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Sábados”
(Acordo com
todos os
sistemas de
saúde
incluindo
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CENTRO CLÍNICO em frente ao Centro de Saúde Fig. Vinhos

ELECTRO-CARDIOGRAMAS c/ Relatório de Cardiologista. (Diariamente)
FISIOTERAPIA e ENFERMAGEM, Diariamente na clínica e ao domicilio
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA c/ ou s/ ecografia e Pediatria à Sexta e Sábado.
CONSULTAS - TERAPIA DA FALA  - ECOGRAFIAS c/ DOPPLER , Etc.
VENDA NO LOCAL: Camas Hospitalares, Colchões anti-escara, Cadeiras  de Rodas,
andarilhos etc.

Marcações
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913045606 ou
no local.
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- FIGUEIRÓ DOS VINHOS:
Filipe Silva (re)eleito

Presidente da Direcção dos
Bombeiros Voluntários

Rua Dr. Simões Barreiros, 41
3260-424 FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Telf.: 236 55 23 39
Fax:  236 55 11 75

E-mail: farmaciaserra@gmail.com

Neste Natal, faça as suas compras na
FARMÁCIA SERRA e
ganhe um Fim-de-Semana de sonho!!
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“A Comarca” deseja a todos
os seus  assinantes, leitores,

anunciantes e colaboradores
um 2009 cheio de felicidade.
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MARIA ELVIRA PIRES-TEIXEIRA

É NATAL
Muito se tem escrito sobre esta

data festiva. Gente de muito saber,
intelectuais, poetas, pensadores,
enfeitam palavras e criam frases
dotadas de sentimento e
embaladas de música, dançando
ao sabor da rima. Já o meu escrito
é pobre, porventura demasiado
humilde para figurar num jornal.
Mas, mesmo “sabendo que nada
sei”, arrisco a deixar aqui o meu
testemunho, a minha maneira de
pensar o Natal, o meu saber de
experiência feito. Dizem-nos os
livros sagrados que esta época
comemora o nasimento de um
menino, num berço de palha, na
maior humildade, aquecido pela
respiração dos animais que se
encontravam na gruta junto
daquela família tão especial. No

entanto, esse menino pobre, tra-
zia consigo uma missão de Rei.
Rei espiritual e não um daqueles
reis senhores de bens materiais.
A maior parte das pessoas não o
entendeu. Nessa época, o rei tinha
o poder de mandar no seu povo
de forma hostil, espezinhando-o,
explorando-o, enqaunto ele
próprio gozava de boa vida no seu
faustoso palácio. Mas, aquele
menino cresceu, viveu e sofreu
pregando o Amor, o Amor puro e
incondicional, a humilda-de, o
perdão, a fé... e sem esperar
contrapartidas...

Ele pregava para que os Ho-
mens bebessem da fonte pura do
saber, da amizade e da fraternida-
de. Socorria os pobres, os doen-
tes e os arrependidos. Nasceu e

morreu para nos salvar, para que a
sua Missao fosse compreen-dida.
Mas, ainda hoje, Jesus não foi
completamente entendido!

É Natal e trocam-se prendin-has.
Boas para uns, menos boas para
outros. De bom ficará a reunião da
família e a vontade de algumas
pessoas que são simpá-ticas e
bondosas nesta época natalícia.
Mas, creio estarmos ainda muito
longe de cada um sentir a
responsabilidade de fazer deste
mundo, um mundo melhor.
Olharmos para dentro de nós e
interiorizarmos o Natal todos os
dias. E comemorar em Paz e Amor.

Se Jesus Cristo ressuscitou é
porque ele quer continuar vivo
dentro de nós.

De cesta no braço, vai Leonor em passo lento.
Pára debaixo de uma oliveira. Levanta os olhos e vê
grandes bolas negras, presas nos seus ramos.

- Que engraçado!... Que fruto será aquele? – diz
para consigo.

Passando por ali, o Francisco fica a olhar para a
Leonor.

- Que fazes aí? – pergunta.
- Contemplo estas bolinhas, vês, ali, naquela árvore?
- Sim, são azeitonas.
- Obrigado, não conseguia chegar a um nome desses.
O Francisco prossegue o seu caminho.
Leonor coloca a cestinha no chão e vai colhendo

as bolinhas, que lança na cesta. Esta já está cheia e
a menina pensa:

- Já chegam, posso partir.
De cestinha no braço, aí vai ela pelos campos fora.
Encontra vários animais que a vão seguindo.
Olha, para trás e vê um número incontável de

seres vivos!...
- Que querem? – pergunta Leonor.
- Não sabes, que dia é hoje?
- Não, não me lembro. Mas digam lá!...
O rouxinol, com o seu canto melodioso foi o

primeiro a dar a notícia.
E fê-lo deste modo:

Hoje é dia de Natal
É tempo de partilhar
Tira da cesta uma bolinha
Assim toda redondinha
Para eu poder trincar

História de NatalHistória de NatalHistória de NatalHistória de NatalHistória de Natal
A menina das azeitonas

- Está bem. Aí a tens.
O pintassilgo suplicou:
- Tenho fome e eu aprecio tanto esse manjar!...
Leonor tira uma azeitona e diz-lhe:
- Estou a dividir contigo, porque hoje é Natal.
A rolinha, de cabeça branca, inclina-se diante da

menina e pergunta:
- Gostas de mim? Prova, que és minha amiga.
Leonor acha-se cortejada, coloca-a no seu colo e

oferece-lhe duas azeitonas.
A rolinha agradeceu, voou e pelos céus ouviam-se

cânticos de alegria.
As aves encontravam-se reunidas para a ceia da

consoada. A rolinha entregou as azeitonas, para
engrossar a ementa.

- Diz-me, onde encontraste essas bolinhas negras?
– perguntou o tordo. Sabes, é o meu petisco favorito.

- São tão poucas, mas eu posso arranjar mais, vem
comigo!

Não se fez rogado e lá partiram, dirigindo-se ao
local, onde Leonor fazia a partilha das azeitonas.

- Leonor!... Leonor!... clamam, enquanto esvoaçam
por cima da sua cabeça.

Ainda não se via o fundo da cestinha. As azeitonas
esperavam por clientes.

- Por ser Natal, este é o meu presente. Sou uma
Pai Natal disfarçada, é claro, uma distribuidora de
prendas. Aí têm a vossa parte.

Partiram, entoando hinos de agradecimento, hinos
à noite amena e luminosa, dado que o céu estrelado

convidava ao encontro de familiares e amigos.
O tordo negrinho, como as azeitonas, lembra às

aves presentes:
- Se é Natal, não podemos permitir, que a Leonor

esteja sozinha, naquele lugar.
- Eu vou buscá-la – replicou a cotovia.
- Queres vir comigo? Esta é uma noite mágica,

tens de estar presente na festa das avezinhas.
A menina, de cestinha no braço, lá partiu em passos

curtos, tal como os da sua companheira.
- Que lindo! Estou encantada com a vossa surpresa!
- Que vejo, ali, no tronco daquela árvore?
- Um presépio!
- O que significa? – pergunta Leonor.
- É o Menino Jesus, que nasceu nesta noite, há mui-

tos, muitos anos, e, com Ele, estão os seus pais e os
animais, que se encontravam no local, numa gruta!...

- Muito bem, obrigado, vós estais muito bem
informadas – rematou a menina.

A ceia estava pronta. Em roda, cada avezinha
refastelava-se com as iguarias.

- Que hei-de eu comer?
- Não gostas? Come, do que mais apreciares.
Leonor olha, mira e remira, mas não vê ali nada,

que faça parte da sua alimentação, ou seja, das suas
preferências. Mas, para não ser desagradável, pega
num bago de trigo e numa azeitona e vai roendo!...
roendo!...

- Que bom! Bem hajam. Gostei muito de estar
convosco.

- Não vás embora, temos presentes para oferecer.
-Ah! Sim?... Então venham daí, que eu estou

ansiosa para ver o meu!
O pardalito, todo despachado e vestido de Pai

Natal começa a distribuir: saquinhos de trigo, de
aveia, caixinhas, gaiolas…

À Leonor, entregaram-lhe uma gaiola.
Lá dentro, esteva um rouxinol, que cantou assim:
- Vou contigo, Leonor
Para a tua aldeia morar
Afastarei toda a dor
Que te queira atormentar.
Todos bateram palmas e a menina chorou, sorriu

e agradeceu.
As outras aves deram as mãos e em uníssono

cantaram:
- Que bela foi esta noite
Esta noite de Natal
Aqui esteve Leonor
A amiga sem igual
Oferecemos-lhe com amor
Esta rosa que cheirou
Como a azeitona pretinha
Que connosco partilhou.
Leonor partiu de manhãzinha. Despediu-se das

avezinhas. Chorou, sorriu e prometeu voltar a
partilhar com elas.

Deixou-lhes esta mensagem:
- Natal deve ser todos os dias!
- «…Natal, é quando um homem quiser…»

por Profª. Celeste Dias

CONTINUAM A CHEGAR À NOSSA
REDACÇÃO DIVERSAS MENSA-

GENS DE BOAS FESTAS.
“A COMARCA” AGRADECE E

RETRIBUI!

- Governador Civil de Leira (Prf. Dr.
José Humberto Paiva de Carvalho)
- Presidente da Câmara Municipal
de Fig. dos Vinhos
- Presidente da Câmara Municipal
de Ped. Grande
- Presidente da Câmara Mun. de
Ansião
- Associação dos Produtores
Florestais Fig. Vinhos
- Santa Casa da Misericórdia de
Pedrógão Grande
- Santa Casa da Misericórdia de
Fig. dos Vinhos - Centro Comu-
nitário
- Santa Casa da Misericórdia de
Castanheira de Pera
- Idosos da Santa Casa da
Misericórdia Cast. de Pera
- Dr. Joaquim Ideias Mendes
- Dr. Carlos A. Lopes - Deputado
na Assembleia da República
- Dra. Ofélia Moleiro - Deputada
na Assembleia da República
- Lusitano Abrantes Malheiro
- Fundação Fernanda Marques
- Zilda Candeias
- Engº Alexandre Calheiros Ferreira
- Câmara Municipal de Ansião
- Aldeias do Xisto
- Instituto Politécnico de Tomar
- Beja Santos
- Jamila Madeira
- Turismo Louriçal

(continua na página 15)

- Victim-models
- Bombeiros Voluntários de Figueiró
dos Vinhos
- Bombeiros Voluntários de
Pedrógão Grande
- Freguesia de Vila Facaia
- Ficape
- Apflor
- Diego Sacco
- Dance Spot
- Arena de Lisboa
- peakit
- Loja do Telemóvel
- Via Oceânica
- António Reis - RádioTriangulo
- Flores e Plantas
- Prof. Filipe Pires
- Ricardo Fernandes
- Telheira Imobiliária
- Pinto Loureiro Comunicação
- Rui Costa Pinto - Edições
- NOTÍCIAS DO CENTRO
- Celso Marcelo de Oliveira
- Instituto Politécnico de Tomar
- Rui Lima
- Sugestao Fordoc
- Graça Lucas
- Adelina Branco
- Kalidás Barreto (Provedor,
Gabinete do Provedor)
- Cláudia Santos
- Orlando Cardoso
- Paulo Grinaldi
- MuitAventura
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Poema  do fundador do jornal
(Marçal) dedicado a sua mulher

Maria Elvira (Vita)*

É NATAL
e porque é Natal
há prendas,
prosseguindo a tradição que remonta
às calendas!

Mas, poquê as prendas
e só agora as prendas
adquirem importância?

Porque não havemos nós
de fazer de cada dia
um Natal
no seu significado profundo
que faça de todos um só,
unidos num abraço,
um abraço que abarque o mundo!

Porque há-de ser diferente
este dia?
Porque só neste dia se dão as mãos
e se dão prendas, as famílias se reunem
e as igrejas se enchem?

Será isto Amor
ou humanismo cristão?
Como, Senhor
Se a chama não dá calor
e permanece frio o coração?

Porque não praticarmos
o Natal permanente
no seu espírito fulgurante?

Porque não darmos as mãos
em amor
à luz de Deus,
ter por lema a humildade
e levar a humanidade
a sorrir em vez de chorar,
perdoar na vez de odiar
e sentir
na vez de ignorar
e cantar
na vez de calar
e beijar em vez de trair
e amar
na vez de matar!?!

Porque não olhar Jesus
na grandeza da sua glória
na singeleza da natividade
e fazer de cada dia
uma eternidade de fraternidade,
entrega
tolerância,
perdão
Amor e
Natal,
no mais profundo
espírito do primeiro
Natal!
Como tu sabes fazer
Minha mulher!

*Poema em rascunho para a Vita com
muito amor e beijos do Sal 25/12/1983

No passado dia 30 de Novembro, o Dr. Carvalho Martins e a sua filha, Ana Filipa
Carvalho Martins, apresentaram o livro “Conjuração do 1º de Dezembro em Pedrógão
Grande – Acção e Intenção (O Convite dos Outros para o Significado) “, de sua
autoria, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Pedrógão Grande, perante uma
assistência que quase lotou aquele espaço.

A apresentação deste livro teve lugar imediatamente antes da tradicional
concentração de centenas de populares junto à sede da Filarmónica e posterior
romagem até aos Paços do Concelho, comemorando a “Restauração da República”.

Para a Mesa de Honra, o Dr. Carvalho Martins chamou o Presidente da Autarquia
Pedroguense, Dr. João Marques; o Presidente da Junta de Pedrógão Grande, José
Manuel Barão; a sua filha e co-autora da obra, Ana e o jovem César Palheira, filho
do falecido Paulo Palheira, nosso colega “que aqui estaria a fazer a crónica, deste
tempo e modo, mas que connosco continua, sempre” e que o Dr. Carvalho Martins
também pretendeu homenagear com esta obra. Estavam também na sala os amigos
e familiares dos autores, bem como amigos e familiares de Paulo Palheira e outros
pedroguenses.

O Presidente da Autarquia Pedroguense, Dr. João Marques começou por agradecer
a obra apresentada pelo Dr. Carvalho Martins, realçando o facto de ser dedicada a
uma tradição local; falou da tradição “manifestação popular muito genuína e sem
paralelo em muitos municípios”; historiou sobre a data e seus contornos e terminou
com uma sentida referência a Paulo Palheira.

Seguiu-se a intervenção do autor do livro, afirmando em relação ao “ritual que se
seguia” que “não é um momento intelectual, seguramente um encontro de amigos”
e que “estar aqui é sempre como estar em minha casa, estar em família”. Depois,
deu a sua opinião relativamente à tradição e citou um poema de Sophia de Mello
Breyner Andresen e fez algumas considerações sobre o livro apresentado
aproveitando para ler passagens deste.

Foi com alguma emoção que a plateia assistiu à leitura alguns excertos do livro,
pelo Dr. António Martins, intervalada com referências a Paulo Palheira e, de seguida,
Ana Martins e César Palheira (filho do jornalista) liam um texto de Francisco de
Eulália.

O Dr. Carvalho Martins finalizou com a frase “Escuta. É uma história bela e há
quanto tempo andava na minha memória... Por isso, eles (jovens) são os guardadores
dessa memória...”, ilustrando e relembrando a importância das tradições nos jovens
e a importância da transmissão de experiências e vivências.

Seguiu-se a tradicional sessão de entrga de livros autografados pelo autor e,
entretanto... era chegada a meia-noite e os pedroguenses lá saíram à rua fiéis à sua
cada vez mais enraizada tradição.

“PAPAS & TAPAS” ABRE NA SERTÃ
PETISCOS COM REQUINTE

Terça-feira, dia 6 de Janeiro abre na Sertã o “Papas e Tapas”, um espaço
que pretende vir preencher uma lacuna que os proprietários sentiam
existir naquela vila.

Os casais Tânia Farias/Nuno Betencourt e Elizabete Feitor/José Nunes
transpuseram para aquele agradável espaço o conhecimento por eles
adquirido ao longo das suas viagens pelo país e pelo estrangeiro.

