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“Amar é tão lindo
 e tem tais encantos

é como se todos os dias
fossem dias Santos”

(Marçal)

O amor venceu-nos e nós vence-
mos por amor.

Eu e o Marçal começámos a na-
morar ainda em crianças e, apesar do
nosso amor ser puro e sublime, foi
difícil mantermos a nossa ligação de-
vido a muitos contratempos, inclu-
indo os familiares. Mas, chegou o
grande dia em que conseguimos
realizar o nosso sonho. E assim, ape-
sar de ele estar muito longe, por ter
ido para Moçambique e eu ter ficado
em Figueiró dos Vinhos, em casa dos
meus pais, nós pudemos casar, em
1950, eu com 21 e ele com 23 anos.
Estávamos unidos pelas leis dos
homens, só faltava a união perante
as leis de Deus.

Nessa noite desse dia de Outubro,
silenciosa e iluminada por um luar
cúmplice, fui até àquela janela de
primeiro andar, que foi um marco para
nós, pois foi onde tivemos auto-
rização dos meus pais para começar
a namorar, com tempo controlado.
Naõ deixou de ser uma grande vitória.
O casamento tinha sido muito
simples mas a minha alegria não me
cabia no peito e tranbordava para a
minha cara num sorriso que não se
desmanchava, acusando o momento
de felicidade que estava a viver.
Passado um bocado, começam a

R   ÍZES
MARIA ELVIRA PIRES-TEIXEIRA

Surpresa de uma Noite Especial

surgir os amigos de Marçal e, tam-bém
eles, cúmplices do nosso namoro,
colocam-se ao lado da bendita janela
e começam a fazer uma serenata em
honra do nosso casamento. As vozes
eram lindas e a emoção que pairava
no ar tornou aquela noite ainda mais
especial: tanta noite que há na vida,
que há na vida e sai do pensamento,
uma só não é esquecida.. a noite do
casamento. E foi uma noite de sonho
abrilhantada por aquela surpresa ma-
gnífica. Cinco meses depois esta-
ríamos unidos pela Lei de Deus, já eu
tinha ido ter com ele ao outro lado do
mundo.

E todos os dias junto dele foram dias
de sonho, embalados por uma
serenata onde se cantava o amor e que
foi brutalmente interrompida pelo
destino cruel que é aquele que separa
os seres que se amam.

“Não há nada mais triste
 do que a saudade

 do que amamos
e já não existe!”  (Marçal)

Ficou o seu sangue a correr nas
veias dos filhos netos e bisnetos. E
assim se foi cumprindo uma missão
com carinho e respeito.

VIABILIDADE FINANCEIRA*
Depois de muito termos visto e ouvido sobre a viabilidade financeira

de empresas, culminando num encerramento maciço, das mais
pequenas às maiores e mais poderosas; de assistirmos a um sistemático
“viver acima das posses” por parte dos clubes desportivos, famílias e
até das diferentes governações; eis-nos chegados a uma nova
realidade. Ou melhor, eis que veio para a praça pública, o caso de um
Município em falência técnica, que por sinal é o da minha residência
(Castanheira de Pêra).

A primeira questão que levanto é: e será o único?

Mas outras questões terão que ser igualmente levantadas:
E não terá viabilidade financeira?
E o que é que o terá levado a isso?
E as suas populações o que é que fazem? O que é que sofrem? E qual

é a sua culpa?
E todo o futuro de uma terra, como é que fica?

Claro que não se pode querer s alvar tudo e não se pode injectar
dinheiro por todo o lado; mas tem que haver compreensão, equilíbrio
e ajudas a quem tem boas justificações e apresentar viabilidade. É, o
próprio discurso oficial tem mudado; querendo agora concentrar
esforços nas empresas com viabilidade.

Assim sendo, lanço ainda mais uma pergunta: tem ou não tem sentido
terem ajudas suplementares os municípios com situações económicas
complicadíssimas, nomeadamente relacionadas com projectos de
garantida sustentabilidade futura e de enorme mais-valia regional e
até nacional?

Pois; Castanheira de Pêra é um pequeno concelho do interior, com
enormes potencialidades turísticas e que conseguiu associar a
qualidade das paisagens (vertente sul da Serra da Lousã) à qualidade
das suas águas, com a criação de duas notáveis praias fluviais – a
Praia do Poço Corga e a famosa Praia das Rocas.

Ora, é inquestionável o sucesso e todos os demais efeitos benéficos
que toda uma região está a ganhar com a criação da Praia das Rocas.
Um projecto verdadeiramente mobilizador, com números de frequência
turística que porventura mais nenhum projecto em concelho de interior
é capaz de ter.

Acontece que foi necessário acrescentar mais serviços de qualidade
e ordenar outros equipamentos, como alternativas e complementos
essenciais a um produto de qualidade que continua em construção.
Evidentemente, que tal necessitou de mais investimentos e que
diariamente necessitam de manutenção e de serem valorizados. Aliás,
tal facto faz-me lembrar um filho que ao estar quase a acabar um curso
superior e depois de todo o esforço dele, dos pais e do próprio Estado,
terá que desistir e por mais de uma dúzia de anos – que é mais ao
menos o cenário que neste momento se coloca ao concelho de
Castanheira de Pêra.

Não, não e não; o Governo tem que vir ajudar um concelho pequeno
que fez um esforço monstruoso, ma s em que a obra e o projecto estão
aí. Ali à vista e que se pode ver e testar. Ali a ser utilizada –
simplesmente a necessitar de uma ajuda derradeira; nomeadamente:

- porque o Município expropriou e comprou todos os terrenos; elaborou
o projecto e demais estudos; tudo à sua conta (desta e de quase todas
as outras obras e vias) – ao contrário de tanto outro projecto pelo país
fora;

- porque o Município tem que garantir todos os serviços públicos com
qualidade para uma população que pelo menos durante mês e meio
quase que duplica. Tal como no Algarve, reclamo que as verbas mensais
devam ser justificadamente e proporcionalmente aumentadas.

- porque o concelho tem turismo, tem gente e tem viabilidade.
_________________

José Porvinho
(José Pais)

* Texto também já publicado no Jornal de Noticias de “Terça Feira- 7 de Abril
de 2009 – Nº 311

COMPOSIÇÕES
E ABSTRACÇÕES

Vamos aos Pobres! …dizia Ozanam.
As Vicentinas de Figueiró dos Vinhos vêm

publicamente manifestar o seu regozijo e o seu
agradecimento ao actual Executivo Camarário na pessoa
do seu Presidente Sr. Eng. Rui Silva, pela cedência de
um espaço que  satisfaz as actuais necessidades da
Conferência de S. Vicente de Paulo.

     Estamos gratas por isso, dado que nós
acreditamos que o nosso trabalho é reconhecido e muito
necessário a uma maior dignidade dos que nos procuram
com frequência e aos quais nós estendemos as mãos.

     Esse espaço faz parte das Instalações do
G.A.T.onde nos reunimos todas as segundas -feiras das
15 horas às 17h.Aí estaremos também às quintas – feiras
para distribuir roupas, agasalhos e tudo o mais que
tivermos. Os alimentos serão sempre distribuídos como
é habitual.

     Queremos deixar também aqui uma informação e

um apelo:
     Nos dias 30 e 31 do próximo mês de Maio vai decorrer

em todos os Hipermercados do País a campanha de
recolha de alimentos do Banco Alimentar contra a Fome.
Desta forma, não poderíamos deixar de apelar  a todos,
mas sobretudo aos Figueiroenses que fossem generosos
,para que se deslocassem aos Hipermercados sediados
na Vila e contribuíssem de uma forma sincera e sentida
com tudo aquilo que poderá aliviar os que sofrem grandes
dificuldades.

      Ajudem-nos para que nós possamos ajudar mais ,
pois  muitas vezes o que não nos faz falta, é o suficiente
para que brilhe um sorriso no rosto dos que neste
momento estão passando fome
      Para todos um abraço amigo das Vicentinas de
Figueiró dos Vinhos.
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No passado dia 15 de Abril
pelas 14h00 inaugurou-se a 3.ª
edição da Feira do Livro de
Pampilhosa da Serra.

Uma organização do Muni-
cípio de Pampilhosa da Serra
através da Biblioteca Munici-
pal e em parceria com o Agru-
pamento de Escolas de Pam-
pilhosa da Serra – Escalada.

Pretende-se com esta inici-
ativa estabelecer um contacto
mais próximo entre leitor e li-
vro, estimular o gosto pela lei-
tura, bem como forma de va-
lorização cultural, social e hu-
mana.

Esta edição conta com a
presença de 11 editoras e de
cerca de 5000 títulos para ven-
da até ao dia 15 de Maio. Ed-
itoras como a Kalandraka,
Pergaminho, Texto Editores,
D. Quixote, Asa, Caminho e
Porto Editora estarão repre-
sentadas com os seus livros
nesta Feira do Livro.

Ao longo de toda a Feira
serão realizadas diversas ofi-
cinas pedagógicas destina-
das ao público mais jovem,
sempre no sentido de criar e
fortalecer laços com o livro e
a Biblioteca.

Na sessão de abertura o Pre-
sidente da Câmara, José Brito,
deu as boas vindas aos alu-
nos do Agrupamento e deu a
conhecer a adesão do Muni-
cípio de Pampilhosa da Serra
ao Plano Nacional de Leitura.

Foram entregues os livros
do Pano Nacional de Leitura
e num acto simbólico foram
entregues a cada delegado
de turma alguns exemplares

DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO NA BIBLIOTECA
III FEIRA DO LIVRO DE PAMPILHOSA DA SERRA

para os transportarem até à
Biblioteca da Escola.

Também, foram entregues
pelo Presidente dois exempla-
res da recente Carta Arqueoló-
gica do Concelho, da autoria dos
arqueólogos Carlos Batata e
Filomena Gaspar à Biblioteca
Escolar de Pampilhosa da Serra.

Seguiu-se o partir do Bolo
da III Feira do Livro e a visita à
Feira.

A Feira poderá ser visitada

na Biblioteca Municipal de
segunda a sexta-feira no ho-
rário das 10h30 às 12h30 e das
14h00 às 19h00, até ao dia 15
de Maio.

A III Feira irá terminar com a
actividade “Vem Dormir à
Biblioteca!”, de 15 para 16 de
Maio. A Biblioteca Municipal
pretende com esta iniciativa
criar às crianças uma noite di-
ferente, onde podem participar
em diversas actividades.

