim as coisas se concertarão, só as-
sim se mentalizará um povo a tomar consci-
ência do que pode e do que vale. Só assim se
despertará uma consciência de homem válido
e responsável perante as suas obrigações
familiares, profissionais e sociais.

De contrário manteremos uma sociedade
fria, isolada e apática, inconsciente do que
vale, ignorante do que é e para onde caminha,
e o mundo cada vez mais precisa de calor. E
todos somos responsáveis pela construção
de um mundo melhor.”

“OS DESPEITADOS”
Uma das espécies mais perigosas que apa-

rece entre o chamado ‘bicho homem’ é, sem
dúvida, a dos despeitados.

Na maior parte das vezes sem qualquer
ponta de razão, sentem-se feridos no seu or-
gulho próprio, quando outros conseguem o
que eles não forma capazes de construir.
Inchados e verrinosos são então capazes de
destruir cidades em jeito de birrinha, como
outros Neros dos tempos modernos.

Trabalhadores de sombra, incapazes de atitu-
des frontais, tudo lhes serve para a sonhada vin-
gança, ainda mesmo que na execução dos seus
planos tenham que destruir tudo e prejudicar
inocentes. Se o que interessa é matar a mosca
com uma cacetada que importa que ela esteja
pousada na cabeça de uma criança?

Esta fauna, armando sempre à importância,
no fun do nada fez de útil para os outros e por
conseguinte o que substancialmente lhes inte-
ressa é não deixar que os outros façam. Contra-
riamente ao ‘laisser faire, laisser passer’, da
economia um lema triste, mas terrivelmente
eficaz ‘Não fazer, nem deixar fazer’.

O despeito é pois algo de terrível, qual
semente daninha que procura envolver a boa,
neutralizando a má.

ENCONTRO DOS POVOS DA
SERRA

Vamos lembrando que a data lançada pelos
promotores é 11 de Julho!

No exacto dia em que se assinalavam 35
anos da revolução de Abril de 1974, os

antigos alunos dos estabelecimentos de
ensino de Nampula (Escola Técnica,

Liceu, Colégios católicos e Colégio do
Prof. Dantas) reuniram-se para cumprir

mais um desses encontros onde se
revisita, com saudade mas sem

saudosismo, o passado já longínquo e
em que se rememoram amizades.

Neste itinerário de encontros anuais (já
vai na XXVII edição, duas das quais

realizadas em Figueiró dos Vinhos), o
que começou por ser apenas uma

reunião de antigos alunos e professores,
foi-se alargando aos respectivos filhos e
outros familiares até que, como sucedeu

neste ano, chegou a vez dos netos
marcarem presença, assim se

estabelecendo uma escadinha geracional
circundando a memória dos tempos de
África e da experiência enriquecedora
que constituíu - e que a todos anela.

Durante o
encontro,
alguns dos
alunos do
professor
Vamona
Navelcar
reuniram-se
para posar
para a foto
com que o
pretenderam
homenagear.

Realizou-se no passado dia 25 de Abril, na Praia
de Mira, o encontro anual de estudantes de
Nampula. Na foto pode ver-se, entre outros, João
Fernandes e Dalila no momento do corte do bolo
que assinala o XXVII encontro.

NOVA CONFRATERNIZAÇÃO
ALUNOS DE NAMPULA
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