O “Papas e Tapas” é um espaço onde se poderá desde almoçar ou
jantar, comer um petisco ou tapa até experimentar a apetitosa pastelaria
variada, com requinte, mas prinsipalmente, de forma descontraída e
agradável.

O “Papas e Tapas” situa-se na Rua Sto Amaro (frente ao CTT).

DR. CARVALHO MARTINS
APRESENTOU NOVO LIVRO

“CONJURAÇÃO DO 1º DEZEMBRO EM PEDRÓGÃO...

NOVOS CET’S NA ETPZP DE PEDRÓGÃO GRANDE
MATRÍCULAS AINDA ESTÃO ABERTAS...

Nuno Mangas, Vice-presidente do
Instituto Politécnico de Leiria (IPL)
esteve recentemente em Pedrógão
Grande para fazer a apresentação dos
novos Cursos de Especialização Te-
cnológica (CET’s) que serão ministra-
dos na Escola Profissional e Tecno-
lógica da Zona do Pinhal (ETPZP).

No mesmo dia idêntica cerimónia
decorria em mais 5 escolas da região
centro com os quais o IPL tem proto-
colos. O facto do Vice-Presidente - e
apontado como o próximo Presidente
- do IPL se ter deslocado a Pedrógão
Grande, diz bem das expectativas
geradas á volta do “regresso” a Pe-
drógão Grande, daquele Instituto.

Os cursos que serão ministrados em
Pedrógão Grande são “Condução e
Acompanhamento de Obra”, “Insta-
lação e Manutenção de Redes e Siste-
mas Informáticos” e “Práticas Admi-
nistrativas e Relações Públicas”, por
se considerar ser os que mais se adap-
tariam à realidade e necessidades da
região. As aulas terão o seu início a 2
de Fevereiro, pelo que as inscrições
estão abertas até ao final de Janeiro.

Na oportunidade, o Prof. António Fi-
gueira, Director Pedagógico da ETPZP,
deu as boas vindas e agradeceu as pre-
senças aos alunos, professores e repre-
sentante do IPL ali presentes; lembrou
que a ETPZP foi das primeiras esco-
las a ministrar CET’s conjuntamente
com o IPL, daí a redobrada felicidade
neste reatamento de relações com o
IPL, “para nós um parceiro muito im-
portante”; reiterou a aposta nos cur-
sos de nível 4, indo de encontro às
solicitações dos alunos e encarrega-
dos de educação que vêm aqui uma
oportunidade de continuar os estu-

dos, melhorarem a formação e aumentarem
as possibilidades de entrada no mercado
de trabalho; realçou o cariz inovador e o
sucesso alcançado pelos CET.

Também o Dr. Nuno Mangas mostrou a
sua felicidade pelo “regresso” a Pedrógão
Grande, realçou o trabalho de parceria já efec-
tuado entre as duas instituições, explicou o
que são os CET’s; realçou a evolução destes
nos últimos anos, actualmente responsáveis
por mais de 1.500 alunos do IPL; deixou a
disponibilidade pessoal para esclarecer qual-
quer dúvida; deixou uma mensagem de fé
e persistência terminou com o desejo que
terminem os seus CET’s com sucesso.

O Instituto Politécnico de Leiria (IPL)
ministra, desde Janeiro de 2005, Cursos
de Especialização Tecnológica (CET), na
sequência de um contrato-programa
celebrado com o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior.

Os Cursos de Especialização Tecno-
lógica (CET’s) são formações pós-secun-
dárias não superiores que visam conferir
qualificação profissional do nível IV.

A qualificação de nível 4 é uma qualifi-
cação técnica de alto nível e resulta da
conjugação de uma formação secundária,

geral ou profissional e uma formação
técnica pós secundária. Esta qualificação
que inclui conhecimentos e capacidades
que pertencem a um nível superior, não
exige em geral, o domínio dos fundamen-
tos científicos das diferentes áreas em
causa. As capacidades e conhecimentos
adquiridos permitem, de forma geralmen-
te autónoma ou de forma independente,
assumir responsabilidades de concepção
e ou de direcção e ou de gestão.

Outra das finalidades do FOR.CET é
promover o estudo e a investigação no
âmbito da formação profissional.

Podem inscrever-se nos CET’s, os titula-
res de um curso de ensino secundário ou

habilitação legalmente equivalente; os que
tendo obtido aprovação em todas as disci-
plinas dos 10.º e 11.º anos e tendo estado
inscritos no 12.º ano de um curso de ensi-
no secundário, ou de habilitação legalmen-
te equivalente, não o tenham concluído;
os titulares de uma qualificação profissio-
nal do nível III; os titulares de um diploma
de especialização tecnológica ou de um grau
ou diploma de ensino superior que preten-
dam a sua requalificação profissional e os
indivíduos com idade igual ou superior a
23 anos, aos quais, com base na experi-
ência, sejam reconhecidas capacidades e
competências que os qualifiquem para o
ingresso no CET em causa.
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Nº 331 de 2008.12.31

AVISO

CONTRATO DE TRABALHO A TERMO RESOLUTIVO CERTO
Alínea h) do artigo 09º da Lei 23/2004

De 22 de Junho

Torna-se público que por despacho do Presidente da Câmara Municipal de
12 de Dezembro de  2008,o qual foi aberto para contratar os possíveis
interessados em desempenhar as seguintes funções:

-Prazo de candidatura:
  Até ao quinto dia útil a contar da data da publicação deste Aviso  no

Jornal “A Comarca” e no  site do Município   www.cm-
pedrogaogrande.pt

2- Habilitações Literárias- As legalmente exigidas, para o desempenho das
funções.

3-Conteúdo funcional- inerente às respectiva categoria.
4-Local de Trabalho- será a área do Município de Pedrogão Grande.
     Para mais esclarecimentos contactar a Secção de Pessoal da Câmara

Municipal de Pedrogão Grande, nas horas normais de expediente (09H00
ás 12H30 e das 14H00 ás 17H30).

Paços do Município de Pedrogão Grande, 22 de Dezembro de 2008.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

 Dr. João Manuel Gomes Marques

1 ano

Con-
curso

Lu-
gares

Area Tecnico Administrativa-
Obras Públicas

Posição
Remuneratoria

Níveis
remuneratorios

Vencimento Duração

1º Dois Assistente Operacional(Nova
categoria a vigorar em 2009)

1ª 1 450,00
Euros

MUNICÍPIO DE
PEDRÓGÃO GRANDE

Exposição de Presépios
Inserida no Programa Oficial das Comemorações dos 700

anos de História da Pampilhosa da Serra, inaugurou-se no
passado dia 12 de Dezembro, pelas 17h00, a Exposição de
Presépios, no Edifício Multiusos Monsenhor Nunes Pereira.

Estão expostos ao público Presépios elaborados pelas
diferentes Instituições Locais.

Esta amostra esteve patente ao público até ao dia 31 de
Dezembro, na Galeria 2 do Edifício Multiusos Monsenhor
Nunes Pereira.

Entrega de Portátil
No passado dia 12 de Dezembro o Município procedeu à

entrega de um computador portátil a um jovem do Concelho,
com necessidades especiais, no âmbito de uma candidatura a
nível mundial de Filantropia da HP.

A única candidatura aprovada foi a do Projecto Trilhos_Com
Sentido, projecto em que a entidade gestora é o Município de
Pampilhosa da Serra. A HP contemplou este Projecto com
diverso material informático, incluindo 10 Computadores
Portáteis.

Durante a parte da tarde, o artista Tony Carreira, esteve em
Pampilhosa da Serra, onde se associou a esta iniciativa e
presenteou os presentes com várias canções.

PAMPILHOSA DA SERRA próxima ediçãopróxima ediçãopróxima ediçãopróxima ediçãopróxima edição

Dadas as limitações de espaço para esta edição, as reportagens das
Festas de Natal dos Bombeiros de Pedrógão Grande e Figueiró
dos Vinhos apenas serão publicadas na próxima edição.
O mesmo acontece com o “Almoço do Batedor”, “Jantar do
Viajante” e “Centro de Convívio de Aldeia de Ana de Aviz”,
todos em Figueiró dos Vinhos e “Jantar do Recreio
Pedroguense”, em Pedrógão Grande.

PSD MAIS ADIANTADO
AUTÁRQUICAS NO DISTRITO

A menos de um ano das Eleições Autárquicas, o PSD está
mais adiantado na escolha dos candidatos a apresentar na região
de Leiria, sendo já conhecidos seis ‘cabeças de lista’ sociais-
democratas na ‘corrida’ à presidência das câmaras municipais.
Aliás, além daquele partido, só o PS se pronunciou sobre aquela
matéria, com o anúncio da candidatura de António José
Domingues à autarquia de Ansião.

Ainda relativamente ao PS, outros convites foram feitos,
nomeadamente aos presidentes das câmaras de Porto de Mós e
Castanheira de Pera, respectivamente João Salgueiro e Fernando
Lopes, mas os autarcas socialistas ainda não decidiram sobre
uma eventual recandidatura (as únicas das 16 do distrito que
têm a presidência socialista).

Quanto ao PSD, Rui Rocha candidata-se em Ansião; Narciso
Mota recandidata-se à câmara de Pombal; António Santos, na
Marinha Grande e José António Silva já anunciou a sua
candidatura à câmara de Leiria. Mais a Norte, em Figueiró dos
Vinhos, a Concelhia do PSD aprovou, por unanimidade, a
recandidatura de Rui Silva e, em Pedrógão Grande, a
recandidatura de João Marques é dada como certa.

Ansião é, nesta altura, o único concelho onde são já conhecidos,
pelo menos, dois candidatos: PS e PSD.

JANTAR DO VIAJANTE

ALMOÇO DO BATEDOR

JANTAR C. C. A. A. AVIZ

JANTAR RECREIO
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FERNANDO
MARTELO
                                                   ADVOGADO

Rua Dr. Manuel Simões Barreiros, 15 - 1º.
Tel. 236 552 329 / Tlm: 918 233 205

 - 3260 FIGUEIRÓ DOS VINHOS

FERNANDO
MANATA
                                                   ADVOGADO

Rua Dr. Manuel Simões Barreiros, Nº 60 - R/C.
Tlm: 91 727 70 96

3260 - 424 FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Rua Luis Quaresma, 8 - 1º.
Tel. 236 552 286
FIGUEIRÓ DOS VINHOS

EDUARDO
FERNANDES
ADVOGADO

FILIPE SILVA RECONDUZIDO NA LIDERANÇA DOS BOMBEIROS FIGUEIROENSES
COMISSÃO - A CRIAR - VAI ORGANIZAR COMEMORAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO

O Eng.º. Filipe Silva foi
reconduzido na liderança da
Associação Humanitária de
Figueiró dos Vinhos para o
próximo triénio, em Assem-
bleia-geral realizada no passa-
do dia 30 de Dezembro. Desta-
que, ainda para a aprovação por
unanimidade do Plano e
Orçamento para 2009, no valor
de 1.107,848 Euros.

Filipe Silva fez a exposição
do Plano e Orçamento e estabe-
leceu prioridades para 2009,
das quais se destacam as obras
de Ampliação no Quartel (Edi-
fício Principal e Edifícios
Anexos), nomeadamente,
construção do Salão Polivalen-
te a construir no piso superior
ao parque de viaturas; Prolon-
gamento do edifício reservado
às Garagens no lado poente da
parada; Construção das Cama-
ratas Femininas; Construção
de espaço confinado à Lavan-
daria, etc.. Segundo Filipe
Silva, as referidas obras serão
candidatadas no âmbito do
Quadro de Referência Estraté-
gico Nacional (QREN), Eixo 3
— Programa Operacional Te-
mático Valorização do Territó-
rio.

A aquisição de Viatura Flo-
restal de Combate a Incêndios
(VFCI); a aquisição de uma
ambulância ABSC; a aquisição
de mobiliário e outro material
para os novos espaços criados
com as obras; a continuada
aposta na Formação e Valoriza-
ção Profissional do Pessoal; a
modernização Administrativa -
respondendo e acompanhan-
do as exigências que são im-
postas as Associações Huma-
nitárias quer ao nível da gestão
e administração quer ao nível
contabilístico, designada-
mente a implantação do Sis-
tema de Contabilidade Organi-
zada, Inventariação do Patri-
mónio, Registo Predial de Imó-
veis, Criação de Site da Asso-
ciação e Actualização de
ficheiro de sócios – e o apoio
na realização do VIII Concurso
de Pesca Desportiva, apresen-

No passado dia 29 de Dezembro a Assembleia Municipal de
Figueiró dos Vinhos aprovou por maioria, com os 10 votos do
PSD, o Plano e Orçamento para 2009 que ultrapassa os 17
milhões de Euros. Os votos dos Deputados Socialistas
dividiram-se entre a abstenção ( 3 ) e contra ( 7).

Segundo o Executivo liderado pelo Engº Rui Silva, “o ano
de 2009 marcará o início de execução e consolidação de alguns
projectos importantes para o Concelho em áreas tão diversas
como a abertura da ligação da Avenida José Malhoa à Rua
Teófilo Braga, a rectificação da Rua Marçal Pires Teixeira, a
continuação da Avenida 24 de Junho à Rotunda do Cabeço do
Peão, o Cartão Figueiroense Sénior, a Unidade Móvel
Polivalente , o apoio a habitações degradadas, o Centro
Educativo, O Museu Municipal, o saneamento em Foz de Alge,
a recuperação do “ Casulo “, o Polo de Formação, etc, etc.”.

Relativamente à distribuição das verbas das Grandes Opções
do Plano e Orçamento para 2009, deixamos aqui alguns
exemplos das verbas afectas:

- Desenvolvimento económico 1.180.100 Euros
- Comunicação e Transportes 2.673.100 Euros
- Habitaçãoo e Urbanização 777.000 Euros
- Cultura Desporto e tempos Livres 1.642.000 Euros
- Desenvolvimento Industrial 425.000 Euros
- Educação e Formação 481.000 Euros
- Acção Social e Saúde 358.500 Euros

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
APROVA ORÇAMENTO

FIGUEIRÓ DOS VINHOS

tando-se actualmente como
uma prova de referência, que
permite reforçar os laços de
amizade e confraternização
entre bombeiros e associados,
sendo igualmente uma activi-
dade que possibilita a obten-
ção de receita para a Associa-
ção, são – ainda segundo Filipe
Silva, prioridades para 2009.

Antes da eleição dos novos
Órgãos Sociais para o próximo
triénio, no ponto 3 da ordem
de trabalhos - Outros Assun-
tos e informações de interesse
para a Associação - o Presi-
dente da Direcção teceu pala-
vras de elogio e consideração
ao Sócio Benemérito, Aquiles
Morgado e sua esposa Dona
Aida Morgado, pela oferta de
uma ambulância ABTD tipo B
ao corpo de bombeiros. Finali-
zou, acrescentando a qualida-
de do equipamento e o valor
da dádiva no valor de 55.000,00
Euros, deixando a sua homena-
gem e um profundo agrade-
cimento em nome da Associa-
ção Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Figueiró
dos Vinhos.

Finalmente, no último ponto
da ordem de trabalhos, pas-
sou-se à eleição dos órgãos
Sociais para o triénio 2009/
2011. Tendo o Presidente da
Direcção, Eng.º Luís Filipe
Silva, deixado previamente um
agradecimento aos elementos
dos órgãos sociais cessantes
e um agradecimento muito em
especial ao Presidente da
Assembleia-geral Dr. Jorge
Pereira, que não vai continuar
como Presidente da Assem-
bleia-geral, entrando para o
seu lugar o Eng. Rui Silva,
actual presidente da Câmara
Municipal de Figueiró dos
Vinhos. Ainda no usa da
palavra o presidente da Direc-
ção passou a apresentar o pro-
grama eleitoral para o triénio
2009/2011, onde destacou: a
execução das obras de Grande
Ampliação do Quartel, a aqui-
sição de mobiliário e outro
material para os novos espa-

ços criados com as obras, a
aquisição de novas viaturas
(Ambulâncias Transporte de
Doentes), a continuação na
aposta da Formação Profissi-
onal Certificada do pessoal, a
continuidade das Equipas de
Intervenção Permanente (EIP),
a Modernização Administra-
tiva, o Recenseamento do
Corpo de Bombeiros no âmbito
do Recenseamento Nacional a
criação de uma página na
internet e Instalar o Serviço
Wearless na Associação, a
Revisão dos Estatutos e a
celebração em 2010 dos 75 anos
da fundação dos Bombeiros
Figueiroenses, para a qual
considerou ser importante a
criação de uma Comissão
Organizadora do evento
que deverá começar a
estudar o programa das
comemorações durante o
ano de 2009.