PAMPILHOSA DA SERRA
OLHO NO FUTURO EM

DIA DE FERIADO
MUNICIPAL

O Município de Pampilhosa da Serra levou a cabo as
comemorações do seu Feriado Municipal no passado dia 10 de
Abril com um conjunto de iniciativas que visaram cimentar o
presente das instituições e das condições de vida dos
pampilhosenses e criar oportunidades para o futuro do
concelho.

Segundo José Brito, presidente da Câmara Municipal de
Pampilhosa, “neste momento é importante olharmos para outros
investimentos e aproveitarmos cada vez com mais intensidades
os nossos produtos endógenos e as nossas potencialidades”.
Os tempos são difíceis e por isso “é importante olhar
principalmente para as pessoas” que devido à interioridade com
que se deparam “vivem momentos difíceis”, daí a autarquia
prometer “uma atenção especial para as pessoas e para os
empresários”. José Brito espera também que os esforços
autárquicos sejam complementados com ajudas do Poder Central
e que “o lançamento do concurso da concessão do pinhal
melhore os acessos à Pampilhosa”, apesar de considerar que
esta não é a “solução mais adequada ao nosso problema e para
a nossa região”, adianta, esclarecendo que o melhor seria a
“ligação do IC8, desde Pedrógão à A23”.

A presença do Secretário de Estado Adjunto e da
Administração Local, Eduardo Cabrita neste dia serviu para
agradecer o esforço que este fez, aquando da abertura da
Secretaria de Estado da Administração Local, para a assinatura
de protocolos de recuperação de vias rodoviárias afectadas
pelos incêndios e pelo mau tempo.

Eduardo Cabrita lembrou assim a Concessão do Pinhal Interior,
a qual poderá servir de pólo dinamizador do desenvolvimento
do interior. O Secretário de Estado referiu-se também ao Quadro
de Referência Estratégico Nacional como sendo “o grande
desafio para o lançamento de uma via de desenvolvimento”,
adiantando que a resposta para o desenvolvimento desta região
passa também “pela concertação de esforços entre os vários
municípios da região”.

Na sessão solene foi ainda homologada a Comissão
Instaladora da futura Fundação Dr. José Fernando Nunes Barata,
à qual foi já doada a quantia de 100 mil euros pela viúva. Esta
fundação destina-se a ajudar “os jovens carenciados que
queiram continuar os seus estudos superiores e também apoiar
famílias carenciadas”.

Na mesma cerimónia foi também apresentada a carta
arqueológica do concelho. Um estudo que foi inventariado pelos
arqueólogos Carlos Batata e Filomena Gaspar. No futuro, este
trabalho, servirá de ponto de passagem de uma Rota de Arte
Rupestre traçada entre Arganil, Góis, Pampilhosa da Serra e
Fundão.

Neste mesmo dia, foi prestada uma homenagem aos bombeiros
do concelho, com a inauguração de um monumento em sua
honra, numa das artérias principais da vila, da autoria do Escultor
José de Paula.

Pampilhosa da
Serra entre os
municípios
portugueses com
melhor
eficiência
financeira
Pampilhosa da Serra está
entre os 50 melhores
municípios do país em
termos de eficiência
financeira.
A conclusão é do Anuário
Financeiro dos Municípios
Portugueses de 2007, que
foi recentemente (8 de
Abril) apresentado em
Lisboa.
Esta publicação, editada
anualmente pela Câmara
dos Técnicos Oficiais de
Contas (CTOC), é referente
às contas apresentadas
pelos 308 municípios
portugueses em 2007, e
visa, sobretudo, “analisar a
situação orçamental,
financeira, patrimonial e
económica dos
municípios”.
Para além de Pampilhosa da
Serra, no distrito de
Coimbra, apenas outros
três concelhos têm este
estatuto: Cantanhede,
Oliveira do Hospital e
Penacova.

“OFICINA DE CORES” NO ESPAÇO INTERNET
ACTIVIDADE TEMÁTICA DIRIGIDA A CRIANÇAS

Decorreu no passado dia 2 de Abril (Quin-
ta Feira), no Espaço Internet de Pampilhosa
da Serra, uma actividade temática “Oficina
das Cores: Páscoa Digital”, dirigida a crian-
ças e jovens com idades compreendidas
entre os 3 e os 12 anos.

A actividade teve como objectivos promo-
ver o convívio lúdico entre pares, desenvol-
ver a criatividade dos participantes, bem
como interligar a Páscoa com o uso das novas
Tecnologias de Informação e Comunicação.

Esta actividade foi bem aceite pelas
crianças/jovens que puderam construir um
computador que coloriram ao seu gosto e
imaginação. No final da actividade, os
participantes tiveram direito a um brinde e
um diploma de participação.
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O Projecto Trilhos, promov-
ido pelo Município de Pampil-
hosa da Serra, voltou a realizar
as suas já habituais Itinerân-
cias durante as férias lectivas
durante os dias 6 e 7 de Abril.
Como o tema principal foi a
Páscoa, as crianças das várias
freguesias tiveram oportuni-
dade de construir uma galinha
da Páscoa usando muitos
materiais lúdicos que lhes per-
mitiram desenvolver algumas
competências.

Ao contrário das Itinerânci-
as anteriores, esta acção foi
partilhada pelos idosos do
centro de dia/lar da freguesia
de Fajão e pelos centros de
dia da Amoreira e Malhada do
Rei.

Assim, as crianças tiveram
oportunidade de ensinar os
mais velhos a realizar trabal-
hos lúdicos, como por exem-
plo, uma galinha da Páscoa.
Para além disso, os idosos e
as habituais crianças partici-
pantes nestas Itinerâncias, ti-

ESTE ANO PARTILHADA COM OS IDOSOS
ITINERÂNCIA DO TRILHOS COM_SENTIDO

veram oportunidade de visuali-
zar em tempo real fotografias
sobre os trabalhos realizados,
o que promoveu, de certa forma
uma estimulação da auto-esti-
ma de todos os participantes.

Na Amoreira, e seguindo um
pouco a linha do Trilhos portas
abertas, as crianças puderam
dar uma formação aos idosos
sobre novas tecnologias de
informação e comunicação e

ofereceram uma galinha da
Páscoa construída por eles.

Nesta actividade para além
de estar presente a equipa té-
cnica do Trilhos, esteve tam-
bém a Vereadora Alexandra
Tomé que participou activa-
mente em todas as actividades
propostas.

Esta acção foi considerada
como positiva e com a pro-
messa de se repetir mais vezes.

PAMPILHOSA DA SERRA
CASA CONCELHIA QUER

REPETIR EM 2009 O SUCESSO DO
ENCONTRO DE JURISTAS DE

PAMPILHOSA
Depois do sucesso que representou o “1.º Encontro de Juris-

tas de Pampilhosa da Serra”, ocorrido nos dias 13 e 14 de Setem-
bro de 2008 no auditório municipal, a Casa do Concelho de Pampil-
hosa da Serra já iniciou a organização da 2.ª edição, ainda mais
ambiciosa, daquele evento, o qual se prevê que ocorra em Setem-
bro de 2009.

O “2.º Encontro de Juristas de Pampilhosa da Serra” vai manter
a sua matriz inicial, mas ao mesmo tempo irá conter algumas ino-
vações, fruto da experiência acumulada e de algumas sugestões
recebidas. Assim, o encontro de juristas visa partir do passado
em relação ao futuro, estando preferencialmente reservado aos
juristas da região envolvente (ou seja, aos operadores judiciários
e licenciados em Direito naturais ou descendentes dos concel-
hos de Pampilhosa da Serra, Arganil, Góis, Covilhã, Fundão,
Oleiros, Sertã, Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castan-
heira de Pera e Lousã), pretendendo reunir um conjunto de
comunicações transversais aos diversos operadores judiciários
e dando voz àqueles que efectivamente trabalham na comarca
judicial de Pampilhosa da Serra. Entre as novidades do encontro
de 2009 vai destacar-se a presença de um consagrado orador da
Beira Serra e de uma reputada oradora nacional, cujos nomes
serão divulgados nos próximos meses.

Mas para além da vertente da troca de experiências e do debate
jurídico, o “2.º Encontro de Juristas de Pampilhosa da Serra”
também pretende ser um espaço de cultura e de divulgação turís-
tica do concelho anfitrião, neste caso especialmente destinada
aos acompanhantes dos inscritos no encontro. Para isso, a Casa
do Concelho de Pampilhosa da Serra encetou diversos contactos
com a autarquia e as forças vivas do concelho com o objectivo
de se realizar um programa cultural e lúdico para os participantes
do encontro e seus acompanhantes, já que a 2.ª edição, con-
trariamente ao encontro realizado em 2008, vai ser aberta a inscri-
ções de todo o país e não somente aos juristas da Beira Serra,
constituindo dessa forma uma oportunidade singular para mos-
trar as diversas potencialidades da “Capital do Sossego”. O
património natural, cultural e gastronómico são alguns dos as-
pectos que a associação regionalista sedeada em Lisboa preten-
de divulgar junto dos inscritos na edição de 2009.

Ainda na vertente cultural, está em curso a realização de uma
exposição cultural paralela ao 2.º Encontro de Juristas e dedicada
a dez grandes juristas pampilhosenses já falecidos. Para tanto, a
comissão organizadora já endereçou dez convites a outras tantas
entidades singulares e colectivas para mostrarem ao público
pampilhosense e a todos os visitantes do concelho alguns no-
mes pampilhosenses, de todas as épocas históricas, que marca-
ram o panorama jurídico, regional e nacional.

Não menos importante do que todos estes objectivos, o “2.º
Encontro de Juristas de Pampilhosa da Serra” vai marcar a funda-
ção de uma associação pampilhosense de juristas, conforme o
repto lançado aquando da realização da 1.ª edição em 2008, desti-
nada a defender os interesses do concelho de Pampilhosa da
Serra e a auxiliar as suas forças vivas. Presentemente, está a ser
composta uma comissão instaladora da futura associação, de
forma a levar a bom termo as diligências notariais e registrais.

No 2.º Encontro de Juristas de Pampilhosa da Serra” vão ser
apresentadas sete comunicações, sendo que a primeira reporta-
se ao passado histórico judicial. Desta forma, caberá ao reputado
investigador de história local Júlio Cortez Fernandes, natural da
freguesia e concelho de Pampilhosa da Serra, a responsabilidade
de apresentar a primeira comunicação.