Após a apresentação
do programa, teve
lugar o Acto
Eleitoral, ten-
do votado 36
s ó c i o s ,
sendo a
v o t a ç ã o
de 36 vo-
tos para
a única
l i s t a ,
d e s i -
g n a d a
Lista A,
composta
conforme
caixa que
publicamos
ao lado.

Após a
eleição, o
(re) eleito
presidente
da Direc-
ção Eng.º
Luís Filipe Silva,
agradeceu a
c o n f i a n ç a
deposita na elei-
ção por unanimi-
dade dos novos
órgãos sociais e

frisou ser “uma honra para
todos os elementos agora
eleitos poder servir esta grande
e prestigiada colectividade”,
deixando uma palavra de
compromisso que tudo irão
“fazer para dignificar o bom
nome da Associação e o pres-
tígio dos bombeiros de Fi-
gueiró dos Vinhos”.

Filipe Silva terminou a sua
intervenção agradeceendo a
participação e presença dos
sócios e deixou votos de um
Bom Ano de 2009.

Concluiu a reunião o Pre-
sidente da Assembleia-geral,
Dr. Jorge Silva Pereira, tendo
marcado a tomada de posse

dos novos Órgãos
Sociais para o
próximo dia 7 de
Janeiro às
20h00.

Carlos
Santos

ÓRGÃOS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS PARA O

TRIÉNIO 2009-2011
ASSEMBLEIA-GERAL

PRESIDENTE - Eng.º Rui Manuel Almeida e Silva
VICE-PRESIDENTE – João Cardoso de Araújo
SECRETÁRIO – Dr. Nuno Manuel Nunes Lourenço
SECRETÁRIO – Carlos Manuel Nunes Silva

DIRECÇÃO
PRESIDENTE – Eng.º Luís Filipe Antunes da Silva
VICE-PRESIDENTE – Luís Paulo Carvalho Batista
PRIMEIRO SECRETÁRIO – Eng. Manuel da Conceição Paiva
SEGUNDO SECRETÁRIO – Dr. Acácio Manuel Moreira
TESOUREIRO – José Carlos Curado Quintas
VOGAL – Eng.º Gonçalo André Dinis Brás
VOGAL – Eng.º Luís Santos Coelho
SUPLENTE – José Manuel Dinis Inácio
SUPLENTE – Vergílio Lourenço dos Santos

CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE – Dr. Jorge Rui Pinto
VICE-PRESIDENTE – José Pedro Tavares Barbosa
SECRETÁRIO RELATOR – Joaquim Vaz Mendonça Oliveira
SUPLENTES – António Vasco Conceição Pereira
SUPLENTE – José Carlos Mendes Conceição Silva
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O Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal de Figueiró dos
Vinhos juntamente com o Projecto Progride, organizaram a Campanha
Natal Feliz dedicada às crianças do concelho de Figueiró dos Vinhos com
mais necessidades.

Esta Campanha consistiu na recolha de roupa e brinquedos novos
junto da população figueiroense, que desde logo aderiu com grande
solidariedade à iniciativa.

Os bens angariados foram entregues àquelas crianças no passado dia 20
pelas 15 horas no Clube Figueiroense, após uma matiné com o filme
“Madagascar 1”.

Oportunidade para, nesta época festiva, felicitar todos os que
participaram na partilha, contribuindo para um Natal mais feliz de todas
as crianças.

AUTARQUIA E PROGRIDE
ENTREGAM DONATIVOS

CAMPANHA NATAL FELIZ EM FIGUEIRÓ

CONVENTO DO CARMO RECEBE 113 PRESÉPIOS EM EXPOSIÇÃO
EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS E ECO-ROTUNDAS INOVAÇÃO EM 2008

JUNTAS, ASSOCIAÇÕES E ESCOLAS ADEREM E CONTRIBUEM
NO SUCESSO DAS ECO-ROTUNDAS DE NATAL

O Município de Figueiró dos Vinhos assinala esta Quadra com
um conjunto de actividades, de onde se destacam uma Exposição
de Presépios e as “Eco-rotundas de Natal”.

Sábado dia 13 de Dezembro, pelas 18H30 foi inaugurada a
Exposição de Presépios intitulada “Presépios com Arte”, que
decorre no Convento do Carmo até 7 de Janeiro, podendo ser
visitada por todos quantos queiram apreciar os 113 presépios
expostos, pertencentes a particulares, artesãos, coleccionadores,
além de outros, elaborados pelos alunos das escolas do concelho
propositadamente para este evento.

Durante a a inauguração em que estiveram presentes algumas
dezenas de populares, Rui Silva, Presidente da Autarquia
figueiroense, agradeceu a colaboração de todos os expositores e
realçou a necessidade de “inovar numa altura menos fácil”,
afirmando acreditar ser possível faze-lo com qualidade - como foi o
caso - e com poucos custos. O Autaraca realçou ainda o facto
desta iniciativa vir dinamizar e dar vida ao Convento do Carmo.

Rui Silva terminou a sua intervenção deixando uma mensagem
de paz e de esperança no futuro.

Também o Padre António Antunes, Pároco local, usou da palavra
para expressar o seu entusiasmo e dizer da alegria com que
acolheu esta ideia, para mais numa altura - afirmou - em que “o
Presépio está a ser esquecido”. “Todo o esforço que possamos
fazer para valorizar o Presépio é bom” - acrescentou. “Felicito
a ideia do Dr. Pedro Ladeira. Felicito os autores dos Presépios”.
Felicito a Autarquia Figueiroense” - afirmou o Padre António
para de seguida realçar a colaboração das Escolas,
considerando que “só por isso valeu a pena”. Antes de terminar,
o Pároco Figueiroense destacou o Presépio ali patente de um
jovem invisual que - considerou - “conseguiu apanhar e

Logo após a inauguração da Exposição de Presépios foi a
vez de, simbolicamente, se proceder à inauguração das “Eco-
rotundas de Natal”, junto à Rotunda Luminosa.

Trata-se um projecto inovador e empreendedor do qual o
Edil Rui Silva confessou já ter recebido mensagens de parabéns
e que coloriu todas as rotundas do Concelho, tendo como
base decorativa garrafas PET e outros materiais que entram no
ciclo da reciclagem.

Nesta quadra natalícia este tipo de iniciativas, para além de
dinamizarem as áreas urbanas da Vila, proporcionam aos
figueiroenses e a todos quantos a visitam, um contacto directo
com o património cultural e um ambiente festivo, próprio da
quadra natalícia.

Foi uma iniciativa feliz que promoveu a cooperação entre a
autarquia e o espírito associativo, contribuindo simultanea-
mente para a sensibilização ambiental e decoração natalícia.

transmitir a ideia de Natal”. Finalmente, deixou uma mensagem
de fé esperança no novo ano e os votos de que o próximo
Natal possa ser mais autêntico e menos comercial.

O Convento do Carmo, que há bem pouco tempo recebeu a
III Feira de Doçaria Conventual, contribui de novo para
preservar a tradição popular e o culto religioso.

O Natal no Município de Figueiró dos Vinhos encheu-se de
luz e cor com a Exposição de Presépios e as Eco-Rotundas,
tendo mesmo merecido um directo no Canal 1 da RTP, no
programa “Portugal no Coração”, de João Baião.
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A Junta de Freguesia de Figueiró
dos Vinhos liderada por Amândio
Ideias, entregou no pretérito dia
13 de Dezembro - Sábado, 170
cabazes com bens alimentares, a
outras tantas famílias carenciadas,
daquela freguesia.

À semelhança de anos anteriores,
a Junta de Freguesia de Figueiró
dos Vinhos e a Missão de Caridade
Samaritanos, providenciaram um
Natal “abundante” com um cabaz
especial composto pelo bacalhau,
bolo-rei, os frutos secos e em cal-
da, os chocolates, a aletria e os de-
mais alimentos com oferta de pren-
das às crianças inseridas nos
agregados familiares auxiliados.

A iniciativa foi da Junta e todo
o processo por si conduzido.

A Câmara de Figueiró dos
Vinhos e o Instituto da
Droga e da
Toxicodependência
formalizaram a criação de
um Centro de
Acompanhamento e
Intervenção Social (CAIS),
que actuará aos níveis da
prevenção.

A Câmara Municipal de Figuei-
ró dos Vinhos assinou, na Se-
gunda-feira, 22 de Dezembro, um
protocolo de parceria com o Ins-
tituto da Droga e da Toxicode-
pendência, para a criação de
um Centro de Acompanha-
mento de Intervenção Social.

A iniciativa tem por base um
diagnóstico social sustentado
pela intervenção levada a cabo
por várias entidades e técnicos
de acção social do concelho
de Figueiró dos Vinhos, e atra-
vés do cruzamento de dados
estatísticos relativos ao núme-

CENTRO DE ACOMPANHAMENTO E
INTERVENÇÃO SOCIAL (CAIS) EM FIGUEIRÓ

PROTOCOLO COM INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA

ro de acompanhamentos em
contexto hospitalar a pacientes
alcoólicos.

De acordo com fonte da au-
tarquia liderada por Rui Silva,
pretende-se  que aquele Centro
“para além do atendimento em
contexto de crise, seja também
um centro de respostas ao nível
da integração social, através do
acompanhamento de pessoas num
trabalho continuado de promoção
de competências pessoais e so-
ciais para a inserção na vida acti-
va, tanto familiar como profissi-
onal e de protecção e prevenção
antecipada de comportamentos
de risco no individuo, sobretudo
na infância e na juventude.

Segundo a mesma autarquia,
do já referenciado levantamento
de necessidades, que justifica-
ram a presente candidatura, des-
tacaram-se, a inexistência no con-
celho de Consulta de Alcoolo-
gia, a dificuldades de contacto
entre utentes e técnicos pela dis-

tância e pela falta de viatura pa-
ra deslocações, a necessidade de
articulação com entidades exter-
nas ao concelho para encamin-
hamento de situações/proble-
ma, a inexistência no concelho
de uma resposta focalizada no
âmbito das dependências, a ine-
xistência de equipas técnicas
multidisciplinares que dêem res-
posta aos problemas identifi-
cados e a falta de um conheci-
mento exaustivo do número de
consumidores (álcool e outras
dependências)”.

O protocolo foi outorgado, no
Salão Nobre dos Paços do Con-
celho, entre Carlos Ramalheira
(Delegado regional do Centro do
Instituto da Droga e da Toxico-
dependência) e Álvaro Gonçal-
ves (Vice-Presidente da Câma-
ra Municipal de Figueiró dos
Vinhos), no âmbito do Plano
Operacional de Respostas In-
tegradas.

O novo Centro de Acompan-
hamento e Intervenção Social,
actuará aos níveis da preven-
ção universal, selectiva e indi-
cada, de comportamentos de
risco, privilegiando estratégias
informativas, formativas e de
treino de competências, quer
dirigidas à comunidade educa-
tiva, quer dirigidas a adoles-
centes e jovens quer a adultos.

JUNTA ENTREGA CABAZES DE NATAL
NATAL COM MAIS BRILHO PARA FAMÍLIAS CARENCIADAS

A Junta figueiroense mais uma
vez aderiu à iniciativa dos Samari-
tanos - Missão de Caridade (uma
instituição particular de solidarie-
dade social sediada em Vila Nova
de Gaia) ao nível da distribuição de
alimentos e de brinquedos que pri-
vilegia a articulação com as Juntas
de Freguesia por considerarem que
estas um papel vital na referenci-
ação das famílias carenciadas e
constituirem “uma garantia de que
o donativo será bem entregue”.

O Natal é propício a acções
solidárias, talvez por isso mais
sentida esta iniciativa em que o
Executivo liderado por Amândio
Ideias contribui para que o Natal
destas mais de 170 famílias pu-
desse ter mais algum brilho.

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

72 anos ao
Serviço da
Hotelaria

De realçar o esforço da Junta
que este ano voltou a aumentar s-
ignificativamente o número de
famílias contempladas.

Vejamos a evolução que esta
iniciativa tem registado, ano após
ano: há seis anos foram 35 as
famílias contempladas; há cinco
anos o número aumentou para 40;
há quatro anos passou para 59;
há três anos chegou já às 80; há
dois anos, 100 famílias; o ano pas-
sado atingiu as 132 famílias e este
ano chegou as 170, o que mais uma
vez, reflecte bem a atenção e carin-
ho com que a Junta de Figueiró
dos Vinhos acompanha a questão
social da freguesia.

O processo de selecção foi feito
pela própria Junta .

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
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Nº 331 de 2008.12.31

A Filarmónica Figueiroense
realizou no pretérito dia 8 de
Dezembro o seu tradicional
Almoço de Aniversário que se
celebra “simbolicamente” nes-
ta data, como refere o Presiden-
te da Direcção, Carlos Medei-
ros. Uma celebração de que se
“perde no tempo a sua anti-
guidade” e “pelos muitos con-
tactos efectuados ao longo de
anos, terá começado há mais
de 100 anos, podendo mesmo
coincidir com o dia da funda-
ção da filarmónica” - conclui
aquele dirigente.

Foi um almoço muito con-
corrido, com cerca de uma cen-
tena de participantes, entre
músicos, directores, familiares,
convidados e sócios que mais
uma vez se quiseram associar
ao evento e com a sua presença
transmitir uma palavra de
confiança à nova Direcção,

ALMOÇO DE ANIVERSÁRIO CONFIRMA FILARMÓNICA FIGUEIROENSE NO BOM CAMINHO
“A ALEGRIA DA NOSSA TERRA!...”

aos Executantes e Maestro.
Estiveram ainda presen-

tes, o Presidente e o Vice-
Presidente da Autarquia

figueiroense, Rui Silva e
Álvaro Gonçalves, res-
pectivamente e Izidro
Maria, Secretário da Junta

de Figueiró dos Vinhos, o Pároco
local, Reverendo António
Antunes, além de outros repre-
sentantes da GNR de Figueiró
dos Vinhos e de associações
locais.

A primeira – e breve - inter-
venção pertenceu ao Padre
António Antunes que teve que
se ausentar devido a outros com-
promissos. Em breves palavras
o Padre António deixou o seu
apreço pela Filarmónica Figuei-
roense e a sua convicção de que
“temos Filarmónica para durar”.

 Seguiu-se o líder da Direcção
da Filarmónica Figueiroense,
Carlos Medeiros que destacou
o contributo daquela filarmónica
“para a dignificação cultural e
promoção do nosso concelho,
projectando o seu nome por mui-
tas terras deste país, ao ponto
de hoje constituir e, sem falsa
modéstia o devemos reconhecer,
um dos seus principais embai-
xadores”, que por si só “bem
merece o nosso empenho, o nos-
so carinho e dedicação” – afir-
mou, após afirmar ser a Filar-
mónica a mais antiga colectivi-

dade do concelho.
Carlos Medeiros lembrou de-

pois a recente realização do En-
contro de Bandas, realçando o
sucesso que este constituiu;
traçou objectivos e fez o balanço
deste ano de actividade, de onde
se destacam a contratação de um
novo Mestre para a Escola de
Música; a aquisição e reparação
de novos instrumentos, além do
referido Encontro de Bandas.

Carlos Medeiros terminou
agradecendo o apoio de todas
as Juntas de Freguesia do con-
celho e, em particular, a Junta de
Freguesia de Figueiró dos Vin-
hos, acabadinha de entregar mais
uma generosa contribuição; à
Câmara Municipal, por todo o
apoio dispensado que se tem
revelado vital na manutenção da-
quela filarmónica e ao sócio Vítor
Camoezas pelo seu generoso
contributo.

A terminar, usou da palavra o
Presidente da Autarquia Figuei-
roense, Eng.º. Rui Silva, para
numa intervenção sentida reafir-
mar que “a Filarmónica é a alegria
da nossa terra!”, “uma referência
de Figueiró e do Norte do dis-
trito”, “a nossa Filar-mónica está

no bom caminho”, lembrando
que há 3 anos “éramos pouco
mais de uma dúzia neste almoço”,
pelo que considerou a grande
afluência neste almoço como o
“espelho da actual dinâmica”.

Rui Silva recuperou o repto
por si deixado há um ano, para a
“criação do Hino de Figueiró”,
que segundo lhe foi informado
está em fase de acaba-mento e
deixou novo repto para Filar-
mónica e Coro fazerem concertos
em conjunto.

 O Autarca figueiroense termi-
nou reconhecendo o sacrifício e
dedicação dos executan-tes, “em
troca de nada” e reiterou a dispo-
nibilidade do seu Executivo no
apoio à Filarmónica Figueiroen-
se.

De realçar o visível clima de
camaradagem e boa disposição
que reina no seio da Filarmónica
Figueiroense que muito contri-
bui para o “renascer” desta
banda.

Finalmente, uma palavra de
reconhecimento e elogio para a
actuação da jovem banda “Solid
States”, integralmente composta
por jovens executantes da Filar-
mónica Figueiroense.
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O Plano Municipal de
Emergência (PME) do
concelho de Pedrógão Grande
encontra-se disponível para
consulta pública.
No âmbito do processo de
Consulta Pública serão
consideradas e apreciadas
todas as opiniões e sugestões
apresentadas por escrito, em
impresso próprio a fornecer
pelos Serviços Técnicos,
dirigidas ao Presidente da
Câmara Municipal de
Pedrógão Grande ou para o e-
mail proteccao.civil@cm-
pedrogaogrande.pt, até à data
do termo da consulta pública

“A Protecção Civil é a activi-
dade desenvolvida pelos cidadãos,
conscientes e informados, bem
como pelas empresas e pelo Esta-
do, com a finalidade de prevenir
riscos colectivos, atenuar os seus
efeitos e socorrer as pessoas em
perigo, sempre que se prevejam
ou ocorram acidentes graves,
catástrofes ou calamidades.”

O conceito apresentado pelo
Serviço Nacional de Bombeiros e
Protecção Civil implica a consci-
encialização para uma atitude que
urge adoptar, enquanto cidadãos,
no sentido da manutenção da
informação, prevenindo os riscos
colectivos e contribuindo para a
minimização dos seus efeitos.

Compete ao município, em face
de lei, implementar um sistema
Municipal de Protecção Civil,
elaborando para o efeito um Plano
de Emergência, sendo o director
do mesmo, o Presidente da Câma-
ra Municipal de Pedrógão Grande,
ou seu legitimo substituto ao qual
lhe sejam delegadas funções
competentes. Estes, devem ser
revistos e, se necessário, actualiza-
dos, com uma periodicidade máxi-
ma de três anos.

O Plano Municipal de Emergên-

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA EM CONSULTA PÚBLICA
CONSIDERADAS TODAS AS OPINIÕES E SUGESTÕES

cia (PME), é um instrumento que
os Serviços Municipais dispõem
para o desencadeamento das
operações de protecção civil, com
vista a possibilitar uma unidade
de direcção e controlo, para a coor-
denação das acções a desenvolver,
gestão de meios e recursos
mobilizáveis, face a um acidente
grave, catástrofe ou calamidade, a
fim de prevenir, planear e
coordenar as acções de socorro,
os prejuízos, perdas de vidas
humanas e bens, o restabeleci-
mento da normalidade, com o auxi-
lio dos agentes e demais entidades
e organizações que concorrem para
as actividades de protecção civil.

Existem linhas condutoras para
a elaboração do PME, contudo não
se deve descurar, o facto de que
este deverá ser elaborado perante
os Riscos inerentes ao município
de Pedrógão Grande.

Relativamente à tipologia do
plano este pode ser classificado
como Plano Geral ou Plano Espe-
cial, sendo que o presente docu-
mento se encontra elaborado sob
a linha orientadora de um Plano
Geral na medida em que procura
enfrentar a generalidade das
situações de emergência que se
admitem em cada âmbito territorial
e administrativo.

O âmbito de aplicação deste do-
cumento, estrutura-se a nível mu-
nicipal, abrange todo o Concelho
de Pedrógão Grande e as subse-
quentes três freguesias de Graça,
Pedrógão Grandes e Vila Facaia.
Objectiva-se com o Plano Munici-
pal de Emergência, clarificar e
definir as atribuições e responsabi-
lidades que incubem a cada um dos
agentes de protecção civil concel-
hios, desde a corporação de Bom-
beiros, passando pelos agentes da
autoridade, sendo em limites
extremos necessário solicitar-se á
Autoridade Nacional de Protecção
Civil o auxilio das Forças Arma-
das, para o alerta de situações de

acidente grave, catástrofe ou
calamidade.

Pretende-se
igualmente,
através das
Comissões
Municipais
de Prote-
cção Civil
(CMPC)
dar orien-
tações, ta-
r e f a s ,
definir ba-
ses e prin-
cípios gerais
para programas
de treino e avaliação
dos agentes de protec-
ção civil.

De modo sucinto, nesta fase
inicial, poderão enumerar-se como
tipologias de Riscos, com maior
incidência no município, os riscos
de incêndio, inundação, sismo,
radiológicos, movimentação de
massa, seca, vagas de frio contami-
nação de aquíferos, desertificação
e colapsos de estruturas.

Estes objectivos do plano
visam providenciar as condições
e meios indispensáveis à
minimização dos efeitos adversos
de um acidente e restabelecer o
mais célere possível, as condições
mínimas de normalidade,
inventariar os meios e recursos
disponíveis para acorrer a um
acidente grave ou catástrofe,
definindo orientações relativa-
mente ao modo de actuação dos
vários organismos, serviços e
estruturas a empenhar em
operações de protecção civil,
definindo a unidade de direcção,
coordenação e comando das
acções a desenvolver, dirigindo e
sistematizando as acções de apoio,
promovendo maior eficácia e
rapidez de intervenção das enti-
dades responsáveis. Para tal
assegura a criação de condições
favoráveis ao empenhamento

rápido, eficiente e
coordenado de todos os meios e
recursos disponíveis num
determinado território, sempre
que a gravidade e dimensão das
ocorrências o justifique, assim
como habilita as entidades
envolvidas no plano a manterem
o grau de preparação (simulacros)
e de prontidão necessário à gestão
de acidentes graves ou catástrofes.
Por último promove a informação
das populações através de acções
de sensibilização, tendo em vista
a sua preparação, a adopção de
uma cultura de auto-protecção e o
entrosamento na estrutura de
resposta à emergência.

Neste contexto, os respon-
sáveis dos serviços da câmara
municipal, dos agentes de
protecção civil municipal e de
outras entidades e organizações de
apoio, deverão conhecer e
compreender tudo quanto este
documento de políticas orienta-
doras estabelece, nomeadamente
no que diz respeito à situação,
missão, ao conceito de actuação e
às atribuições de cada um, não só
durante as emergências, mas muito
particularmente nas fases de
prevenção e preparação, cruciais
ao eficaz desempenho operaci-
onal.

próxima ediçãopróxima ediçãopróxima ediçãopróxima ediçãopróxima edição
Dadas as limitações de espaço não nos é possível inserir na
presente edição o apontamento referente ao ALMOÇO
CONVÍVIO DOS TROVISCAIS - Pedrógão Grande, pelo que
apenas será publicado na próxima edição.
Pelo facto pedimos desculpas, particularmente aos residentes,
naturais e amigos daquela simpática e hospitaleira localidade
da freguesia e concelho de Pedrógão Grande.

Pedrógão Grande é dos concelhos do país que apresenta
menor número de alunos por computador: 3,3 mais precisamente.
Em Portugal, melhor que Pedrógão Grande, só mesmo o caso
das escolas de Alcoutim (2,1), de Vila Velha de Ródão (2,6), de
Marvão e Barrancos (3). No extremo oposto surgem municípios
das áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, já que são mais
populosos. Os valores máximos do país verificavam-se em
Arruda dos Vinhos (18,1), Penafiel (17,4), Marco de Canaveses
(17,2), Sesimbra (16,5) e Benavente (16,1).

Também os outros dois concelhos da comarca, Figueiró dos
Vinhos e Castanheira de Pera registam bons registos relativamen-
te à média do país, 3,7 e 4 alunos por computador, respectivamen-
te. Já agora, aqui deixamos os registos dos concelhos vizinhos
de Ansião (4,0), Pampilhosa da Serra (4,0), Alvaiázere (5,2),
Penela (6,0) e Sertã (7,0).

Segundo os Anuários Estatísticos Regionais de 2007,
publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no
passado dia 23 de Dezembro, no ano lectivo de 2006/2007, existia
um computador por cada 9,5 alunos nas escolas portuguesas,
sendo que o maior número de alunos por cada computador era
verificado no primeiro ciclo do ensino básico e nas regiões mais
populosas. O número médio de alunos por computador era mais
elevado no 1º ciclo do ensino básico (13,9 alunos por
computador), diminuindo nos estabelecimentos de ensino do 2º
e 3º ciclos (9,0 e 8,8, respectivamente), e ensino secundário (6,9).

Os Anuários Estatísticos Regionais constituem a publicação
de referência na disponibilização de informação estatística à
escala regional e municipal, servindo de suporte à leitura das
trajectórias de desenvolvimento regionais e ao estudo de
problemáticas de base territorial.

ESCOLAS DO CONCELHO DE
PEDRÓGÃO NO TOPO DO PAÍS

ALUNOS POR COMPUTADOR

AUTARQUIA PEDROGUENSE
ABERTA À COMPRA DE

HABITAÇÕES DEGRADADAS NA
ZONA HISTÓRICA DA VILA

A Câmara Municipal de Pedrógão Grande deliberou na última
reunião de Câmara e tornar público o seu  interesse em adquirir
edifícios degradados destinados a habitação, localizados na zona
histórica.

Esta decisão foi tomada por unanimidade.
Nestes termos - e nesta primeira fase - todos os interessados

deverão entregar na Secretaria da Câmara Municipal, a respectiva
proposta de venda, indicando o valor, número de artigo e a
localização.

As propostas recepcionadas, serão analisadas tendo em
consideração o valor referenciado e o seu enquadramento no Núcleo
Histórico.

Foi. ainda, deliberado dar conhecimento público desta
deliberação através de editais e divulgação no site oficial do
Município www.cm-pedrogaogrande.pt . de forma a que todos
os munícipes interessados possam aderir a esta iniciativa da
Autarquia.
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VENDE-SE  NO CENTRO HISTÓRICO de
Figueiró dos Vinhos CASA DE HABITAÇÃO

- c/possibilidade de garagem -

CONTACTO: 960 190 742

anuncie já! através do tel.: 236553669, fax 236 553 692 , mail’s: acomarca@mail.telepac.pt ou acomarca.jornal@gmail.com
CL   SSIFICADOS

Vende-se
EM CASTANHEIRA DE FIGUEIRÓ

(1 KM DA VILA)
CASA DE HABITAÇÃO RECONSTRUÍDA

PRONTA A HABITAR com terreno -
1 salão c/ 2 wc e lareira. Garagem e adega

 CONTACTO:219 232 543 / 916 450 010 /  236 553 143

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

Divisão de Honra
RESULTADOS

Primeira Divisão
12ª Jornada

14/12/2008

CARANGUEJEIRA
ALQ. SERRA
MARRAZES

GUIENSE
MEIRINHAS

ALCOBAÇA
PILADO ESCOURA

GAEIRENSE

PORTOMOSENSE

BENEDITENSE
BOMBARRALENSE

NAZARENOS
ILHA
FIG. VINHOS
PATAIENSE
VIEIRENSE

2
2
2
1
4
5
3
2

x
x
x
x
x
x
x
x

3
1
1
3
0
1
0
1

12ª Jornada
14/12/2008

AL. E UNIDO
CASAL NOVO
SIMONENSES

PEDROGUENSE
MATAMOURISCA
POUSAFLORES

RAMALHAIS
MOITA BOI

PELARIGA
ALVAIÁZERE
ANSIÃO
CAST. PERA
AVELARENSE
ARCUDA
RANHA
CASEIRINHOS

0
0
0
4
1
0
1
2

x
x
x
x
x
x
x
x

2
1
8
1
2
3
0
0

13ª Jornada
21/12/2008

ALQ. SERRA
BENEDITENSE
BOMBARRALENSE

NAZARENOS
ILHA

FIG. VINHOS
PATAIENSE

PORTOMOSENSE

CARANGUEJEIRA
MARRAZES
GUIENSE
MEIRINHAS
ALCOBAÇA
PILADO ESCOURA
GAEIRENSE
VIEIRENSE

1
0
1
6
0
0
1
4

x
x
x
x
x
x
x
x

0
0
2
0
1
1
0
0

13ª Jornada
21/12/2008

MOTOR CLUBE
PELARIGA

ALVAIÁZERE
ANSIÃO

PEDROGUENSE
MATAMOURISCA

ARCUDA
RANHA

AL. E UNIDO
CASAL NOVO
SIMONENSES
CAST. PERA
AVELARENSE
POUSAFLORES
RAMALHAIS
MOITA BOI

0
1
6
2
2
3
5
4

x
x
x
x
x
x
x
x

0
1
0
1
0
1
1
2

PRÓXIMAS  JORNADAS
14ª Jornada - 11/01/2009

GAEINRENSE - FIG. VINHOS (H)
15ª Jornada - 11/01/2009

PEDROGUENSE - RAMALHAIS (1ª)
PELARIGA - CAST. PERA  (1ª)

15ª Jornada - 18/01/2009
FIG. VINHOS - VIEIRENSE (H) (H)

16ª Jornada - 18/01/2009
MOITA BOI - PEDROGUENSE (1ª)
CAST. PERA - MOTOR CLUBE  (1ª)

CLASSIFICAÇÕES

Divisão de Honra
PORTOMOSENSE
MARRAZES
ALQ.SERRA
ALCOBAÇA
NAZARENOS
BENEDITENSE
GAEIRENSE
GUIENSE
BOMBARRALENSE
CARANGUEJEIRA
PATAIENSE
MEIRINHAS
PILADO ESCORA
FIG.VINHOS
VIEIRENSE
ILHA

C L A S C L U B E J OGOS PO N T O S

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

33
26
25
25
24
21
20
17
16
16
16
15
13
11
9
1

Primeira Divisão
ANSIÃO
PEDROGUENSE
ARCUDA
PELARIGA
CASAL NOVO
AVELARENSE
ALVAIÁZERE
RAMALHAIS
RANHA
MOITA DO BOI
CAST. PERA
MATAMOURISCA
POUSAFLORES
A.UNIDO
CASEIRINHOS
MOTOR CLUBE
SIMONENSES

C L A S C L U B E J OGOS PO N T O S

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

13
13
14
13
14
13
13
13
14
13
13
13
13
13
13
13
13

35
33
27
26
25
25
25
22
20
20
15
12
11
8
5
5
4

14ª Jornada
28/12/2008

CASAL NOVO
SIMONENSES
CAST. PERA

AVELARENSE
POUSAFLORES

RAMALHAIS
MOITA BOI

CASEIRINHOS

MOTOR CLUBE
PELARIGA
ALVAIÁZERE
ANSIÃO
PEDROGUENSE
MATAMOURISCA
ARCUDA
RANHA

0
1
0
1
2
2
1
0

x
x
x
x
x
x
x
x

0
3
3
4
3
1
2
3

ESPOSA, FILHOS, GENRO, NORAS, NETOS, BISNETOS E
DEMAIS FAMILIARES, AGRADECEM RECONHECIDAMENTE
A TODAS AS PESSOAS QUE ACOMPANHARAM O SEU ENTE

QUERIDO À SUA ÚLTIMA MORADA, OU POR QUALQUER
MEIO, LHE MANIFESTARAM O SEU PESAR. A TODOS O

NOSSO BEM-HAJA.
A FAMILIA

Manuel David Carvalho
NASCEU A 13/9/1933 — FALECEU A 18/12/2008

TROVISCAIS CIMEIROS
PEDRÓGÃO GRANDE

ALQUEIDÃO DA SERRA:
Lomba e Hugo Filipe reforçam

O defesa Lomba (ex-Vilarense) e o
médio Hugo Filipe (ex-SL Marinha)
são os mais recentes reforços do
Alqueidão da Serra.