Para a concretização do “2.º Encontro de Juristas de Pampilho-
sa da Serra”, a Direcção da Casa do Concelho de Pampilhosa da
Serra (acessível em www.casadapampilhosa.org), liderada por
Anselmo Lopes, nomeou a respectiva comissão organizadora, a
qual é integrada por António Amaro Rosa (antoniorosa@net
cabo.pt), César Oliveira (tiagofmo@gmail.com), Fernando
Carvalho (fernando.carvalho@metrolisboa.pt) e João Ramos
(almouro@hotmail.com), aos quais deverão ser dirigidos todos
os pedidos de informação e de inscrição.

Lançada Carta
Arqueológica

do Concelho de
Pampilhosa da

Serra
Passados que são 15 anos

desde a publicação do Le-
vantamento Arqueológico
do Concelho de Pampilhosa
da Serra da autoria dos ar-
queólogos Carlos Batata e
Filomena Gaspar, foi lançada
no passado dia 10 de Abril,
Feriado Municipal, a Carta
Arqueológica do Concelho
dos mesmos autores. Um tra-
balho que resultou de muitos
anos de estudos e de pros-
pecção, num território surpre-
endentemente rico em vestí-
gios arqueológicos.

Para o Presidente da Autar-
quia da Pampilhosa da Serra,
José Brito, “valorizar a paisa-
gem passa por conhecer, pre-
servar e divulgar o patrimó-
nio, enquanto ferramenta de
afirmação da nossa identida-
de. Como viveram os nossos
antepassados? Como trata-
ram e enterraram os seus mor-
tos? Como se movimentavam
e que itinerários seguiam?
Para estas e muitas outras per-
guntas são apontadas algu-
mas respostas que nos possi-
bilitam um melhor entendi-
mento dos vestígios do pas-
sado”.

Ainda segundo este
Autarca, “as montanhas da
Pampilhosa encerram valio-
sos patrimónios que servirão
de apoio ao desenvolvimento
integrado promovido pelo
Município. A Rota de Arte
Rupestre traçada entre Arga-
nil, Góis, Pampilhosa da Serra
e Fundão, assume na Pampil-
hosa da Serra uma expressão
significativa pelo estudo exis-
tente e pelas possibilidades
de implementação de um tu-
rismo cultural de qualidade,
voltado para a consolidação
do binómio património-na-
tureza”.

“Com esta Carta Arque-
ológica e com a continuação
do trabalho no terreno, estão
criadas as condições neces-
sárias para partirmos à des-
coberta de verdadeiros “te-
souros” que povoam esta
paisagem” - conclui José
Brito.

“NOVOS RUMOS” LEVA JOVENS ATÉ ANSIÃO
AINDA O PROJECTO TRILHOS COM_SENTIDO...

O Projecto Trilhos
Com_Sentido, participou no

passado dia 30 de Março
num intercâmbio júnior

promovido pelo projecto
“Novos Rumos II”, de
Santiago de Guarda –
Ansião, projecto este
também financiado e

avaliado pelo Programa
Escolhas.

As crianças/jovens
realizaram actividades

atractivas para as suas
idades como, um peddy-
paper pela floresta e que
consistia, para além das

pistas que tinham de
recolher, na recolha de lixo
existente e durante a tarde

realizou-se uma visita ao
castelo desta localidade.

Esta actividade teve como
objectivo promover o

convívio inter-pares, a
promoção de hábitos de vida
saudáveis, o contacto com a

Natureza, bem como a
divulgação do património

cultural da localidade.
Foi sem dúvida uma vida

diferente e cheia de diversão
para estas 27 crianças que

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

Marco Reis e Moura
Solicitador

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAFÉ RESTAURANTE EUROPA

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

RESTEUROPA @ MAIL.TELEPAC.PT

MOREDOS - CAST. DE PERA
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ANTONIO
COELHO

AUTOMÓVEIS
--------------------------
COM E SEM
ENTRADA -
GARANTIA
---------------------
5.000 Euros

84 X MESES -
81,21 Euros/ MÊS
---------------------------

NOVO ESPAÇO
---------------------------
-TLM 913000331
ESTRADA VAL

DE GOIS -
PEDROGÃO

GRANDE
---------------------
VIATURAS PARA

VENDER:
* FIAT PUNTO 1.3 JTD FREE
90 CV 2007 5 P PRETO C/
TODOS EXTRAS ,PREÇO
11.900 Euros
* SEAT IBIZA 1.2 I ,16 V , 70
CV ANO 2005 5 PORTAS, C/
TODOS EXTRAS, PREÇO
8,900 Euros
* RENAULT MODUS 1.5 DCI
ANO 2005,  5 PORTAS
PRETO 5 PORTAS, C/
TODOS EXTRAS, PREÇO
10,900Euros
* PEUGOUT 206 1.4 HDI 5
PORTAS CINZ , ANO 2003 5
PRETO, PORTAS, C/
TODOS EXTRAS, PREÇO
7,800 Euros
* PEUGOUT 307 1.4 I ,16 V
ANO 2003 AZUL CLARO, 3
PORTAS, C/ TODOS
EXTRAS, PREÇO 8,250
Euros
* RENAULT CLIO I I I  1.2 I
16 V ANO 2006 5POTRAS
AZUL, C/TODOS EXTRAS,
PREÇO 9,500 Euros
* OPEL ASTRA 1.4 16V ANO
2002 5 PORTAS CINZ, C/
TODOS EXTRAS, PREÇO
5,900 Euros
* CITROEN XSARA 2.0 HDI,
ANO 2002, 5 PORTAS,
AZUL, C/ TODOS EXTRAS,
PREÇO 7,900 Euros
* CITROEN C 3 1.4 HDI, ANO
2002, 5 PORTAS, AZUL
CLARO, C/TODOS EXTRAS,
PREÇO 6,900 Euros
---------------------------

TEMOS MAIS
VIATURAS EM STOCTelef.: 236 552 360 *  236 552 340 *

MAIL: residencial.malhoa@sapo.pt

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

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

TODOS os

quartos equipados com

Ar Condicionado

BAIRRADAS
FIGUEIRÓ DOS VINHOS

4º Encontro de
Concertina,
Acordeão e Harmónio

O Clube de Caçadores Bairra-
dense, em colaboração com a
Junta de Freguesia das Bairra-
das, promove no próximo dia 26
de Abril o seu 4º Encontro de
Concertina, Acórdeão e Harmó-
nio, iniciativa que terá lugar jun-
to à sede da associação, no Ca-
beço do Peão (ex-Campo de Ti-
ro), em Figueiró dos Vinhos.

Esta quarta edição vem no
seguimento do sucesso cres-
cente das anteriores, em que têm
desfilado dezenas de tocadores
e juntado centenas de pessoas
apreciadoras do som destes ins-
trumentos musicais populares.

O Encontro tem início pelas 15
horas com a actuação dos acorde-
onistas, estando o início da actu-
ação dos tocadores de Harmónio
agendada para as 16 horas e
Concertina para as 16H30.

O sorteio das rifas que estão
já à venda - e que se ainda hou-
ver - também serão vendidas
durante a tarde, no local do
evento, está marcado para as 19
horas, logo a seguir á entrega de
lembranças a todos os to-
cadores participantes.

Os eventuais participantes
neste festival, poderão efectuar
a sua inscrição até ás 14H30 do
próprio dia, ou desde já através
dos telefones 966 793 015 (Fer-
nando Pimenta) ou 919 409 589
(Carlos Paiva).

LOJA DO ARTESÃO INAUGURADA A 25 DE ABRIL
PROJECTO - FIGUEIRÓ CONSTRUIR PARA A INCLUSÃO

No âmbito do Projecto – Figueiró
Construir para a Inclusão, cuja sua
entidade promotora é a Câmara Munici-
pal de Figueiró dos Vinhos e a entidade
executora a Santa Casa da Misericórdia,
será inaugurada no próximo dia 25 de Abril
pelas 11:00 horas no Mercado Munici-
pal, a Loja do Artesão.

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

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

 Pensa-se que desta forma, se poderá

1º ENCONTRO NACIONAL É EM FIGUEIRÓ
SIM-PD - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E MEDIAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

O Município de Figueiró dos
Vinhos, através do Pelouro da
Acção Social, vai realizar no
próximo dia 6 de Maio, no Clube
Figueiroense-Casa da Cultura, o
“I Encontro Nacional de SIM-PD
- Serviços de Informação e Medi-
ação para Pessoas com Deficiên-
cia”.Este Encontro decorre a
partir das 9;30h e, conforme o
Programa anexo, centrará as
atenções em torno dos SIM - PD
-Serviços de Informação e Media-
ção para Pessoas com Deficiên-
cia, nomeadamente promovendo
a reflexão sobre a deficiência e
Incapacidade, a troca de experiên-
cias e boas práticas de interven-
ção e a sensibilização de técni-
cos, dirigentes e comunidade em geral
para esta problemática.

Recorde-se que desde o passado dia
3 de Dezembro de 2008, que Figueiró dos

Vinhos dispõe de um o SIM-PD,
criado através de uma parceria
entre o Município de Figueiró dos
Vinhos e o Instituto Nacional para
a Reabilitação - INR (que apoia
também a realização do Encontro),
sendo que a Junta de Freguesia
de Figueiró dos Vinhos é também
parceira no projecto sendo res-
ponsável pela cedência do espa-
ço.