Por outro lado, o defesa Renato e
o médio Plim encontram-se lesiona-
dos e são baixas confirmadas até ao
final da época.

ILHA: Bruno Martins reforça
Tomé de regresso

O médio Bruno Martins é o mais
recente reforço da Ilha.O jogador não
era opção regular de Rui Gama, no
Guiense e decidiu mudar de ares. O
médio é um jogador bastante expe-
riente e por certo será uma mais-valia
para o meio-campo da turma de
Hélder Pereira. O guarda-redes Tomé
é outra das novidades e está de
regresso ao clube, devido à lesão do
guarda-redes João Simões.

Por outro lado, o defesa Cláudio
deixou de fazer parte do plantel.

MARRAZES: Flávio é o único
reforço de inverno

O jogador Flávio (ex-Guiense) já é
oficialmente jogador do Marrazes. O
médio-defensivo, que conta com
passagens por clubes como SL Ma-
rinha, Nazarenos, Alq. da Serra, U.
Serra e mais recentemente o Guiense,

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

COMPRAS DE INVERNO ANIMADAS
DISTRITAIS DE LEIRIA (AINDA) MAIS FORTES

será o único reforço de Inverno do
Marrazes. O jogador que se encon-
trava limitado por alguns problemas
físicos desde o ínicio da presente é-
poca, será uma mais valia para o
Marrazes, tanto pela sua qualidade,
como pela sua experiência.

BOMBARRALENSE: Sérgio reforça
No Bombarralense realce para en-

trada de Sérgio (ex-Lourinhanense).
Além de Sérgio, a turma de Rui Al-
meida estará muito próxima de
adquirir um jogador brasileiro, que já
se encontra à algum tempo a treinar
no clube. Na Ilha está de regresso o
guarda-redes Tomé, devido à lesão
do guarda-redes João.

1ª DISTRITAL
ANSIÃO: Lima regressa

Nesta fase de transferências, des-
taque para o Ansião, que apresenta
duas entradas e duas saídas. Re-
gressam ao clube os avançados Lima
(ex-Sp.Pombal) e Diogo Bispo, que
representou durante o clube na última
época. De saída estão os avançados
Rui Valente (Arcuda) e Diogo Neves
(Ferreira de Aves, AF.Viseu).

CASAL NOVO: dois ingressos
No Casal Novo estão confirmados

os ingressos de Hill (ex-A.Unido) e
Marco Bértolo (ex-Meirinhas).

NOTARIADO PORTUGUÊS
CARTÓRIO NOTARIAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

-----CERTIFICO, para fins de publicação que no dia dezoito de Dezembro do ano de
dois mil e oito, no livro de notas para escrituras diversas número dois, deste Cartório,
a folhas cento e quarenta e cinco e seguintes, foi lavrada uma escritura de justificação
na qual ANTÓNIO INÁCIO NUNES e mulher, MARIA EMÍLIA GOMES
CARVALHO NUNES, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, ele natural
da freguesia de Arega, concelho de Figueiró dos Vinhos e ela natural da freguesia de
Maças de D. Maria, concelho de Alvaiázere, residentes na Rua Ladeira do Outeiro,
nº29, Corujeira, freguesia de São Martinho do Bispo, concelho de Coimbra, NIF
174.648.642 e 177.195.665, respectivamente, declararam ser, com exclusão de outrem
donos e legítimos possuidores do seguinte imóvel, situado na freguesia de Arega,
concelho de Figueiró dos Vinhos: -------------------------------------------------------------
-----RÚSTICO, sito no lugar de “Casa Nova”, composto por terra de cultura de sequeiro,
com a área de duzentos e cinquenta metros quadrados,-----------------------------------
-----a confrontar do norte com António da Cunha Pereira, do sul e do nascente com
Vitorino Pires e do poente com casas do próprio,-------------------------------------------
-----inscrito na matriz, em nome do justificante marido , sob o artigo 2.198, com o
valor patrimonial tributário de Euros 27,54, igual ao atribuído,-----------------------
-----omisso na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos.------------
-----Que o citado prédio veio à sua posse, já no estado de casados, por doação verbal,
feita por José Simões, viúvo, residente que foi no lugar de Carreira, na citada freguesia
de Arega, por volta do ano de mil novecentos e oitenta e três, 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, cultivando milho, avivando estremas, 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
sobre o mesmo, pelos meios extrajudiciais normais.----------------------------------------
-----Está conforme.---------------------------------------------------------------------------------
-----Cartório Notarial de Figueiró dos Vinhos, 18 de Dezembro de 2008.--------------

A Notária,
Patrícia Isabel Marques Fernandes Figueiredo Nº 331 de 2008.12.31
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Recreio e Sport encontraram-se para
mais um apetecível derby, se bem que as
ambições das duas equipas em termos de
campeonato sejam este ano bem diferen-
tes. Mas, nestes jogos não há favori-
tos e, curiosamente, ambas as equipas
encontraram-se precisamente na mel-
hor forma desta época , embora o Sport
tenha perdido na jornada anterior.

O Recreio Pedroguense apresentou-
se para este jogo com muitas baixas:
Luís António, Dani, Caló e Xinoca nem
se equiparam devido a lesões. Madei-
ras, embora no “banco”, estava limita-
do e apresentava um hematoma bem
visível. Tátá, também convocado, sen-
tou-se no banco de suplentes dado
não ter treinado durante toda a sema-
na...Também o Sport de Castanheira
de Pera apresentava algumas baixas.
Menos, mas dadas as limitações do

PEDROGUENSE VENCE E CONVENCE
DERBY DO NORTE

plantel, também muito influentes: Do-
nizete nem se equipou e Fredy jogou
apenas na segunda parte, ainda que
“tocado”. Louvável o esforço.

Quanto ao jogo, propriamente dito,
começou melhor a equipa da casa (o
Recreio Pedroguense, já que o jogo
foi trocado devido ao sintético do
Campo do Sport ainda não estar em
condições) que se instalou desde o
primeiro lance no meio-campo adver-
sário. Atitude que não apanhou nin-
guém desprevenido, já que João Al-
meida apresentou uma estratégia de
ataque, num claro 4x2x4, com o meio-
campo entregue a Poeta e Edson, mas
que também contava muito com a in-
teligência táctica de Aguiar que fez
uma primeira parte extraordinária.

No entanto, o primeiro lance mais
emotivo foi junto à grande área do
Recreio, provocado por um atraso
displicente de Rafael, que Miguel
resolveu com muita serenidade.

Na resposta, Edson lança para as
costas da defensiva Castanheirense,
valendo a atenção e categoria de Edu-
ardo que negou o golo a Raposo. Aos
8’, é Ricardo Silva que não dá o
melhor seguimento a uma jogada de
envolvimento do Pedroguense.

Aos 13’, surge o 1-0. Livre perigoso
à entrada da área que Ricardo Silva se
encarrega de marcar com muita mes-
tria e aproveitando a má colocação de
Eduardo que esperava a bola coloca-
da por cima da barreira e Ricardo Silva
colocou-a rasteira, junto ao posto.

A pressão da equipa da casa inten-
sificou-se, os forasteiros acusaram o
golo e passaram por um período de
algum desnorte que lhes poderia ter
custado bem caro, não fora a ineficá-
cia atacante e a classe de Eduardo.

Aos 29’, surge o primeiro remate do
Sport, à baliza. Ainda assim, de muito
longe e à figura de Miguel. Mas, ficou
o aviso e, apenas dois minutos volvi-

dos, Assa (o melhor do Sport enquanto
esteve em campo) à entrada da peque-
na área a surgir nas costas da defensiva
da casa e a dar o melhor seguimento a
um livre bem apontado por Renato e
a restabelecer a igualdade.

A equipa da casa abanou e acabou
por ser algo contra a corrente do jogo
que passou novamente para a frente
no marcador, através de Helder Vaz
que, muito oportuno, fez o desvio já
na pequena área, a remate de João
Raposo. Golo que surge, curiosamen-
te, no melhor período do Sport.

Já quase a terminar a primeira parte,
Eduardo antecipa-se a Ricardo Silva
e logo ali fica a queixar-se do joelho.
Ainda aguentou até ao intervalo mas
já não voltou para a segunda parte,
sendo substituído por Jorge Silva.

A vantagem ao intervalo pela dife-
rença mínima afigurava-se justa, num
jogo que estava a ser jogado com mui-
ta intensidade e com alguns bons mo-
mentos de futebol, num terreno que
se apresentava bastante castigado
pelo mau tempo.

Na segunda parte, os pedroguenses
vieram com a disposição de gerir o
resultado e jogar na falha do adver-
sário e, ou, num momento de maior
inspiração de um dos muitos bons
jogadores do seu plantel.

E foi o que aconteceu, o Sport equi-
librou mais o jogo, mas a qualidade
pedroguense vinha ao de cima. Assim,
logo aos 53’ surge o 3-1, após uma boa
combinação na esquerda, centro de
Sergito e Raposo a antecipar-se aos
seus opositores já na pequena área.

O jogo perdia qualidade e aumenta-
vam as jogadas de choque e foi com
naturalidade que surgiu o 4-1, pelo
inevitável Ricardo Silva que somou o
seu 26º (!) golo no campeonato.

No final, vitória justa, por números
que espelharam a diferença das
equipas neste jogo.

No Recreio, destaque para a primei-
ra parte de Edson, Poeta e Aguiar.

No Sport, Assa foi o jogador mais
inconformado e o que mais acreditou,
lutou e jogou enquanto esteve em
campo. Fredy, embora apenas meio
jogo em campo e limitado fisicamente,
mostrou que tem classe e pode son-
har com outros “voos”.

A arbitragem, esteve bem na primeira
parte, mas na segunda foi muito fraquin-
ha e fez o que um árbitro nunca deve fa-
zer: resolver “o seu problema”. Valeu-
lhe que os jogadores souberam res-
peitar-se...                                      CS

A jornada 13 foi mesmo de azar para a Desportiva de Figueiró dos Vinhos. De “azar”
e “negra”. Mas, negra também para ao futebol distrital de Leiria. Passaram-se coisas
em Figueró dos Vinhos verdadeiramente inqualificáveis.

Começando por um “juiz” da partida que durante todo o jogo inclinou o campo e fez
pouco do suor dos jogadores, do esforço dos directores e de Figueiró dos Vinho s, em
geral; terminando nas lamentáveis cenas protagonizadas por alguns jogadores que
esgotaram os seus limites e exteriorizaram da pior maneira.

Quanto ao jogo, o Pilados adiantou-se no marcador logo aos 5’, num lance feliz do
nº 26, Pedro, que ao tentar centrar faz a bola ressaltar num defesa figueiroense e trair
João Pedro, entrando mesmo ao ângulo superior direito.

A equipa da casa reagiu, mas jogou sempre mais com o coração do que com a cabeça...
Mesmo a jogar com menos um elemento dos 27 aos 54 minutos, a equipa da casa

dominou sempre sem, no entanto, concretizar. Mérito, igualmente, para o adversário
que abdicou totalmente do ataque, mas soube defender a vantagem.

Quanto ao resto do jogo foi, infelizmente, a história de uma arbitragem vergonhosa.
O final do jogo Desportiva Vs Pilados Escoura foi, no mínimo, atribulado. O jogo

terminou com o árbitro a correr e a apitar a dar por terminado o jogo, quando decorria
o 51º minuto da segunda parte.

Muito haveria para dizer da “arbitragem”, do senhor Tiago Rodrigues. Para muitos
um autêntico caso de polícia, tão “descarado foi o saque”. Foi, de facto, mau demais
para ser verdade. Errar é humano, mas sempre para o mesmo lado…

Vejamos – apenas alguns – casos:
Logo aos 12’, fica por assinalar a primeira grande penalidade contra o Pilado

Escoura. O nº 8 joga a bola com a mão dentro da área e, consciente da falta, parou à
espera da grande penalidade. Mas, o senhor árbitro mandou seguir.

Mas, o pior estava para vir: desde expulsões desajustadas, cantos transformados em
pontapé-de-baliza, foras mal marcados pela equipa visitante que eram mandados repetir
e aos da casa era devolvida a bola ao adversário (aqui bem), até um lance que teve tanto
de ridículo, como de caricato, à passagem do minuto 22 em que o árbitro embrulha-se
na jogada com o figueiroense Tó Alves, que consegue “desarmar” o árbitro, sai com a
bola jogável e, para espanto de todos, Tiago Rodrigues marca falta contra a Desportiva.

Mais factos: Aos 27’, expulsão de Matine. Acreditamos que o segundo amarelo seja
justo por possíveis palavras do jogador figueiroense. No entanto, o primeiro foi
desajustado. Ainda assim, nada justifica que o jogador responda mal ao árbitro.

Mesmo a acabar a primeira parte, nova grande penalidade clara na área do Pilado.
Um jogador visitante (que não conseguimos identificar, pois o lance foi de frente para
nós e os números são nas costas) joga a bola com a mão e, para espanto de todos, o
árbitro manda seguir. Um lance tão evidente que só mesmo o árbitro não viu…

Ao intervalo, a revolta na assistência era enorme. Mas, no final foi ainda pior.
Assistimos a situações que não vamos esquecer nunca. Mães a chorarem, revoltadas e
preocupadas com os filhos; filhos que estavam nervosos e preocupados com os pais
nervosos. Enfim, é pena – às vezes – quem anda dentro do campo não se lembrar que
a vida continua para além de um “simples” jogo de futebol…

Para a segunda parte, mais do mesmo.
Logo aos 54’ Bruno Catrau, no “banco”, vê o cartão amarelo por ter expressado a

sua revolta ao ficar por marcar a terceira grande penalidade. Rafael é tocado na área,
o árbitro auxiliar diz ao “capitão” figueiroense que “sim, é penalti, mas dei a Lei da
Vantagem”. Como se não bastasse o ridículo de dar a “Lei da Vantagem”, o árbitro ainda
lá terá ido dizer que “o meu fiscal é burro!”.

Os castigos disciplinares e técnicos aos jogadores da casa continuaram.
Era já decorrido o 51º minuto da segunda parte, quando Zé Napoleão vê o “vermelho”

directo por dizer, alto e bom som, ao árbitro auxiliar que o fora-de-jogo conta no mo-
mento do passe e não da recepção. O carismático “capitão” figueiroense, completamente
fora de si tenta agredir o árbitro, no que é impedido pelos colegas. Lança-se a confusão,
o árbitro foge de cartão vermelho em riste e a apitar para acabar o jogo, refugiando-se
na outra ponta do campo junto ao auxiliar do lado do peão, enquanto os jogadores da
equipa da casa, no meio da confusão, se iam tentando controlar uns aos outros.

Nesta altura, GNR e dois Directores da Desportiva, entram também em campo para
proteger os árbitros e acalmar os jogadores.

Mas, o ridículo da equipa de arbitragem ainda teria um episódio mais triste e que
promete acabar na barra dos tribunais. Com grande espanto os Directores da Desportiva
são confrontados com o relatório do árbitro onde por indicação do árbitro auxiliar do
lado do peão, se dá conta de uma “agressão do número 99 da Desportiva ao árbitro”.
Acontece que o “tal nº 99” - Bruno Catrau - já estava na bancada, mesmo á nossa
frente, junto da esposa e da filha de tenra idade.