Para o envio de Inscrições ou
mais informações está disponível
o Gabinete de Acção Social da
Câmara Municipal de Figueiró
dos Vinhos, podendo as inscri-
ções ser feitas de acordo com a
Ficha de Inscrição  remetidas para
redesocial@mail.telepac.pt ou

simpd.fv@gmail.com.Faça o download
da Ficha de Inscrição.

unir os artesãos num único espaço físico
conhecido por todos, facilitador do mar-
keting e publicidade, tendo em conta que
os artesãos poderão contar com o apoio
da Câmara Municipal de Figueiró dos

Vinhos e com a Santa Casa da Misericór-
dia, tanto na publicitação dos produtos
como no seu processo de venda ao pú-
blico, com óbvia interligação com o
Turismo.
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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

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

EDUARDO
FERNANDES
ADVOGADO

Praça José António Pimenta, nº 9 - 1º. A.
Telf./Fax: 236 551 533 * 3260 - 409 FIGUEIRÓ DOS VINHOS

ADVOGADOS

António Bahia
Tlm: 96 647 02 99

Amândio Antunes
Tlm: 96 647 02 97

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603
1º ANÚNCIO

IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603
1º ANÚNCIO

IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se o preço oferecido mais elevado for proposto por dois ou mais proponentes, abrir-se-á logo
licitação entre eles, salvo se declararem adquirir o bem em compropriedade. Estando presente
só um dos proponentes do maior preço, pode esse cobrir a proposta dos outros, caso contrário
proceder-se-á a sorteio para apurar a proposta que deve prevalecer (253.º CPPT).
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FOTOGRAFIA É NOVIDADE
FIGUEIRÓ FLORIDO 2009

Com a chegada da Primavera as flores que vão abrindo nas janelas, varandas e
jardins perfumam o ar deixando antever mais um Concurso Figueiró Florido.

Esta iniciativa da Câmara Municipal conta anualmente
com um grande número de participantes de todo o
concelho de Figueiró dos Vinhos, o que demonstra o
seu sucesso desde 1999.

Este ano, o concurso tem nas suas categorias
de participação uma novidade. Foi introduzida a

categoria Fotografia à qual podem concorrer
todas as pessoas residentes em Portugal,

abrindo assim a participação a todos os
visitantes de Figueiró dos Vinhos.

As inscrições estão abertas até ao dia
15 de Maio e podem ser feitas no Posto

de Turismo ou em qualquer Junta de
Freguesia do Concelho de Figueiró

dos Vinhos.
O júri fará a apreciação dos
motivos concorrentes nos

dias 27, 28 e 29 de Maio e a
entrega de prémios será

feita no dia 25 de Junho
no Jardim Municipal
de Figueiró dos Vin-
hos.

Um concelho com qua-
lidade começa por ca-
da um de nós, parti-
cipe nesta iniciativa.

PASSEIO CULTURAL AO RIBATEJO
CLUBE AUTOMÓVEL CLÁSSICOS DE FIGUEIRÓ PROMOVE...

9

Deliberou a direcção do Clube
Automóvel Clássicos de Figueiró
efectuar um passeio e dar a conhecer
as viaturas dos seus associados aos
ribatejanos. Eram 9:30 da manhã de
domingo dia 29 quando se começa-
ram a juntar no Largo do Município
as primeiras máquinas, Volvo 1225,
Mercedes 180, Peugeot 403, Opel
Manta, Citroen GS Pallas, Pagode,
VW 1300 L, Opel, Mercedes 220,
BM501 - 6 e Outros.

O ponto de partida foi por volta
das 9:45 e no Bairro Industrial os es-
peravam também algumas viaturas
tal como vários Mini, Datsun 1600
SSS, Datson 1200 e VW 1200.

Junto da Ponte da Chamusca mais
um Mercedes recuperado de A a Z
na empresa Savenauto e seus acom-
panhantes esperavam pela comitiva.

1.ª Paragem para verificar a água e
atestar os radiadores dos vários ca-
rochas.

O passeio tinha como destino o
almoço no restaurante Toucinho em
Almeirim e visitas guiadas à Casa
Museu dos Patudos em Alpiarça e
Casa Museu Carlos Relvas na
Golegã. No total eram cerca de 30 vi-
aturas e 60 pessoas e o Sr. Presidente
da Câmara da Golegã a pedido da
Câmara Municipal de Figueiró dos
Vinhos isentou os elementos do
grupo do pagamento o que sensibili-
zou bastante os associados.

Tudo correu pelo melhor e até a
viatura marca VW 1300 recentemen-
te adquirida e conduzida pelo Eng.º
Rui Silva tendo como co-piloto o Dr.
Álvaro Gonçalves se portou em óp-
timas condições após uma revisão
geral numa casa especializada do
nosso concelho.

Dentro do Plano de Actividades o
Clube irá a convite do Grupo Des-
portivo Cultural e Recreativo do
Louriçal em 3 de Maio participar na

5.ª concentração de carros antigos
em Outeiro do Louriçal também irá
estar representado com a sua viatura
Ford Auglin Van na XVIII Automo-
bilia a decorrer em Aveiro nos dias
23 e 24 de Maio.

Ainda em 10 de Junho, com o
apoio da Câmara Municipal e Junta
de Freguesia, irá efectuar o passeio
concelhio onde à semelhança de
anos anteriores serão convidados a
participar vários clubes de automó-
veis clássicos, sendo uma mais valia
para o concelho não só em termos
desportivos mas também em termos
sociais e culturais.

Inscreva-se como sócio do Clube.

AGRADECIMENTO

ALBERTO DA SILVA PEREIRA

Sua esposa, filhas, genro, netos e restante
família, muito reconhecidamente vêm por este
meio agradecer a todos os amigos que de
qualquer forma lhes manifestaram o seu
pesar pela grande dor que estão a passar,
pela perda do seu ente querido.

A todos um muito obrigado!

Celeste, Edite, Selda, Ricardo,
 Liliana a Rafael
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Faleceu: 02.02.2009

Pedrógão Grande
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Agora também em:

www.bmfigueirodosvinhos.com.pt
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TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FERNANDO MANATA
            ADVOGADO - Telm.: 917277096

Rua Dr. Manuel Simões Barreiros, Nº 60 - R/C. 3260 - 424 FIGUEIRÓ DOS VINHOS
Telf./Fax: 236 551 095

Tlm: 917 198 927 * Telf.: 236 553 470
Rua Dr. António José de Almeida, nº 12 - 1º. Esq.
3260 - 420 FIGUEIRÓ DOS VINHOS

ANA LÚCIA MANATA
ADVOGADA - Telm.: 912724959
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DESPORTIVA DE
FIGUEIRÓ DOS
VINHOS EM GRANDE
RECUPERAÇÃO -
Já na recta final, a Desportiva de
Figueiró dos Vinhos está a encetar uma
excelente recuperação. Degrau a degrau
a equipa figueiroense, liderada dentro
de campo pelo emblemático “capitão”
José Napoleão, aproxima-se dos lugares
da manutenção.
Na próxima edição apresentaremos uma
entrevista com o “capitão” figueiroense
e retomaremos o nosso espaço
desportivo.

O Governo anunciou a criação
de um novo pacote de incenti-
vos financeiros para ajudar as
indústrias do têxtil, cortiça, ves-
tuário e do calçado a enfrenta-
rem a crise canalizando para
estes sectores apoios orçados
em 850 milhões de euros.

Esta iniciativa, como recordou
o titular da pasta da Economia,
enquadra-se num conjunto mais
vasto que compreende 23 outras
medidas que o Executivo quer
aplicar no auxilio directo às em-
presas, ajudando a ajustar os
seus perfis industriais à promo-
ção das exportações, e estimu-
lando a criação de empregos.

Em relação às empresas ex-

PACOTE DE INCENTIVOS ÀS INDÚSTRIAS
JÁ TERÁ CHEGADO AO NORTE DO DISTRITO DE LEIRIA!?...

portadoras, por exemplo, o pro-
tocolo estabelece que o Gover-
no passará a assumir a respon-
sabilidade de 60% do seguro
de crédito das empresas, fican-
do os restantes 40% sob a
alçada das empresas.

Tal como já sucede com os
operários do ramo automóvel,
também os trabalhadores des-
tas indústrias passarão a ter
os seus salários pagos em 80%
pelo Estado, cenário que só se
concretizará quando e se as
empresas tiverem as sua pro-
duções paradas.

Neste caso, e de acordo com
o que ficou estabelecido, os
trabalhadores passarão a fre-

quentar programas de forma-
ção profissional.

O presidente da Agência pa-
ra o Investimento e Comércio
Externo de Portugal (AICEP)
regozijou-se com a assinatura
deste protocolo, defendendo
que os sectores tradicionais da
economia portuguesa, “não
podem ser abandonados”.

Para Basílio Horta, Portugal
não tem indústrias tradicionais
“mas antes indústrias de tradi-
ção”, acentuando que tanto os
têxteis, como as indústrias do
calçado, cortiça ou do vestuá-
rio dispõem hoje de meios te-
cnológicos bastante avança-
dos, facto que lhes permite en-

frentarem a concorrência inter-
nacional sem qualquer receio.
Outras das medidas previstas
visam o apoio ao emprego para
jovens e a criação de cerca de
12 mil estágios profissionais.

Mas outros benefícios estão
ainda pensados para as empre-
sas, como é o caso, por exem-
plo, das que vieram a contratar
trabalhadores com mais de 45
anos, que passarão a beneficiar
do mesmo valor de apoio, en-
quanto aquelas que contrata-
rem trabalhadores com mais de
55 anos, passarão a usufruir de
uma redução de 50% da contribu-
ição para a Segurança Social.

R.S.A.

FEIRA DA SAÚDE EM CASTANHEIRA DE PERA
RASTREIOS DE 20 A 24 DE ABRIL

De 20 a 24 de Abril, Cas-
tanheira de Pera vai receber a
Feira da Saúde. De segunda a
sexta-feira, entre os dias 20 e 24
de

Abril, serão realizados exames
de rastreio gratuitos, demons-
trações de técnicas e dádivas de
sangue, em frente à Câmara
Municipal.

Nos dias 20 e 21 será realizada
medição da glicémia, identi-
ficação do grupo sanguíneo,
rastreio auditivo, cálculo de
IMC e aconselhamento, medi-
ção da tensão arterial, provas de
função respiratória, rastreio de
problemas posturais e cálculo
da pegada ecológica.

Dia 21, haverá ainda rastreio
um de HIV. A saúde oral e o
rastreio pneumológico ocupam
o dia 22.

Dia 23 serão demonstradas
técnicas de relaxamento, shiatsu
e yoga.

Dia 24 será realizado o ras-
treio oftalmológico, de HIV e dá-
diva de sangue.

RECREIO
PEDROGUENSE: JOÃO
ALMEIDA DEMITIU-SE
João Almeida já não é treinador do
Recreio Pedroguense. O técnico que
deixa a equipa em 2º lugar, ainda numa
posição confortável para subir de
divisão, tomou a decisão por entender
ser a melhor forma para contrariar os
maus resultados das últimas jornadas.
Marco Ferreira (na foto), central com 28
anos, vai comandar a equipa até final
da época...

JUNIORES: DESPORTIVA NA
LUTA PELO TITULO DA 1ª
DIVISÃO
Ainda com algumas jornadas para terminar a 1ª fase, a
Desportiva de Figueiró dos Vinhos já está virtualmente
apurada para a fase final que apurará o Campeão da 1ª
Divisão.
A equipa figueiroense, que tudo indica ficará em 2º na
sua série, vai defrontar o campeão do sul, o Peniche...

COMEMORAÇÕES DO
35º ANIVERSÁRIO DO

25 DE ABRIL EM
CASTANHEIRA DE

PERA
O 35º Aniversário da Revolução

dos Cravos, em 25 de Abril de
1974 vai ser comemorado em
Castanheira de Pera, conforme o
Programa que trancrevemos na
integra:

09H30 - Hastear da Bandeira
Nacional com a Presença do Cor-
po Activo dos Bombeiros Volun-
tários de Castanheira de Pera,
Guarda Nacional Republicana e
outras Entidades.

11H00 - Exposição de Carto-
ons "Rastos e Restos de Abril",
promovida pela Biblioteca Mu-
nicipal na Casa do Tempo.

12H00 - Sessão Solene Come-
morativa do 25 de Abril no Salão
Nobre dos Paços do Concelho.

Dado a data da comemoração
coincidir com a realização do
Mercado Municipal, conforme
prevê o Regulamento, não se
realizará a Sardinhada popular,
como vinha sendo hábito.
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CASA NOVA...
MOSTRA DE PRODUTOS REGIONAIS E FEIRA GASTRONÓMICA Pedrógão Grande

requalifica centro
histórico

Projecto prevê centros
de Ciência Viva

A autarquia de Pedrógão Grande
aprovou na última reunião de Câmara
o projecto de requalificação do centro
histórico e prepara-se para abrir
concurso público para a execução da
obra ainda este mês, segundo João
Marques, presidente do município.

Ainda segundo este Autarca, a reabi-
litação da zona antiga prevê a valoriza-
ção de várias fachadas, do largo da
Igreja de Santa Casa da Misericórdia e
do largo da Igreja Matriz, a primeira
considerada imóvel de interesse pú-
blico e a segunda classificada de monu-
mento nacional, a cobertura de cabla-
gens de electricidade e a requalificação
de equipamentos urbanos de lazer.

“É um dos centros históricos mais
bem preservados”, pelo que seria um
“crime” deixar de o requalificar, defende
João Marques, que espera conseguir
obter apoios por parte da CCDR-Co-
missão de Coordenação e Desenvol-
vimento Regional.

PARQUES DE DIVERSÃO
ALIADOS A ENERGIAS

RENOVÁVEIS
Ainda segundo João Marques, o

projecto de reabilitação do Centro His-
tórico deixa espaço aberto para uma
outra ideia que a autarquia está a
desenvolver, e que consiste na utiliza-
ção de energias renováveis para ali-
mentar parques de diversão instalados
em Pedrógão Grande.

O objectivo, esclarece o presidente,
é aproveitar as diversões pelas quais o
concelho é reconhecido - ainda recente-
mente a Autarquia lhes prestou o recon-
hecimento público com a inauguração
de uma estátua - alimentando-as de
“energias alternativas, como a hídrica,
eólica ou fotovoltaica”.

Desta forma, pretende-se que os
parques de diversão possam funcionar,
paralelamente, como centros de Ciência
Viva, onde os jovens podem assistir a
aplicações concretas de energias reno-
váveis, explica João Marques.

O Município de
Pedrógão Grande,

a Escola
Tecnológica e

Profissional
da Zona do
Pinhal e a
Associação
Empresarial

Penedo do
G r a n a d a
organizam, de

24 a 26 de
Abril, pelo

11º ano
conse-

c u -

tivo, a Mostra de Produtos Regionais
e Feira Gastronómica.

Este ano, o evento conta com
algumas mudanças no modelo ha-
bitual, com destaque para a alteração
do local da sua realização e para o
agregar de toda a actividade num só
espaço.

 Imutável continua o objectivo do
certame de dar a conhecer o que de
melhor se produz nas diferentes
regiões representadas.

Desta forma, a XI Mostra de
Produtos Regionais e Feira Gastro-
nómica terá lugar junto do mercado
novo de Pedrógão Grande, num
espaço criado especialmente para o
efeito com uma área de 1400m2,
combinando no seu interior a mostra
de artesanato, a feira gastronómica e
toda a animação, que estará a cargo

de 16 grupos (folclore e música) que,
durante os 3 dias, darão a conhecer
em palco as tradições musicais e
etnográficas das suas regiões.

A Mostra de Produtos Regionais é
um evento cujo objectivo é reunir
artífices regionais e nacionais, num
certame onde se pode encontrar o que
de melhor se produz artesanalmente
na região.

Ultrapassada uma década de
realizações, a Mostra de Produtos
Regionais continua a combinar a
excelência do artesanato com a
animação mais tradicional em três dias
bem preenchidos, este ano, como já
referimos, num novo espaço que
pretende ser uma mais-valia para o
evento.

PROJECTO PÔS POPULAÇÃO DA FREGUESIA  A MEXER
DESPORTO SÉNIOR EM VILA FACAIA - PEDRÓGÃO GRANDE

Prémio Boas Práticas
no Sector Público

Agrupamento de Escolas
de Pedrógão Grande

nomeado para Prémio
atribuído a entidades que
servem o Estado em prol

do cidadão
 O Agrupamento de Escolas de

Pedrógão Grande é uma das 42
entidades nacionais seleccionadas
para o Prémio Boas Práticas no Sector
Público, uma iniciativa da Deloitte.

O júri  da 7ª edição deste prémio,
de que fazem parte 11 personalidades
de reconhecidas capacidades de
gestão, do sector público e do sector
privado, seleccionou o Agrupamento
de Escolas de Pedrógão Grande, com
o projecto “PEN, Plataforma Escolar
Normalizada” de entre as 116
candidaturas ao reconhecimento pelo
trabalho desenvolvido ao serviço do
Estado em prol do cidadão.

A apresentação dos projectos
vencedores decorrerá numa gala no
dia 21 de Maio, no Hotel Sheraton,
em Lisboa.

 A edição deste ano contou com
uma nova metodologia, uma vez que
passou a haver nove tipologias de
prémios a concurso que distinguem o
Serviço ao Cidadão (com 21 nome-
ados), o Capital Humano (5 nome-
ados), a Melhoria de Processos (23
nomeados), a Optimização de Receita
(3 nomeados), os Custos Internos (4
nomeados), a Redução de Custos
Empresa/Cidadão (5 nomeados), a
Cooperação (5 nomeados) e a
Informação de Gestão (5 nomeados).

No dia 19 de Fevereiro, teve lugar
a 2ª reunião de Júri para decidir quais
os projectos a ser visitados in loco
para posterior nomeação. Foi uma
decisão complexa e muito exigente,
pela qualidade e quantidade de
projectos candidatos, mas também
revestida do enorme privilégio de
presenciar evoluções tão notórias e
positivas no Sector Público
Português. Após as visitas, o Júri irá
reunir novamente no dia 15 de Abril
para seleccionar os nomeados e os
vencedores do Prémio Boas Práticas
no Sector Público. Os nomeados irão
ser divulgados após essa data,
enquanto que os vencedores irão ser
revelados apenas na noite da Grande
Gala.

Desde a origem da iniciativa, em
2002, que o objectivo do Prémio é
promover a partilha de conheci-
mentos entre entidades em situações
similares, através da divulgação de
projectos que melhoraram a prestação
do Estado. O Prémio visa assim
reconhecer publicamente todos os
que assumem o papel de “Servidores
do Estado”, trabalhando com
tenacidade em prol do cidadão.

Expectativas
suplantadas.
O Projecto “Desporto
Sénior – Ganhe ritmo
para a vida”,
promovido pela Junta
de Freguesia de Vila
Facaia é um sucesso e
pôs população daquela
freguesia a mexer.

Este  Projecto  tem
como objectivo a pro-
moção de actividade
desportiva regular e
orientada, a todos a
população onde se
previa numa fase inicial
que fosse para indi-
viduos com idade igual
ou superior a 50 anos,
tendo já sido estendido
a todas as faixas etárias,
após a solicitação de
diversos fregueses, o
que foi aceite pela Fre-guesia de Vila
Facaia.

O professor Rodrigo com a sua
energia e dedicação orienta esta
actividade lúdico / desportiva uma vez
por semana, à segunda-feira, das
19,30 às 20,30, onde cada sessão tem
uma duração de uma hora, que
contará com muita alegria e diversão,
para além do suor dos jovens atletas,
como se vê nas fotos.

A Freguesia de Vila Facaia informa
toda a população que as inscrições
para o PROGRAMA DE DESPORTO
SÉNIOR: Ganhe ritmo para vida!,
encontram-se sempre abertas,
podendo qualquer interessado
participar após o preenchimento da
“Ficha de Inscrição” e da entrega de
uma Declaração Médica, na sede na

sede da Freguesia de Vila Facaia em
como tem capacidades físicas.

Esta actividade desportiva iniciou-
se na 1.ª semana de Março e já conta
com mais de 20 participantes, de onde
se destaca o Sr. José Crespo, da
localidade do Cume, até agora o único
homem da Freguesia de Vila Facaia
com coragem para se meter no meio
de tantas mulheres.

Após o primeiro mês do Programa
a Freguesia de Vila Facaia faz um
balanço bastante positivo tendo as
expectativas inicialmente criadas sido
excedidas devido à elevada adesão
da população, que tem a partir desde
mês uma actividade para a ocupação
dos tempos livres, ao mesmo tempo
que, confreternizaçam com amigos de
toda a vida.
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Quando em 4 de Abril, do longínquo
ano de 1917, as primeiras tropas
portuguesas chegam às trincheiras da
frente de batalha, na Grande Guerra de
1914-1918, deparam-se com amplos
territórios nevoentos e chuvosos, cheios
de humidade e lama, infestados de
ratazanas, a cheirarem a morte constante,
desprovidos de árvores, arrasados pelas
metralhadoras e pelas granadas dos
canhões. São sobretudo lavradores,
pescadores, artesãos e operários,
transformados em soldados, quase todos
analfabetos, jovens serranos que são
enviados para um inferno de lama, frio,
chumbo e fogo e onde o ar cheirava
permanentemente a pólvora e a gás
mostarda. (Nesse mesmo dia, seria morto
o primeiro soldado português na frente
ocidental).