O “99” entende que tem um nome a defender – até porque na sua actividade
profissional, como Professor, estas situações podem ter um significado muito mais
abrangente e desagradável junto à comunidade escolar e, principalmente, dos alunos -
e vai participar judicialmente do trio de arbitragem, na defesa do seu bom nome.

Também a atitude de alguns jogadores da Desportiva é condenável. Por mais motivos
que a arbitragem tenha dado, por maior que fosse – e foi – a injustiça, por demais
evidente – como foi – a forma como foram prejudicados, nada justifica a violência.

Uma palavra de elogio aos directores que entraram em campo para serenar jogadores
e proteger os árbitros. Também eles, embora sentindo-se injustiçados, espoliados e por
certo revoltados por sentirem que o trabalho que têm tido ao logo da semana, ao longo
de épocas para cumprirem com os compromissos do clube e honrarem e dignificarem
o concelho é colocado em causa desta forma vergonhosa.

Finalmente, de registar o desportivismo da equipa adversária. No final do jogo, os
atletas conviveram com os seus adversários, trocaram opiniões e deram o exemplo de
como se deve estar no futebol e no desporto em geral.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

DESPORTIVA ATRASA-SE
DIVISÃO DE HONRA

- Árbitro foi a figura do jogo pelos piores motivos
Árbitro: Tiago Rodrigues; Auxiliares: Cláudio Monteiro e Vitor Pinto. (C. A. Leiria)
DESPORTIVA: João Pedro; Bruno (Marco, 55’), Renato, Zé Napoleão, Joel; Tó Alves
(Paulito, 62’), Matine, Beto (Palheira, 31’); Futre, Russo e Rafael.
Suplentes não utilizados: Micael, Ivo, Catrau e Bruno Almeida.
PILADO ESCOURA: Trindade; Paulito, Rui Macedo, Caminho, Paulo Russo (João
Faria, 81’); Alex (Zé Pedro, 93’), Orlando, Azenha, Pedro; Almeida (Pedro Furtunato,
67’) e Ruben.
Suplentes não utilizados: David.
Marcadores: Pedro (5’)
resultado final: 0-1  ** AO INTERVALO: 0-1

X4
RECREIO

1
SPORT

Árbitro: Carlos Silva; Árbitros
Auxiliares: David Afonso e Hugo
Gomes. (C. A. Castelo Branco)

RECREIO PEDROGUENSE: Miguel;
Rafael, Toni, Marco Ferreira, Serginho;
Edson (Filipe, 84’) e Poeta (Tátá, 69’);
Aguiar, João Raposo (Tiago, 89’),
Ricardo Silva e Hélder Vaz (Cap.).
Suplentes não utilizados: Samuel,
Fábio e Madeiras.

SPORT. CAST. DE PERA: Eduardo
(Jorge Silva, 45’); Tiago, Pierrot, Assa
(Riky, 64’), Hugo; Paulo Jorge; Renato
(Fredy, 45’), Paulito, Márcio (Cap.); Zé
Mário e Fábio.
Suplentes não utilizados: Paulino,
André, Ruben e Xapa.

Marcadores: Ricardo Silva (13’, 81’), H.
Vaz (35’), J. Raposo (53’); Assa (31’)

AO INTERVALO: 2-1
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TEOR DO ANÚNCIO

Cristina Maria Fonseca Valente de Oliveira Coelho, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças
FIGUEIRÓ DOS VINHOS -1376, faz saber que no dia 2009-03-17, pelas 14:30 horas, neste
Serviço de Finanças, sito em AV. JOSÉ MALHOA, FIGUEIRÓ DOS VINHOS, 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 167.869,47 Euros,
sendo de 166.432,91 Euros de quantia exequenda e 1.436,57 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. (240.º/CPPT)

O valor base da venda é de 546 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.

É fiel depositário (a) o (a) Sr (a) MANUEL PIRES TEIXEIRA, residente em - CARREIRA,
o(a) qual deverá mostrar o bem acima identificado a qualquer potencial interessado, entre as
09:00 horas do dia 2009-02-17 e as 17:00 horas do dia 2009-03-16 (249.º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 14:00 horas do dia
2009-03-17, 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
1376.2007.54.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-03-17 às 14:30
horas), 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
Onorosas 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 FIGUEIRÓ DOS VINHOS - 1376

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

Pinhal e mato, sito em Vitoeira, com a área de 1650 m2, a confrontar do Norte com Maria
do Céu Cotrim dos Santos, Sul com Juvenal Taínha da Costa, Nascente com Divisa do Distrito e
o Poente com Caminho, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Arega, sob o nº 7804,
com o valor patrimonial para efeitos de IMT de 345,41 Euros, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Figueiró dos Vinhos sob o nº. 3217/20071203.

Data: 04-12-2008
O Chefe de Finanças, em exercício

                                                               Maria Júlia Marques Granada Lima

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO

Nome: MANUEL PIRES TEIXEIRA.
Morada: CARREIRA

Nº 331 de 2008.12.31

TEOR DO ANÚNCIO

Cristina Maria Fonseca Valente de Oliveira Coelho, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças
FIGUEIRÓ DOS VINHOS -1376, faz saber que no dia 2009-03-17, pelas 11:00 horas, neste
Serviço de Finanças, sito em AV. JOSÉ MALHOA, FIGUEIRÓ DOS VINHOS, 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 167.869,47 Euros,
sendo de 166.432,91 Euros de quantia exequenda e 1.436,57 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. (240.º/CPPT)

O valor base da venda é de 3.836 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.

É fiel depositário (a) o (a) Sr (a) MANUEL PIRES TEIXEIRA, residente em - CARREIRA,
o(a) qual deverá mostrar o bem acima identificado a qualquer potencial interessado, entre as
09:00 horas do dia 2009-02-17 e as 17:00 horas do dia 2009-03-16 (249.º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 10:30 horas do dia
2009-03-17, 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
1376.2008.5.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-03-17 às 11:00
horas), 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
Onorosas 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 FIGUEIRÓ DOS VINHOS - 1376

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

Pinhal e eucaliptal, sito em Lubeto, com a área de 14000 m2, a confrontar do Norte com
Daniel Borges, Sul com Adolfo Freire da Paz, Nascente com Barroca e do Poente com Adolfo
Freire da Paz, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Arega, sob o nº 3219, com o valor
patrimonial para efeitos de IMT de 2527,60 Euros, descrito na Conservatória do Registo Predial
de Figueiró dos Vinhos sob o nº. 3034/20060123.

Data: 04-12-2008
O Chefe de Finanças, em exercício

                                                               Maria Júlia Marques Granada Lima

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO

Nome: MANUEL PIRES TEIXEIRA.
Morada: CARREIRA

Nº 331 de 2008.12.31

TEOR DO ANÚNCIO

Cristina Maria Fonseca Valente de Oliveira Coelho, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças
FIGUEIRÓ DOS VINHOS -1376, faz saber que no dia 2009-03-17, pelas 10:30 horas, neste
Serviço de Finanças, sito em AV. JOSÉ MALHOA, FIGUEIRÓ DOS VINHOS, 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 167.869,47 Euros,
sendo de 166.432,91 Euros de quantia exequenda e 1.436,57 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. (240.º/CPPT)

O valor base da venda é de 116,2 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.

É fiel depositário (a) o (a) Sr (a) MANUEL PIRES TEIXEIRA, residente em - CARREIRA,
o(a) qual deverá mostrar o bem acima identificado a qualquer potencial interessado, entre as
09:00 horas do dia 2009-02-17 e as 17:00 horas do dia 2009-03-16 (249.º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 10:00 horas do dia
2009-03-17, 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
1376.2008.4.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-03-17 às 10:30
horas), 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
Onorosas 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 FIGUEIRÓ DOS VINHOS - 1376

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

Eucaliptal, sito em Lubeto, com a área de 290 m2, a confrontar do Norte com Ribeira, Sul com
Júlia Ramalho, Nascente com Manuel Mano e do Poente com José Fernandes Manso, inscrito na
matriz predial rústica da freguesia de Arega, sob o nº 3230, com o valor patrimonial para efeitos
de IMT de 66,88 Euros, descrito na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos sob
o nº. 1100/19910516.

Data: 08-12-04
O Chefe de Finanças, em exercício

                                                               Maria Júlia Marques Granada Lima

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO

Nome: MANUEL PIRES TEIXEIRA.
Morada: CARREIRA

Nº 331 de 2008.12.31

TEOR DO ANÚNCIO

Cristina Maria Fonseca Valente de Oliveira Coelho, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças
FIGUEIRÓ DOS VINHOS -1376, faz saber que no dia 2009-03-17, pelas 11:00 horas, neste
Serviço de Finanças, sito em AV. JOSÉ MALHOA, FIGUEIRÓ DOS VINHOS, 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 167.869,47 Euros,
sendo de 166.432,91 Euros de quantia exequenda e 1.436,57 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. (240.º/CPPT)

O valor base da venda é de 294 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.

É fiel depositário (a) o (a) Sr (a) MANUEL PIRES TEIXEIRA, residente em - CARREIRA,
o(a) qual deverá mostrar o bem acima identificado a qualquer potencial interessado, entre as
09:00 horas do dia 2009-02-17 e as 17:00 horas do dia 2009-03-16 (249.º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 10:30 horas do dia
2009-03-17, 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
1376.2007.48.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-03-17 às 11:00
horas), 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
Onorosas 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 FIGUEIRÓ DOS VINHOS - 1376

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

Pinhal, sito em Pena da Rola, com a área de 1000 m2, a confrontar do Norte Viso, Sul com
Jacinto Pires Luís, Nascente com Ernesto Conceição Matos e o Poente com José Matos, inscrito
na matriz predial rústica da freguesia de Arega, sob o nº 1398, com o valor patrimonial para
efeitos de IMT de 137,30 Euros, descrito na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos
Vinhos sob o nº. 3210/20071203.

Data: 04-12-2008
O Chefe de Finanças, em exercício

                                                               Maria Júlia Marques Granada Lima

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO

Nome: MANUEL PIRES TEIXEIRA.
Morada: CARREIRA

Nº 331 de 2008.12.31

TEOR DO ANÚNCIO

Cristina Maria Fonseca Valente de Oliveira Coelho, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças
FIGUEIRÓ DOS VINHOS -1376, faz saber que no dia 2009-03-17, pelas 14:00 horas, neste
Serviço de Finanças, sito em AV. JOSÉ MALHOA, FIGUEIRÓ DOS VINHOS, 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 167.869,47 Euros,
sendo de 166.432,91 Euros de quantia exequenda e 1.436,57 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. (240.º/CPPT)

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) MANUEL PIRES TEIXEIRA, residente em - CARREIRA,
o(a) qual deverá mostrar o bem acima identificado a qualquer potencial interessado, entre as
09:00 horas do dia 2009-02-17 e as 17:00 horas do dia 2009-03-16 (249.º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 12:30 horas do dia
2009-03-17, 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
1376.2007.52.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-03-17 às 14:00
horas), 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
Onorosas 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 FIGUEIRÓ DOS VINHOS - 1376

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

Cultura com 8 oliveiras, sito em Vale Espinheiro, com a área de 280 m2, a confrontar do Norte
com Manuel da Conceição Rodrigues, Sul com Manuel da Silva Godinho, Nascente com Manuel
Nunes Luís e do Poente com Manuel da Silva Godinho, inscrito na matriz predial rústica da
freguesia de Arega, sob o nº 6103, com o valor patrimonial para efeitos de IMT de 97,96 Euros,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos sob o nº. 3215/20071203.

Data: 04-12-2008
O Chefe de Finanças, em exercício

                                                               Maria Júlia Marques Granada Lima

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO

Nome: MANUEL PIRES TEIXEIRA.
Morada: CARREIRA

TEOR DO ANÚNCIO

Cristina Maria Fonseca Valente de Oliveira Coelho, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças
FIGUEIRÓ DOS VINHOS -1376, faz saber que no dia 2009-03-17, pelas 11:30 horas, neste
Serviço de Finanças, sito em AV. JOSÉ MALHOA, FIGUEIRÓ DOS VINHOS, 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 167.869,47 Euros,
sendo de 166.432,91 Euros de quantia exequenda e 1.436,57 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. (240.º/CPPT)

O valor base da venda é de 609 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.

É fiel depositário (a) o (a) Sr (a) MANUEL PIRES TEIXEIRA, residente em - CARREIRA,
o(a) qual deverá mostrar o bem acima identificado a qualquer potencial interessado, entre as
09:00 horas do dia 2009-02-17 e as 17:00 horas do dia 2009-03-16 (249.º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 11:00 horas do dia
2009-03-17, 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
1376.2007.51.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-03-17 às 11:30
horas), 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
Onorosas 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 FIGUEIRÓ DOS VINHOS - 1376

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

Cultura com 3 oliveiras, 40 videiras em cordão, 6 fruteiras, pinhal e mato, sito em Vale
Espinheiro, com a área de 1350 m2, a confrontar do Norte com Domingos Teixeira e outros, Sul
com Manuel da Conceição Rodrigues, Nascente com António da Conceição Rodrigues e do
Poente com Caminho, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Arega, sob o nº 6097, com
o valor patrimonial para efeitos de IMT de 365,08 Euros, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Figueiró dos Vinhos sob o nº. 3214/20071203.

Data: 04-12-2008
O Chefe de Finanças, em exercício

                                                               Maria Júlia Marques Granada Lima

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO

Nome: MANUEL PIRES TEIXEIRA.
Morada: CARREIRA

Nº 331 de 2008.12.31
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TEOR DO ANÚNCIO

Cristina Maria Fonseca Valente de Oliveira Coelho, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças
FIGUEIRÓ DOS VINHOS -1376, faz saber que no dia 2009-03-17, pelas 15:00 horas, neste
Serviço de Finanças, sito em AV. JOSÉ MALHOA, FIGUEIRÓ DOS VINHOS, 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 167.869,47 Euros,
sendo de 166.432,91 Euros de quantia exequenda e 1.436,57 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. (240.º/CPPT)

O valor base da venda é de 1.473,5 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.

É fiel depositário (a) o (a) Sr (a) MANUEL PIRES TEIXEIRA, residente em - CARREIRA,
o(a) qual deverá mostrar o bem acima identificado a qualquer potencial interessado, entre as
09:00 horas do dia 2009-02-17 e as 17:00 horas do dia 2009-03-16 (249.º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 14:30 horas do dia
2009-03-17, 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
1376.2008.13.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-03-17 às 15:00
horas), 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
Onorosas 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 FIGUEIRÓ DOS VINHOS - 1376

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

Pinhal, sito em Casa Nova, com a área de 3120 m2, a confrontar do Norte com Manuel Dias,
Sul com Domingos Bernardes dos Santos, Nascente com Manuel de Jesus Antunes e do Poente
com José Duarte Alves, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Arega, sob o nº 2288,
com o valor patrimonial para efeitos de IMT de 1110,57 Euros, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Figueiró dos Vinhos sob o nº. 3211/20071203.

Data: 04-12-2008
O Chefe de Finanças, em exercício

                                                               Maria Júlia Marques Granada Lima

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO

Nome: MANUEL PIRES TEIXEIRA.
Morada: CARREIRA

Nº 331 de 2008.12.31

TEOR DO ANÚNCIO

Cristina Maria Fonseca Valente de Oliveira Coelho, Chefe de Finanças do Serviço de Finanças
FIGUEIRÓ DOS VINHOS -1376, faz saber que no dia 2009-03-17, pelas 10:00 horas, neste
Serviço de Finanças, sito em AV. JOSÉ MALHOA, FIGUEIRÓ DOS VINHOS, 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 167.869,47 Euros,
sendo de 166.432,91 Euros de quantia exequenda e 1.436,57 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. (240.º/CPPT)

O valor base da venda é de 1.001 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.