Cesário Francisco, Soldado nº 83, da
3ª Brigada de Infantaria, do 4º Batalhão,
do Regimento de Infantaria nº 15 e da 1ª
Bataria de Artilharia, embarcou em Lisboa
no dia 15 de Março de 1917, rumo à
Flandres, conjuntamente com mais
alguns milhares de compatriotas seus,
integrados no 2º contingente da 1ª
Divisão do Corpo Expedicionário
Português (CEP), destinados a ocupar
um sector na «frente» de combate.

De referir, que a primeira morte
ocorrida entre os soldados do concelho
de Figueiró dos Vinhos, foi a de João
Simões, filho de Manuel Simões, da
Sigoeira, freguesia de Aguda. Para além
deste militar, morreram pelo menos mais
3 militares do nosso concelho e que
constam nos arquivos do CEP, entre os
quais: o 2º sargento Manuel Francisco
da Silva (que já tinha sido ferido duas
vezes em combate) e o soldado Vitorino
Rodrigues Ferreira (que faleceu de
doença adquirida no campo de batalha),
ambos da freguesia de Figueiró dos
Vinhos.

Nesse dia 15 de Março de 1917,
quando o barco que leva Cesário
Francisco a bordo larga do Cais de
Alcântara, rumo às trincheiras “das
Franças”, não leva somente humildes
serranos fardados, leva também o espírito
e a alma lusas, de um povo habituado a
encaixar os desencontros do seu destino
mas que sempre recusou separar-se da
sua identidade genuína. Na bagagem

seguia também, a harmónica, a “concer-
tina”, a guitarra, os “ferrinhos” e o pífaro,
lado a lado com a máscara de gás, o cantil,
as cartucheiras e a espingarda.

O nosso herói era natural do lugar da
Castanheira de Figueiró, onde nasceu a 7
de Maio de 1892. Possuía um espírito
alegre e descontraído, irradiava simpatia
e, ao que parece, tinha também uma voz
belíssima para cantar o fado. Era por
todos respeitado e fácilmente congregava
simpatia à sua volta. Quando foi chamado
para o dever das armas já era casado, com
Hermínia da Conceição.

Já na Flandres, e em vésperas de Santo
António, no dia 12 de Julho de 1917, o
seu batalhão foi colocado de reserva em
Paradis, a cerca de 3 Kms da linha da
frente. Nesse local, com guerra ou sem
guerra, os portugueses decidiram montar
um arraial para comemorar o santo

popular, com a única condição de não se
fazer a tradicional fogueira, por motivos
óbvios. Os very lights, que riscavam o
céu nocturno, faziam lembrar os foguetes
dos dias de festa das suas aldeias. Os
morteiros, que ao longe iam rebentando,
pareciam substituir o troar do fogo preso,
em volta da capela. Desta forma, era como
se o cenário estivesse completo. Música
é que não faltava para animar o arraial
popular, que ia ficando composto,
inclusivamente com militares e oficiais
doutras unidades e nacionalidades, que se
iam chegando, surpreendidos com a

“audácia” dos portugueses, que não
hesitavam em montar uma festarola a 3
Kms da frente de batalha. Não lembrava
ao diabo uma coisa destas! Uma guitarra,
um harmónio e uma flauta compunham a
orquestra. A certa altura, calou-se o
harmónio e a flauta para dar lugar ao
“choradinho” da guitarra, que clamava por
um fado, saciando o apelo forte das
saudades das serranias beirãs, com o
timbre metálico das suas cordas, que
penetrava forte nas trincheiras, numa
melopeia triste, ecoando por terras da
Flandres. Logo surgiu uma plêiade de
cantadores de fado, uns mais desafinados
que outros, até que, para resolver o
problema, se lançou a ideia de um
concurso para apurar o melhor fadista.
Sem demora, constitui-se logo ali um júri
e juntou-se dinheiro para os vencedores
do espontâneo “festival”.

No final, restavam somente 3 ou 4
concorrentes mais afoitos. É nesta altura
que aparece o nosso Cesário Francisco:
«Homem alto, esgrouviado, moreno, olhos
rasgados, tipo de inteligente». Militar
cumpridor, pacato, discreto e não dado a
protagonismos mas com uma voz que
possuía o segredo certo da entoação e que
fazia aflorar nos espíritos a seiva da alma
lusitana. Enquanto ele cantava, o campo
ficou em silêncio, murmurava-se para não
perturbar a inspiração do exímio fadista,

que lembrava a pátria longínqua e a alma
que todos carregavam. Desta forma,
Cesário teve o seu momento de fama
naquela véspera de Santo António, numa
noite de guerra, perto das trincheiras da
morte. Depois dessa noite, raros foram
aqueles que se esqueceram do fadista do
4º Batalhão. Antes o tivessem esquecido!

Cerca de um mês depois, em 24 de
Agosto, a primeira linha sofria um ataque
feroz dos alemães, transformando os
campos num inferno de fuzilaria, de
metralha e de bombardeamento. À posição
onde se encontrava o nosso Cesário

Francisco, começaram a chegar vagas, cada
vez maiores, de feridos e estropiados, da
fulminante ofensiva que se desenrolava a
cerca de 3 Kms dali. O alto comando aliado
precisava de enviar uma mensagem, muito
urgente, para a linha da frente,
necessitando de um «voluntário» para o
espinhoso recado. O comandante da
Companhia de Cesário Francisco olha em
redor, à procura do homem certo e que
estivesse à altura dessa terrível missão.
Ora, desde a véspera de Santo António,
que este oficial nunca mais esquecera o
rosto do militar fadista, que tanto o
comovera, e que até o obrigara a disfarçar
um pigarreado de comoção, que lhe
“entalara” a garganta. Estava decidido,
seria ele a transportar a mensagem.
Chama-o, entrega-lhe um papel e diz-lhe:
«Vai levar isto lá abaixo!». Militar
exemplar, Cesário recebe o papel sem
retorquir ou pestanejar e presta-se a
cumprir a ordem.

“Ir lá abaixo” significava passar por
uma série de trincheiras, constantemente
batidas pelas metralhadoras alemãs, pelo
zumbido dos morteiros e por balas de
todos os calibres. Algumas trincheiras
estavam obstruídas, obrigando-o a ir de
volta, a descoberto pelo campo, com os
morteiros a rebentarem em redor dele. Um
rebentamento de um obus projecta-o no
chão mas ele levanta-se de imediato,

sacudindo a terra com que a força de
choque o cobrira, e avança. As balas
zumbem à sua volta sem lhe tocar – talvez
algum santo o proteja?! - diziam os seus
camaradas. Entretanto, quando está
prestes a alcançar a primeira linha, ouve-
se um silvo agudo e um morteiro estoira
mesmo ao seu lado. Desta vez, Cesário
Francisco é projectado violentamente por
terra e não se levanta. Contudo e apesar
de muito ferido, consegue erguer um
braço, agitando a mão freneticamente,
brandindo o papel, gritando: «Eh!
Rapazes!...Uma ordem lá de cima!».

Rápidamente, é recolhido por maqueiros
enviados da trincheira, constatando-se
que tem grande parte do corpo golpeado,
com muitos e graves ferimentos.

Enquanto recolheu ao hospital, para
ser tratado dos 25 ferimentos que
recebera, na sua terra, em Castanheira de
Figueiró, chega a noticia que ele
desaparecera em combate. A esposa
chegou a pôr luto por ele e a angustia
tomou conta da família durante mais de
um ano. Da ficha deste militar, que
consegui apurar nos arquivos do CEP,
consta o seguinte: «Ferido em combate
em 24 de Agosto de 1917, dia em que
baixou ao H.C.S. nº1 e evacuado em 4
de Setembro para o H.C. 32.
Condecorado com a Cruz de Guerra em
5 de Novembro. Teve alta em 27 de
Dezembro. Julgado apto para os
serviços auxiliares do exército em sessão
de 29 do mesmo mês. Seguiu para o
D.A.C. em 13 de Janeiro de 1918.
Louvado por bravura e dedicação com
que cumpriu os seus deveres,
transmitindo ordens e comunicações
debaixo de intenso bombardeamento do
inimigo.» Cesário Francisco entrara para
a história.

O nosso herói desembarca em Lisboa
em Maio de 1918, ostentando no peito
fardado, 4 medalhas: a cruz de guerra; a
medalha da vitória; a medalha de com-
portamento exemplar e a medalha de
campanha da 1ª Guerra Mundial. Recen-
temente, em acto oficial, os seus her-
deiros decidiram oferecer estas medalhas
à Câmara Municipal, para que sejam
expostas no futuro Museu Municipal,
bem como um raro exemplar do livro de
Quirino Monteiro e Melo Vieira– «Gam-
búzios», onde são descritos os feitos
heróicos de alguns soldados da Grande
Guerra, entre eles, o de Cesário Fran-
cisco. O gesto dos herdeiros deste bravo
militar, constitui uma lição a ter em conta:
que ninguém é dono da memória
colectiva, nem dos seus testemunhos,
que devem ser partilhados no presente,
a pensar nas gerações vindouras, por
todos os que valorizam o património,
como fonte de conhecimento e de
entendimento do nosso passado comum,
porque a história não é propriedade de
ninguém, nem tão pouco apanágio de
vaidades pessoais.

Quando Cesário Francisco, deitado na
maca, dorido e ensanguentado, foi inter-
pelado pelo comandante de batalhão, que
o animava realçando a sua coragem,
somente se preocupou com uma coisa,
respondendo ao oficial: «É verdade meu
comandante, mas o que mais me rala é
que não torno a cantar o fado!» …

(Este artigo foi apoiado no livro acima
citado, «Gambúzios», e em documen-
tação obtida no Arquivo Histórico
Militar).

por
TÓ-ZÉ Silva, Dr.

Da Castanheira de Figueiró às trincheiras da Flandres: o Cesário.
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JÁ HÁ DINHEIRO PARA CONCLUIR SEDE...
ALMOÇO DA LOURICEIRA TEMPERADO COM BOAS NOVAS

Inês 11/03/2000
Foi neste dia que chegaste ao mundo
Não pertencias a lado nenhum
Mas depressa ganhastes um lugar
no nosso coração.

Se pensas que hoje és especial
Só porque fazes anos, enganas-te
Porque para nós és especial
Ontem, hoje e para sempre

Parabéns Inês
Beijinhos dos avós. Mara e Hélder

A Associação de Melhora-
mentos Cultura e Recreio da
Louriceira, simpática localida-
de do norte do concelho e
freguesia de Pedrógão Gran-
de, reuniu-se no passado dia
11 de Abril, no Restaurante
Lago Verde - albufeira do
Cabril.

A associação liderada por
António Simões juntou mais
de 100 sócios e amigos, num
animado convívio que se pro-
longou pela tarde fora com o
tradicional lanche, até tendo
direito a música e baile.

De realçar as presenças do
Presidente da Junta de Fre-
guesia de Pedrógão Grande,
José Manuel Barão; António
Martins (membro da Direc-
ção) e Manuel Maria Ramos
(Presidente da Mesa da As-
sembleia Geral).

Durante o convívio, Antó-
nio Simões comunicou aos pre-
sentes que as verbas penden-
tes para a construção da Sede
já foram desbloqueadas pela
CCDRC, pelo que estão criadas
as condições para avançar
para a conclusão das obras,
o que, afirmou, será uma rea-
lidade muito em breve. Este
foi, sem dúvida, o momento
alto do encontro e de grande
alegria e bairrismo, partilhado
por todos os presentes.

Na oportunidade, os direc-
tores fizeram sentir ao
Autarca as suas preocupa-
ções e dificuldades; falaram
de objectivos e solicitaram a
sua colaboração.

José Manuel Barão, asso-
ciou-se às manifestações de
alegria e bairrismo realçando
a sua satisfação, pessoal e
institucional e assumindo a
intenção em colaborar dentro
das possibilidades da Junta
que lidera.

Mais uma vez, a grande ade-
são a este almoço convívio
demonstra que o movimento
associativo está bem vivo em
Louriceira e que os naturais e
filhos daquela bonita aldeia
continuam a sentir e a lutar
por ela.

Decorreu de 10 a 12 de
Março a X Edição das Jorna-
das da Comunicação (Marke-
ting das Localidades), um
evento promovido pela
ETPZP e organizado pelo
Curso de Comunicação, no
âmbito das Provas de Aptidão
Profissional de quatro finalis-
tas do curso de Comunica-
ção, nomeadamente, a Hetty
Santos (organização das
Jornadas da Comunicação
2009); a Telma Henriques
(Identidade Corporativa das
Autarquias); o Renato Rato
(Marketing Turístico) e a Pa-
trícia Lopes (Concurso Foto-
gráfico).

Este evento é destinado
principalmente aos alunos de
comunicação, embora um
evento que conta com a par-
ticipação e contributo de ou-
tros cursos da escola, nomea-
damente o curso de hotelaria.

Na sessão de abertura esti-
veram presentes o Director
Pedagógico da ETPZP e,
simultaneamente, Vereador
da Cultura da Câmara Muni-
cipal de Pedrógão Grande, Dr.
António Figueira, a coordena-
dora do curso de Comunica-
ção, Marketing, Relações
Públicas e Publicidade, Prof.
Anabela Guerreiro, a Dra.
Maria Ofélia Moleiro, Depu-
tada do PSD (Partido Social
Democrata) e a Dra. Maria
Manuel Simões, Consultora
de Comunicação e Marketing.

Na oportunidade, a Coor-
denadora, Anabela Guerreiro,
destacou o objectivo pedagó-
gico das jornadas, já que
proporciona aos alunos toma-
rem contacto com profissio-
nais da sua área de formação
e colocarem em prática alguns
conhecimentos teóricos.
Terminou dirigindo palavras
de agradecimento e incentivo
aos alunos, em geral, e aos
directamente envolvidos na
organização das X Jornadas

MARKETING DAS LOCALIDADES FOI O TEMA
X EDIÇÃO DAS JORNADAS DA COMUNICAÇÃO NA ETPZP

da Comunicação, em parti-
cular.

António Figueira lembrou
que a ETPZP “foi sempre uma
escola aberta”. “Ao longo
destes anos, esta escola pro-
fissional tem organizado e co-
organizado uma série de
eventos que lhe permitiram
alcançar reconhecidamente
um lugar de destaque e de
referência na região” - afirmou

Depois, lembrou que em
2009 celebrar-se-ão 20 anos de
ensino profissional em Portu-
gal e que este será um ano
importantíssimo para este
ensino.

Falou, depois, das novas
ofertas formativas da ETPZP,
adiantou os projectos da
escola para 2009/2010, como

o arranque da residencial para
alunos e professores, com
capacidade para 80 internos.

Terminada a Sessão Solene
de Abertura, seguiu-se uma
visita à exposição “Identidade
Corporativa das Autarquias”,
onde estavam retratadas uma
evolução e novas propostas
para a imagem dos municípios
da região, da autoria da aluna
Telma Henriques

Ao longo dos três dias do
evento, as actividades foram
variadas à volta dos temas
Identidade Corporativa das
Autarquias; Marketing Polí-
tico; Marketing Empresarial e
Marketing Turístico.

De realçar, ainda a realização
de um concurso de fotografia
e um workshop.
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Abriu no passado dia 30 de
Março, em Figueiró dos

Vinhos, o Instituto de Beleza e
Spa “Duly Beauty”, situado

Junto aos Bombeiros.
Entretanto, a inauguração foi

dia 27 de Março, Sexta-feira
com a presença de vários
convidados, familiares e

amigos, de onde destacamos a
mãe da proprietária (na foto a

brindar com o casal de
empresários), o Presidente e

Vice-Presidente da Autarquia
local, Rui Silva e Álvaro

Gonçalves, respectivamente; o
Deputado Carlos Lopes; o
Presidente da AEPIN, João

Cardoso, entre outros.
Foi com grande satisfação que

o casal Duarte e Lidia (daí o
nome DuLy Beauty) inaugurou

este Instituto, era um desejo
seu e, em seu entender, uma

carência nesta região.
Um grande investimento

“porque os figueiroenses
merecem” - afirmam.

Cuidar da beleza e saúde,
através tratamentos vários,

desde o de chocolate, a
relaxamento e hidratação da

pele, cada vez mais
procurados, são um dos

serviços estrela deste instituto
de beleza.

O catálogo do novo instituto,
inclui  cabelos, manicure,

solário, tratamentos de corpo e
rosto para todos os tipos de

pele.

RAMAL É MESMO LOCAL PRIVILEGIADO...
III FEIRA DE ANTIGUIDADES

INSTITUTO DE BELEZA E SPA JÁ ABRIU
DULY BEAUTY - “DESPERTE A SUA BELEZA”

No passado dia 12 de
Abril, realizou-se a

terceira edição da Feira
de Antiguidades e

Velharias de Figueiró
dos Vinhos com

redobrado sucesso.

Esta iniciativa, promovi-
da pela Câmara Municipal
de Figueiró dos Vinhos em
colaboração com a AEPIN,
decorreu durante todo o
dia na Av. Padre Diogo de
Vasconcelos (Ramal) e deu
seguimento às edições
que decorreram nos anos
anteriores, contando com
a presença de cerca de 20
expositores que trouxeram
peças, objectos e imagens de tempos idos,
mas aos quais ficaram associados traços que
agora podemos recordar e adquirir.

A Feira - que nos anos anteriores já atin-
giram um número elevado de participantes -
decorreu no Domingo de Páscoa factor que
poderá ter contribuído para o elevado número
de visitantes e compradores que deram um
colorido muito especial ao Ramal.

De registar que embora as outras duas
edições para ali estivessem agendadas, devido

ao mau tempo esta foi a primeira edição
realizada junto ao Ramal, local que se tem
assumido como privilegiado para a realização
de eventos.

Toda a vila ganhou uma dinâmica diferente
com este evento, onde ocorreram centenas
de pessoas, sendo a satisfação generalizada -
quer por parte dos expositores, quer dos
compradores, ou meros visitantes - pelo que
nos foi possível testemunhar junto dos
mesmos.

Entrou ao serviço do jornal “A Comarca”,
no dia 01 de Abril de 2009, a nova funcionária,
bastante conceituada na região, que, com ape-
nas 6 meses de idade, conta com um currículo
jornalístico (intra-uterino) invejável, de cerca
de 9 meses. Podemos perceber que tem uma
figura encantadora, com os seus lindos olhos
azuis e discretos rufegos de encantar, entre
outras inúmeras qualidades bem visíveis.

“A Comarca” – Notícias de última hora
Matilde... a nova funcionária

Matilde é filha da nossa querida
colaboradora, Drª Sandra Simões Afonso e do
Dr. Carlos Afonso, nosso estimado amigo.

Estamos todos encantados com a sua
perspicácia embora ainda durma um bocadinho
nas horas de trabalho...