É fiel depositário (a) o (a) Sr (a) MANUEL PIRES TEIXEIRA, residente em - CARREIRA,
o(a) qual deverá mostrar o bem acima identificado a qualquer potencial interessado, entre as
09:00 horas do dia 2009-02-17 e as 17:00 horas do dia 2009-03-16 (249.º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:30 horas do dia
2009-03-17, 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
1376.2008.3.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-03-17 às 10:00
horas), 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
Onorosas 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 FIGUEIRÓ DOS VINHOS - 1376

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

Cultura com 16 oliveiras, eucaliptal, pinhal e mato, sito em Engil, com a área de 3000 m2, a con-
frontar do Norte com António Rodrigues Gomes, Sul com Celestino Domingos e outros, Nascente
com António Nunes e do Poente com António Marques Serra, inscrito na matriz predial rústica
da freguesia de Arega, sob o nº 6586, com o valor patrimonial para efeitos de IMT de 745,49
Euros, descrito na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos sob o nº. 1095/19910516.

Data: 04-12-2008
O Chefe de Finanças, em exercício

                                                               Maria Júlia Marques Granada Lima

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO

Nome: MANUEL PIRES TEIXEIRA.
Morada: CARREIRA

Nº 331 de 2008.12.31

EDITAL N.º 86/2008
Rui Manuel de Almeida e Silva, Presidente da Câmara Municipal de
Figueiró dos Vinhos,

Torna público, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º do
Código de Procedimento Administrativo, e para os efeitos do
disposto no n.º 1 do artigo 235.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de
Março e ulteriores alterações, que a Câmara Municipal de Figueiró
dos Vinhos deliberou, por unanimidade, em reunião realizada em 30/
07/2008, procedeu à rescisão do Contrato de Empreitada de Obra
Pública “PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS -
FREGUESIA DE BAIRRADAS E FIG. DOS VINHOS”, celebrado
com o Empreiteiro TERSERRA - TERRAPLANAGENS DA
SERRA, LDA., com NIF 502460598, e que tem última sede
conhecida a Zona Industrial do Safrujo, Lote 5, 3280 Castanheira de
Pêra, com fundamento na suspensão dos trabalhos por parte do
Empreiteiro por período maior do que 8 dias seguidos ou 15
interpolados, não se cumprindo os pressupostos plasmados nas
alíneas a) a e) do n.º 2 do artigo 185.º, nem houve qualquer comunicação
do Empreiteiro ao Dono da Obra da suspensão dos trabalhos,
mediante carta registada ou notificação judicial, e cuja base legal
consta da leitura conjugada dos artigos 185.º, n.º 1 do artigo 189.º e
234.º a 237.º, todos do DL n.º 59/99, de 2 de Março.

Mais torna público que dispõe a referida empresa do prazo de 5 dias
úteis para contestar as razões apresentadas, nos termos do disposto
na parte final do n.º 1 do artigo 235.º do citado diploma legal.

Para constar e devidos efeitos se lavrou o presente Edital que vai ser
publicado em dois jornais locais da sede da notificanda.

Paços do Município de Figueiró dos Vinhos, 18 de Dezembro de
2008

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

________________________________
(Rui Manuel de Almeida e Silva)

MUNICÍPIO DE
FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Nº 331 de 2008.12.31

EDITAL N.º 87/2008
Rui Manuel de Almeida e Silva, Presidente da Câmara Municipal de
Figueiró dos Vinhos,

Torna público, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 70.º do
Código de Procedimento Administrativo, e para os efeitos do
disposto no n.º 1 do artigo 235.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de
Março e ulteriores alterações, que a Câmara Municipal de Figueiró
dos Vinhos deliberou, por unanimidade, em reunião realizada em 30/
07/2008, procedeu à rescisão do Contrato de Empreitada de Obra
Pública “BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1111 -
PONTE DE AREGA-CABAÇOS”, celebrado com o Empreiteiro
TERSERRA - TERRAPLANAGENS DA SERRA, LDA., com NIF
502460598, e que tem última sede conhecida a Zona Industrial do
Safrujo, lote 5, 3280 Castanheira de Pêra, com fundamento na
suspensão dos trabalhos por parte do Empreiteiro por período maior
do que 8 dias seguidos ou 15 interpolados, não se cumprindo os
pressupostos plasmados nas alíneas a) a e) do n.º 2 do artigo 185.º,
nem houve qualquer comunicação do Empreiteiro ao Dono da Obra
da suspensão dos trabalhos, mediante carta registada ou notificação
judicial, e cuja base legal consta da leitura conjugada dos artigos
185.º, n.º 1 do artigo 189.º e 234.º a 237.º, todos do DL n.º 59/99, de
2 de Março.

Mais torna público que dispõe a referida empresa do prazo de 5 dias
úteis para contestar as razões apresentadas, nos termos do disposto
na parte final do n.º 1 do artigo 235.º do citado diploma legal, estando
o respectivo processo administrativo patente para consulta, durante
o horário normal de expediente, na Secretaria da Câmara Municipal
de Figueiró dos Vinhos, Praça do Município, 3260-408 - Figueiró
dos Vinhos.

Para constar e devidos efeitos se lavrou o presente Edital que vai ser
publicado em dois jornais locais da sede da notificanda.

Paços do Município de Figueiró dos Vinhos, 18 de Dezembro de
2008

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

________________________________
(Rui Manuel de Almeida e Silva)

MUNICÍPIO DE
FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Nº 331 de 2008.12.31

CARTÓRIO NOTARIAL DA SERTÃ
DE TERESA VALENTINA SANTOS

JUSTIFICAÇÃO
-----Certifico que por escritura de trinta e um de Dezembro de dois mil e oito, no Cartório
Notarial da Sertã de Teresa Valentina Cristóvão Santos, lavrada de folhas setenta e seis
a folhas setenta e oito, do livro de notas para escrituras diversas número setenta e dois
– F, compareceu:------------------------------------------------------------------------------------
-----LAURA DA CONCEIÇÃO ANTUNES, solteira, maior, natural da freguesia e
concelho de Pedrógão Grande, onde reside habitualmente no lugar de Regadas, E
DECLAROU: --------------------------------------------------------------------------------------
-----Que é dona e legítima possuidora, com exclusão de outrem, dos seguintes prédios:
-----UM – Rústico, sito em Castanheirinhos, freguesia e concelho de Pedrógão Grande,
composto de pinhal e mato, com a área de duzentos e quarenta metros quadrados, a
confrontar do norte com Adelino Soares, sul com José Coelho, nascente com Manuel
Rodrigues e poente com o viso, inscrito na matriz sob o artigo 4486, não descrito na
Conservatória do Registo Predial.-------------------------------------------------------------
-----DOIS – Rústico, sito em Cabeço da Ribeira, freguesia e concelho de Pedrógão
Grande, composto de pinhal e mato, com a área de quinhentos e trinta metros quadrados,
a confrontar do norte com Fernanda Rosa Carvalho, sul e poente com Manuel Fernandes
e nascente com prédio urbano do proprietário, inscrito na matriz sob o artigo 4501,
não descrito na Conservatória do Registo Predial.------------------------------------------
-----TRÊS – Rústico, sito em Morangueiras, freguesia e concelho de Pedrógão Grande,
composto de pinhal e mato, com a área de mil seiscentos e vinte metros quadrados, a
confrontar do norte com a barroca, sul com Alfredo Jacinto, nascente com Adelino
Antunes e poente com Virgílio Antunes, inscrito na matriz sob o artigo 4833, não
descrito na Conservatória do Registo Predial.-----------------------------------------------
-----QUATRO – Rústico, sito em Ladeira da Vinha, freguesia e concelho de Pedrógão
Grande, composto de terreno de cultura com oliveiras, com a área de cento e setenta
metros quadrados, a confrontar do norte com Arnaldo Maria Raposo, sul com Albertino
Martins de Jesus e outros, nascente com a ribeira e poente com o rego, inscrito na matriz
sob o artigo 6604, não descrito na Conservatória do Registo Predial.-----------------
-----CINCO – Urbano, sito em Regadas Cimeiras, freguesia e concelho de Pedrógão
Grande, composto de casa de habitação, com a superfície coberta de sessenta metros
quadrados, a confrontar do norte com Joaquim Henriques de Carvalho, sul com Idalina
da Conceição, nascente com a estrada e poente com Idalina da Conceição e Laura da
Conceição Antunes, inscrito na matriz sob o artigo 1767, não descrito na Conservatória
do Registo Predial.--------------------------------------------------------------------------------
-----Que ela justificante possui em nome próprio o prédio referido sob o número um,
desde mil novecentos e oitenta, por compra meramente verbal a Violinda do Carmo
Fernandes e marido José Fernandes, residentes que foram no lugar de Regadas, freguesia
e concelho de Pedrógão Grande, cujo título não dispõe. ---------------------------------
-----Que ela justificante possui em nome próprio os prédios referidos sob o número
dois, três, quatro e cinco, desde mil novecentos e setenta e seis, por doação meramente
verbal de seus pais Maria da Conceição e marido Álvaro Antunes, residentes que foram
no lugar de Regadas, freguesia e concelho de Pedrógão Grande, cujo título não dispõe.
-----Está conforme.---------------------------------------------------------------------------------

Cartório Notarial da Sertã 31 de Dezembro de 2008.
A COLABORADORA DEVIDAMENTE AUTORIZADA,

Rosa Filipe Cristóvão Santos
Nº 331 de 2008.12.31

NOTARIADO PORTUGUÊS
CARTÓRIO NOTARIAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

-----CERTIFICO, para fins de publicação que no dia vinte de quatro de Dezembro do
ano de dois mil e oito, no livro de notas para escrituras diversas número três, deste
Cartório, a folhas dezoito e seguintes, foi lavrada uma escritura de justificação na qual
MARIA IRIA DOS SANTOS, viúva, natural da freguesia e concelho de Figueiró dos
Vinhos, onde reside no lugar de Agria Pequena, NIF 155.768.344, declarou ser, com
exclusão de outrem dona e legítima possuidora do seguinte prédio:--------------------
-----URBANO, sito no lugar de Agria Pequena, freguesia e concelho de Figueiró dos
Vinhos, composto de casa de habitação, com a superfície coberta de cento e quarenta
e três vírgula setenta e cinco metros quadrados e a superfície descoberta de vinte
e seis metros quadrados,------------------------------------------------------------------------
-----a confrontar do norte do sul e do nascente com Paulo Jorge dos Santos Simões e
do poente com estrada,----------------------------------------------------------------------------
-----inscrito na matriz, em nome de cabeça de casal da herança de José dos Santos, sob
o artigo 1.001, com o valor patrimonial tributário de Euros 11.830,00, e igual ao
atribuído, omisso no registo predial.---------------------------------------------------------
-----Que o citado prédio veio à sua posse, já no estado de viúva, por partilha verbal,
feita por óbito de seus pais, José dos Santos e mulher, Beatriz Maria, residentes que
foram no citado lugar de Agria Pequena, por volta do ano de mil novecentos e oitenta
e sete, sem que, todavia, desse facto, tenha 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 possui, 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 exerceu 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 – adquiriu o referido prédio  por usucapião,
não tendo, todavia, dado o modo de aquisição, documento que lhe permita fazer prova
do seu direito de propriedade perfeita pelos meios extrajudiciais normais.------------
-----Está conforme.-------------------------------------------------------------------------------
-----Cartório Notarial de Figueiró dos Vinhos, 24 de Dezembro de 2008.---------

A Notária,
Patrícia Isabel Marques Fernandes Figueiredo Nº 331 de 2008.12.31

CARTÓRIO NOTARIAL DA SERTÃ
DE TERESA VALENTINA SANTOS

JUSTIFICAÇÃO
-----Certifico que por escritura de trinta de Dezembro de dois mil e oito, no Cartório
Notarial da Sertã de Teresa Valentina Cristóvão Santos, lavrada de folhas vinte e três
a folhas vinte e cinco verso, do livro de notas para escrituras diversas número setenta
e duas – F, compareceu:---------------------------------------------------------------------------
-----CECÍLIA DA CONCEIÇÃO SACRAMENTO ALECRIM, viúva, natural da fre-
guesia e concelho de Pedrógão Grande, residente habitualmente na Calçada de Arroios, núme-
ro 13, quatro, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, E DECLAROU:
-----Que é dona e legítima possuidora, com exclusão de outrem, do prédio urbano,
sito em Corga da Pereira, freguesia e concelho de Pedrógão Grande, composto de casa
de habitação de dois pisos, com logradouro anexo, com a superfície coberta de cento
e cinquenta e sete vírgula cinquenta e sete metros quadrados e descoberta de
quatrocentos e cinquenta e três vírgula zero três metros quadrados, a confrontar do
norte com Manuel Sacramento, sul e nascente com António Henriques e poente com a
estrada, inscrito na matriz sob o artigo 4585, não descrito na Conservatória do Registo
Predial de Pedrógão Grande.-------------------------------------------------------------------
-----Que possui em nome próprio o referido prédio desde mil novecentos e oitenta e
dois, já no estado de viúva, por partilha meramente verbal, por óbito de seu pai Manuel
Henriques Sacramento que também usou Manuel Sacramento, casado com Mariana da
Conceição, residente que foi no lugar de Corga da Pereira, freguesia e concelho de
Pedrógão Grande, cujo título não dispõe.
-----Está conforme.

Cartório Notarial da Sertã 30 de Dezembro de 2008.
A COLABORADORA DEVIDAMENTE AUTORIZADA,

Rosa Filipe Cristóvão Santos
Nº 331 de 2008.12.31
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Idosos realizam o seu 2º Passeio
A Junta de Freguesia de Bairradas,

realizou no dia 7 de Dezembro o seu
2.º Passeio de Idosos, desta vez ao
Santuário de Fátima e com uma visita
ao Museu da Vida de Cristo.

No final, era bem notório a satis-
fação dos idosos... e a vontade de
repetir.

Festa com presentes para as
crianças

Também os mais novos não foram
descurados pela Junta de Freguesia
de Bairradas liderada por Carlos
Martins. Assim, para os mais novos
não ficarem tristes, no dia 21 de
Dezembro, teve lugar festa do
encerramento da catequese, onde não
faltou um espectacular Insuflável,
Pinturas faciais e várias diversões.

Também o Pai Natal marcou
presença com as respectivas prendas
para todas as crianças e adultos pre-
sentes.

Cabazes de Natal para os mais
necessitados

Ciente das dificuldades de algumas
das familias mais carenciadas da
freguesia, a Junta das Bairradas aderiu
à campanha de solidariedade.

Assim, para os mais necessitados
decorreu no mesmo dia, 21 de Dezem-
bro, no salão da Junta de Freguesia a
entrega de Cabazes de Natal, onde
este ano contou com a atribuição a
11 famílias da Freguesia, às quais este
cabaz de solidariedade veio, por certo,
trazer mais brilho ao Natal

IDOSOS, CRIANÇAS E MAIS NECESSITADOS FORAM
CONTEMPLADOS

JUNTA DAS BAIRRADAS APOSTA NA ÁREA SOCIAL

DE PEQUENINO...

Foi inaugurada no passado dia 20
de Dezembro, a Bebéteca de Alvai-
ázere, um projecto que pretende,
acima de tudo, fomentar a convivên-
cia entre os mais pequenos, procuran-
do incutir-lhes, desde cedo, o interes-
se pela leitura e pelos momentos de
autêntica magia e encantamento que
os livros oferecem.

Com espaço reservado na Sala de Lei-
tura Infantil da Biblioteca Municipal da
vila, a Bebéteca dirige-se às crianças com
idades compreendidas entre os 9 e os 36
meses e constitui um espaço de aprendiza-
gem activa para bebés, onde os mais pe-
quenos poderão encontrar diversos
livros, jogos e outros divertimentos
adequados a este escalão etário.

Com o intuito de desenvolver, simultane-
amente, as capacidades motoras e senso-
riais das crianças, a Bebéteca de Alvaiá-

ALVAIÁZERE INAUGURA BEBÉTECA

zere funciona uma vez por mês (Sábado
de manhã), com os meses de Janeiro, Fe-

vereiro e Março reservados, apenas, para
as crianças dos 9 e 12 meses de idade.

Na passada semana de Natal realizou-se no Concelho de Figueiró dos
Vinhos a 4.ª edição da Campanha "Criança Feliz", iniciativa da Santa Casa da
Misericórdia de Figueiró dos Vinhos, realizada pelo "Gotas de Luz" – Grupo
de Jovens Voluntários de Figueiró dos Vinhos.

Esta é uma Campanha de Solidariedade Social, que consiste na distribuição
de brinquedos novos e usados junto das crianças mais carenciadas do
Concelho de Figueiró dos Vinhos.

Para que esta distribuição fosse uma realidade, durante o ano de 2008,
“foram realizadas pelo Gotas de Luz, várias Campanhas financeiras (livros
de receitas, marcadores, porta-chaves, venda de bolo no mercado munici-
pal, Feira do Brinquedo usado) cujas receitas permitiram a compra de
brinquedos novos” - esclarece-nos uma responsável do Projecto.

No passado mês de Novembro com a colaboração dos alunos do 9º.ano
de escolaridade da Escola Secundária de Figueiró dos Vinhos, o Gotas proce-
deu a uma nova recolha de brinquedos usados, junto da comunidade local.

No resultado das diversas actividades realizadas durante 2008, pelos jo-
vens voluntários, este ano foram distribuídos 200 presentes de natal (brinque-
dos), tendo sido abrangidas cerca de 100 crianças oriundas das 5 freguesias
do Concelho (Aguda, Arega, Bairradas, Campelo e Figueiró dos Vinhos).

Os jovens voluntários, acompanhados por alguns técnicos da Instituição
realizaram a distribuição dos presentes de natal, porta a porta, vestidos de
Pai Natal.

O projecto “Gotas de Luz” fez questão de aproveitar o espaço de “A
Comarca” para agradecer encarecidamente a todas as pessoas que
colaboraram nesta iniciativa.

Campanha vai na quarta edição
“CRIANÇA FELIZ” EM FIGUEIRÓ DOS VINHOS
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DELMAR
DE CARVALHO

VEGETERIANISMO
XXII

A MEDICINA NEO-HIPOCRÁTICA

Na nossa actividade literária
com mais de 40 anos já criámos
alguns vocábulos, também aqui
devemos ajudar a vivificar o
idioma do país onde de novo
nascemos, e se possível de ou-
tros povos; neste caso, esta
palavra não é da nossa autoria.

Ouvimo-la pela primeira vez ao
nosso amigo Dr. Adriano de
Oliveira, médico que, como já
afirmámos teve de mudar de
hábitos quando tinha os seus 40
anos. Nasceu recentemente para

os mundos superiores, com a
bonita idade de 91 anos, tratando
pelo sistema que ele dominava de
neo-hipocrática.

O que é esta medicina?
Bem, aposta essencialmente na

prevenção, e neste campo no re-
gímen vegetariano devidamente
aplicado; como nos meios cura-
tivos desde a hidroterapia, no uso
da musicoterapia, como nos
medicamentos químicos, fárma-
cos, quando necessários, como
no uso sábio das novas tecnolo-

gias, como nas cirurgias,etc.
No fundo faz uma união entre

a medicina natural e a alopática,
usando-as com discernimento,
com sabedoria, para bem dos
enfermos.

Somos de opinião que vai ser
este o caminho que cada vez mais
se irá seguir, para a seu tempo se
aplicar a medicina paracelsiana.

Esta do grande médico Paracel-
so, como de Robert Fludd, como
de muitos outros médicos emi-
nentes, será a medicina do futuro

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 30/Dez. a 05/Jan.:....Farmácia Correia
- De 06/Jan. a 12/Jan.:......Farmácia Vidigal

- De 13/Jan. a 19/Jan.:........Farmácia Serra*

CONTACTOS ÚTEISCONTACTOS ÚTEIS

a que chamamos de cosmobiome-
dicina, este vocábulo da nossa
responsabilidade. Aqui vai entrar
de novo a astrosofia, como a gra-
fologia, a clarividência voluntária,
além como já se disse, a trans-
plantação de órgãos mas criados
por alta tecnologia e com fins
altruístas, como toda um filosofia
preventiva, em sintonia com as
Leis Divinas.

Só que mais uma vez lembra-
mos que tudo tem o seu tempo.

(continua)

A TODOS OS MEUS CONTERRÂNEOS E ATÉ ONDE
CHEGAR O NOSSO JORNAL

MÁRIO
MENDES
ROSA
Conselheiro
de
Orientação
Profissional

Peço a todos os homens uma única esmola:
a de ser escutado! Escutai-me, pois; não por
amor a mim, mas por amor a vós, que ansiais
que a Paz penetre no vosso interior;

Não podeis viver sempre na distracção,
como cadáveres ambulantes, mas com olhos
bem presentes e pisando forte na vida.

Temos os poderosos meios de comunica-
ção que outro fim não têm senão ocultar-
vos a realidade que passa; tornando-vos
permeáveis às suas ideias com palavras insi-
diosas como os olhos da víbora captam os
olhos da avezinha.

Aliás vivemos por cima de um subsolo
onde se puxam os cordelinhos da cultura, da
economia e da religião. O vasto e profundo
subsolo das nomeações que fogem à nossa
vista, de que só temos conhecimento quan-
do se escapam e aparecem. Até no nome das
nossas ruas e das nossas Bibliotecas impera
o feroz facciosismo mesmo contra a vontade

do povo.
Verificai as Escolas Públicas que patentei-

am os nomes, não de benfeitores que nunca
lá puseram os pés nem deram um livro.

Mas os nomes foram gerados no subsolo
e depois impostos ás Câmaras, com a
condição única de receberem o subsídio.

Assim acontece em todos os Ministérios,
Departamentos, Secretarias etc. Não importa
o governo que esteja: CDS, PSD, PS e outros.
Mesmo com eles a manobra é certa e certeira.
Como dizem alguns intelectuais dos mais
argutos: Uma mão escondida comanda o
Estado.

Tenho escrito em dezenas de jornais; mas
ainda não disse tudo.

O meu coração consumido pela tristeza,
embora sempre cheio de amor e de esperan-
ça, não descansará enquanto não tiver feito
sentir o seu palpitar humano aos homens do
meu conselho e do meu país.

Mas quero-me dirigir em especial às Mul-
heres.

Dizia um grande mestre de Letras que elas
estão em condições muito especiais de remo-
ver o mundo.

Sois mais de metade do género humano, e
tendes a vossa parte de culpa na subversão
e na ruína do mundo. Esta culpa só poderá
per-doar-se não for por vós negada.

Aqueles que em vária medida tem a respon-
sabilidade do último tufão de desventuras
são vossos filhos, vossos esposos ou
vossos noivos; todos saíram do vosso seio,
beberam o vosso leite, dormiram na vossa
cama.

Quase sempre servas do homem, a mater-
nidade e a sensibilidade conferem-vos grande
ascendente sobre ele.

Sois modeladoras e dominadoras de ho-
mens; e por isso não podeis deixar de respon-
der por umas parte do mal por eles feito.

- Casa de Cultura e Recreio de Vila Facaia
- Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande
- Associação Melhoramentos Cultura e Recreio dos Escalos Fundeiros
- Anselmo Lopes - Presidente Casa da Pampilhosa
- Junta de Freguesia de Bairradas
- Instituto Politécnico de Leiria
- Rancho Folclorico NEVEIROS do COENTRAL
- Beja Santos
- Departamento Cultura CM Fig.Vinhos/Fernando Pires
- Jorge Domingues - Chefe de Gabinete
- Al-Baiaz - Associação de Defesa do Património
- José Manuel (gestor de centro urbano de Fig. dos Vinhos)
- Dueceira- Associação de Desenvolvimento do Ceira e
Dueça
- Federação Distrital de Leiria da Juventude Socialista
- Luís Baptista-Martins, Director Jornal “O Interior”
- MISCODE - Comunicação, Design e Sistemas de
Informação, Lda.
- Direcção de Comunicação e Relações Exteriores da Estoril Sol
- Núcleo Distrital de Leiria da REAPN
- Gabinete Secretário Estado  Desenvolvimento Rural e das Florestas
- Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson -
Delegação Distrital de Leiria
- Filomena Costa - PRESIDENTE da FERLEI
- Rigor-P Sistemas Informáticos, Lda.
- Banda ESPUMA, os grupos PRIMERO e IN TRIO e
o DJ BOSS
- Green Media – Agência de Comunicação
- Evelio Gil Vital - VULCAL - Vulcanizaçoes e Lubrificantes, S.A.
- Rosângela Rabel  - Racco Portugal
- Grupo dos Amigos de Olivença
- Campo das Letras - Cláudia Abreu
- Instituto Fontes Pereira de Melo
- Maria Teresa da Costa Macedo (Presidente Instituto
Fontes Pereira de Melo)
- CNAF (Confederação Nacional das Associações de Família)
- Vera Ferreira - EMIREC Comunicação, Lda.
- Tiago Roldão, Fresh.co - Publicidade & Webdesign
- Revista Invest
- Carla Reis
- Miguel Almeida
- Penafiel Park Hotel & Spa
- GOUARTE
- Thape Produções
- Pedro Oliveira
- Cercicaper
- Grupo Siroco
- Paulo Pires

(continuação da página 3)

CONTINUAM A CHEGAR À
NOSSA REDACÇÃO

DIVERSAS  MENSAGENS
DE BOAS FESTAS.

“A COMARCA”
AGRADECE E RETRIBUI!

ELECTRODOMÉSTICOSELECTRODOMÉSTICOSELECTRODOMÉSTICOSELECTRODOMÉSTICOSELECTRODOMÉSTICOS

PRAÇA DO AREEIRO, 6 D/E
 Tel.: 218 483 311
                     1000 - 159 LISBOA

2
loja

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

1loja

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
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Uma crise assim-assim
“…pelo menos por enquanto, ando encantado com a crise: o

preço dos combustíveis está a baixar; as taxas de juro também;
não existe inflação; não escasseiam os alimentos …”

O autor/actor Ricardo Araújo Pereira dedicou uma das suas imperdíveis
crónicas na revista “Visão” à questão da actual crise e, com piada, minimizou-
a escrevendo que o país já anda em crise desde 1143.
Por trás do riso produzem-se normalmente as mais sábias afirmações.
Desvalorizar a qualificação atribuída à actual conjuntura afigura-se uma
atitude não só sensata como necessária.
Parece que alguns órgãos de comunicação social, que até há pouco não
foram capazes de antecipar o cataclismo que agora propalam, se comprazem
a rivalizar em cenários cada vez mais medonhos e duráveis dos tempos que
se avizinham. E fornecem assim o alimento mais apropriado ao incremento
da crise: ou seja, um efeito psicológico angustiante e generalizado; posturas
inibitórias e recessivas; enfim o cerco do derrotismo.
Costumo dizer que, pelo menos por enquanto, ando encantado com a crise:
o preço dos combustíveis está a baixar; as taxas de juro também; não existe
inflação; não escasseiam os alimentos, etc., etc.
Não sendo necessário recuar até à fundação da nacionalidade, muitos se
lembrarão dos períodos mais difíceis do pós-25 de Abril a que é lícito associar
a qualificação de crise.
No final da década de 70, estava o país quase em bancarrota, sem divisas;
com escassez alimentar e racionamento de certos produtos básicos como o
leite; com restrições no consumo de energia eléctrica, de tal forma que a
iluminação pública foi drasticamente reduzida e, para aludir à quadra que
atravessamos, se suprimiram mesmo os arranjos natalícios que tanta magia
inspiram; a inflação era galopante; as taxas de juro altíssimas e sufocantes;
o desemprego crescente – e havia fome na península de Setúbal, já nos
inícios da década de 80, como desassombradamente o denunciou o Bispo
daquela diocese, D. Manuel Martins. Eram os tempos duma austeridade
penosa.
Depois desse período crítico da nossa História recente, importa que olhemos
com as devidas proporções para as dificuldades que a conjuntura possa
apresentar, e, mais do que encarecer as ameaças, urge que se descortinem
as oportunidades e se estimulem novas soluções.
O Governo tem um papel decisivo nesta matéria no sentido de minimizar os
impactos advenientes, e está a actuar, ainda que contra o inexplicável clamor
de alguns.
Uma crise puramente financeira desencadeada nos Estados Unidos há-de
reflexamente produzir alguns efeitos em Portugal (isso será inevitável) -
mas à medida da sua pequenez. Há que prevenir os efeitos mas não sofrer
por antecipação. E acima de tudo há que tonificar o ânimo das populações
e adoptar um espírito positivo, em lugar de se soçobrar na teia do
pessimismo.
Confiemos em que todos os vaticínios sejam desmentidos pela realidade –
e que não se experimente mais do que uma crise assim-assim.
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GARGANTA FUNDA
Lá longe vão os tempos da denúncia e consequente
investigação que levou á demissão do Presidente dos
Estados Unidos Richard Nixon; tratava-se do escândalo
(ainda havia vergonha na cara) conhecido como
Watergate sede do partido democrático que com o
conhecimento da Casa Branca foi assaltado em plena
campanha eleitoral para a Presidência da República com
o objectivo de aí serem instaladas escutas e fotografarem
documentos secretos.

Claro que na denúncia houve a cumplicidade de agentes
da F.B.I; Estava-se em 1972.

A Secreta americana cujo principal denunciante adoptou
o pseudónimo de “Garganta Funda”, e se chamava Mark
Felt morreu há dias, só queria que Nixon e o seu governo
prestassem contas; assim aconteceu.

Não haverá mais dessas “ Gargantas Fundas” com esta
coragem para obrigarem os Bushes do mundo esquecidos
de que o poder é para o povo e não para se servirem
outros objectivos e prestarem contas?

Antes que o poder não recupere a honestidade e não a
aptência para a subserviência de outros poderes pode
ser que estejamos a caminhar para qualquer coisa
complicada.

Como dizia o poeta Aleixo:
“Vós que lá do vosso império
Prometeis um mundo novo
Calai-vos que pode o Povo
Querer um novo mundo a sério.”

MENSAGENS NATALÍCIAS
Mais uma vez a Terra Santa (nesta época natalícia) é palco
de cobardes combates de Israel contra a Palestina.
Inocentes a morrerem!

Ódio contra ódio nada resolverá.

E como nem os Estados Unidos, nem os ingleses autores
de divisões territoriais “Brilhantes”, como a da Faxa de
Gaza ou a da Índia com o Paquistão tem capacidade nem
vontade para encontrar soluções é melhor acreditar que
Deus se enganou na nomeação destes embaixadores e
só admitir que rectificará a desordem desta “ordem”e
criará um mundo novo!

É que já não está farto de um Deus omnipotente que
deixa correr o mal em liberdade e a impunidade do grande
e permite a prisão dos inocentes, ás grilhetas da fome, da
opressão e da violência.

EDITORIAL
Henrique Pires Teixeira

a nova
RÁDIO TRIÂNGULO

está a chegar.
Esteja atento!

Sintonize 99.0
FM

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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AGENDA
CINEMA EM FIGUEIRÓ DOS VINHOS
2009 regressa com excelente Cartaz

›  estreia nacional: 06 de
Novembro de 2008
›  estreia mundial: 31 de
Outubro de 2008

Realizador: Marc Forster
Com: Daniel Craig, Judi Dench, Olga Kurylenko
Género: Acção, Drama

Dias 2, 3 e 4 Janeiro
21H30

“007 -
Quantum of
Solace”

›  estreia nacional: 06 de
Novembro de 2008
Realizador: Leonel
Vieira
Com: Enrique Arce, Ivo

Canelas, Soraia Chaves, Nicolau Breyner
Género: Acção, Comédia, Crime

9, 10 e 11 Janeiro
21H30

“Arte de
Roubar”

›  estreia nacional: 23 de
Outubro de 2008
›  estreia mundial: 21 de
Agosto de 2008

Realizador: Paul W.S. Anderson
Com: Jason Statham, Joan Allen, Ian McShane,
David Carradine
Género: Acção, Ficção Científica

16, 17 e 18 Janeiro
21H30

“Corrida
Mortal”

23, 24 e 25 Janeiro
“Max Payne”
23, 24 e 25 Janeiro

“A Dupla Face da Lei”