Desejamos à nova funcionária um futuro
radioso e enviamos uma página repleta de
beijinhos.
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TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certifico que por escritura de seis de Abril de dois mil e nove, no Cartório Notarial da Sertã de Teresa Valentina Cristóvão Santos,
lavrada de folhas duas a folhas quatro, do livro de notas para escrituras diversas número setenta e nove – F, compareceram:
ANTÓNIO DINIS DA SILVA e mulher MARIA DE LURDES SILVA DINIS, casados sob o regime da comunhão geral de bens,
naturais da freguesia da Graça, concelho de Pedrógão Grande, onde residem habitualmente no lugar de Nodeirinho, E
DECLARARAM:
Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, dos seguintes prédios:
UM - Rústico, sito em Ucha, freguesia da Graça, concelho de Pedrógão Grande, composto de pinhal, com a área de mil cento e trinta
metros quadrados, a confrontar do norte com o barroco, nascente com José Carvalho da Silva, sul com Geira número 8 e poente com
Eduardo Rosa Carvalho, inscrito na matriz sob o artigo 3954, não descrito na Conservatória do Registo Predial.
DOIS - Rústico, sito em Pernadinha, freguesia da Graça, concelho de Pedrógão Grande, composto de pinhal, com a área de novecentos
metros quadrados, a confrontar do norte com José Carvalho da Silva, nascente com António da Silva Antunes, sul com José Alfredo
de Jesus e outro e poente com o barroco, inscrito na matriz sob o artigo 4133, não descrito na Conservatória do Registo Predial.
TRÊS - Rústico, sito em Serrada, freguesia da Graça, concelho de Pedrógão Grande, composto de terreno de cultura com oliveiras
e videiras em cordão, com a área de setecentos metros quadrados, a confrontar do norte com José Henriques Júnior, nascente e poente
com o caminho e sul com José Carvalho da Silva, inscrito na matriz sob o artigo 5869, não descrito na Conservatória do Registo
Predial.
QUATRO – Metade do prédio rústico, sito em Costa Santo, freguesia da Graça, concelho de Pedrógão Grande, composto de pinhal

CARTÓRIO NOTARIAL DA SERTÃ
DE TERESA VALENTINA SANTOS

JUSTIFICAÇÃO
e eucaliptal, com a área de sete mil e cem metros quadrados, a confrontar do norte com Albano Graça Leitão, nascente com Manuel
Simões, sul com Marcolino Ladeira e poente com o caminho, inscrito na matriz sob o artigo 4622, não descrito na Conservatória do
Registo Predial.
Que são, também eles, donos da outra metade conforme escritura de compra e venda, lavrada a nove de Outubro de mil novecentos e
oitenta no Cartório Notarial de Pedrógão Grande, apesar desta aquisição ainda não estar registada a seu favor.
Que eles justificantes possuem em nome próprio os prédios referidos sob os número um e dois, desde mil novecentos e oitenta e oito,
por compra verbal a Manuel Andrade e Silva e mulher Laura Rosa Tomás, residentes no lugar de Nodeirinho, freguesia da Graça,
concelho de Pedrógão Grande, cujo título não dispõem.
Que eles justificantes possuem em nome próprio o prédio referido sob o número três, desde mil novecentos e oitenta e sete, por compra
verbal a Manuel Carvalho Silva e mulher Maria Helena D´Assunção, residentes na África do Sul, cujo título não dispõem.
Que eles justificantes possuem em nome próprio a metade do prédio referido sob o número quatro, desde mil novecentos e oitenta, por
compra verbal a Afonso Lopes da Costa e mulher Adelaide Nunes Oliveira Lopes, residentes na freguesia da Vila Facaia, concelho
de Pedrógão Grande, cujo título não dispõem.
Está conforme.

Cartório Notarial da Sertã, 6 de Abril de 2009.
A COLABORADORA DEVIDAMENTE AUTORIZADA,

Rosa Filipe Cristóvão Santos

Nº 336 de 2009.04.16
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Nº 12
MARÇO
2009
ANO II
(parte integrante de
“A Comarca” nº 336)

DIRECÇÃO: Formação Cívica
e Área de Projecto do 9ºAno

JORNAL MENSAL DISTRIBUÍDO COM O JORNAL “A COMARCA”

E Escola Secundária de Fi-
gueiró dos Vinhos encontrou-
se, pelo segundo ano conse-
cutivo, entre os dias 23 a 26
de Março, envolvida nos II
Jogos Figueir’Olímpicos.
Durante os três dias de com-
petição, os alunos colocaram
à prova os seus talentos em
modalidades como o futsal,
andebol, basquetebol, bad-
minton, atletismo, natação, gi-
nástica e ainda com uma no-
va modalidade este ano repre-
sentada: o hóquei em campo,
num acontecimento que en-
volveu toda a comunidade
escolar. No último dia de com-
petição, durante a prova de
natação e cerimónia de encer-
ramento, esteve presente a
atleta de natação, Joana Ca-
lado. Este ano, a cerimónia de
encerra-mento realizou-se no
anfiteatro da Biblioteca Muni-
cipal, contando com a presen-
ça de todos os jovens alunos
da Escola Secundária de Fi-
gueiró dos Vinhos, o respecti-
vo Presidente do Conselho
Executivo, o Sr. Presidente da
Câmara Municipal, a atleta de
natação, Joana Calado e ain-
da repórteres da RTP2.

Do 3º ciclo, ficou em 1º
lugar, a turma do 9º B; em 2º
lugar, a turma do 8º B e em 3º
lugar, a turma do 9º A. Já no
secundário, tivemos em 1º
lugar, a turma do 12º B; em 2º
lugar, a turma do 11º B e em 3º
lugar, a turma do 11º A.

Da nossa parte, a turma do
9º A, contámos com a grande
ajuda de um dos melhores pro-
fessores de Educação Física de
sempre: o professor Ricardo
Ramos que, desde o início,
sempre nos apoiou muito e nos
ajudou em tudo!

Desde já, o nosso GRANDE
OBRIGADO! Agradecemos,
também, a todos os outros pro-
fessores de Educação Física,
pois sem eles, isto nunca teria
sido possível! E ainda à nossa
Directora de Turma, a profes-
sora Graça Lucas.

Contamos, que para o próxi-
mo ano, haja os III Jogos Fi-
gueir’Olímpicos, com o mesmo
empenho e entusiasmo dos
anos anteriores! Até para o
ano!!!!!!

Repórter: Rafaela Godinho

“Brincar com Tintas”:“Brincar com Tintas”:“Brincar com Tintas”:“Brincar com Tintas”:“Brincar com Tintas”:
Curso Profissional com dinâmicaCurso Profissional com dinâmicaCurso Profissional com dinâmicaCurso Profissional com dinâmicaCurso Profissional com dinâmica

  No passado dia 10 de Fevereiro, a turma do 10.º E, do Curso
Profissional Técnico de Apoio à Infância da Escola Secundária
de Figueiró dos Vinhos, visitou e levou a cabo a actividade do
Plano Anual de Actividades “Brincar com Tintas”, através da
dramatização da peça: “Meninos de todas as Cores”, tendo em
conta o Projecto Educativo do Jardim de Infância desta
localidade (“Os Índios”); Pinturas Faciais com diversos motivos
à escolha das crianças e colocação de diferentes acessórios de
acordo com a caracterização seleccionada. Por fim, atendendo
ao carácter da formação da turma e ao interesse suscitado por
parte dos alunos, fizeram uma visita guiada às instalações da
respectiva escola por uma das Educadoras de Infância.

Venha daí a terceira edição!...
II FIGUEIR’OLÍMPICOSII FIGUEIR’OLÍMPICOSII FIGUEIR’OLÍMPICOSII FIGUEIR’OLÍMPICOSII FIGUEIR’OLÍMPICOS
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A Escola
Secundária

promoveu um
Concurso de

Escrita  alusivo
ao tema do

amor e do Dia
dos

Namorados,
Valentine’s

Day, La Saint
Valentin .

Esta actividade
teve como
objectivo

promover a
criatividade e a

expressão
escrita em

língua
portuguesa e

nas línguas
estrangeiras

estudadas na
nossa escola

(Inglês e
Francês).

Os
destinatários do
concurso foram
todos os alunos

da escola, do
3.º Ciclo do

Ensino Básico e
do Ensino

Secundário.

Os trabalhos
premiados

foram os
seguintes:

Concurso de escritaConcurso de escritaConcurso de escritaConcurso de escritaConcurso de escrita
Dia dos Namorados Dia dos Namorados Dia dos Namorados Dia dos Namorados Dia dos Namorados ///// Valentine’s Valentine’s Valentine’s Valentine’s Valentine’s

Day Day Day Day Day /////La Saint ValentinLa Saint ValentinLa Saint ValentinLa Saint ValentinLa Saint Valentin

LISTA DE PREMIADOS
• Trabalhos em Português:

          ’” 3.º Ciclo do Ensino Básico
1.º Prémio: António, 8ºA
2.º Prémio: Ana Rita Afonso, 9ºA
3.º Prémio: Lurdes Teixeira, 9ºC

• Trabalhos em Inglês:
’” 3.º Ciclo do Ensino Básico

1.º Prémio: Pedro Sá, 9.º B
2.º Prémio: Sara Batista, 8.º B

’”  Ensino Secundário
1.º Prémio: Alexandre Lopes, 11.º C
2.º Prémio: João Gil Pinto, 11.º B
3.º Prémio: Bruno Fidalgo, 11.º C

• Trabalhos em Francês:
’” 3.º Ciclo do Ensino Básico:

 1.º Prémio: Cristophe Coelho, 8.º B
2.º Prémio:  Pedro Rosinha, 8.º B  ??

’” Ensino Secundário:
1.º Prémio: Marcelo Carvalho, 10.º C
2.º Prémio: Ana Batista, 11.º C
3.º Prémio: Emily Jared da Silva Gonzalez, 10.º C

    Parabéns a todos!

Love's Mirror
Love isn't fair
As far as I remember
Even trying hard,
Only suffering we gonna find

Lost tears
Living with closed eyes…
So many fears…
The happiness dies.

The time is cold,
When I don't have the key…
The days are black and white,
When pride stops me.

What I've felt…
What I've known…
What I've learned with pain…
Are we free to be in love?

We can't stop trying …
We can't stop feeling…
But sometimes we have
To carry on.

 Pedro Sá, 9º B

Poem
You're beautiful like the moon
The moonlight is your love
The stars are a dream
And the sun is your heart

You're my prince,
And I'm your princess,
You came to get me from this galaxy
That's a prowess.

I would like to tell you
What that heat is,
What I feel inside me,
It's all my love.

It came the good-bye time
I didn't want that it was like this,
One smile for you,
And one kiss for me.

Sara Batista, 8º B

Love is when someone likes
but cannot say
for example, a simple
I love you
but that love
is really the most genuine
And sincere love.
When a person loves
or loves not
there is no shame
in telling to all people
as the likes and loves
are made

My dear
I like you so much
as a wafer
However the wafer
is not as
tasteful as you
I love you

             Alexandre Lopes, 11º C

My Dear,
You’re so kind and my heart will always have
space for your friendship. When we first met,
I knew that something special was born.

Now, your friendship means so much to me!
Together we laugh, we smile, we cry…
Sometimes I treat you badly but I love you
and I always will.

You are still my BeautifuL

                                SpeciAl

                                          Rare

                                          Amazing friend.

Never Leave Me!

João Gil Pinto, 11º B

Valentine
I wish I was in the time

In which to love was good!
Oh, the love of my father,
The kisses of my mother!

Life is full of moments.
Love is a life to dream.

I look at both sides
And nobody  speaks to me.

Bruno Fidalgo, 11º C
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Para tiPara ti,
pintor de ondas salgadas,Para ti,

escritor de palavras molhadas,Para ti,
cantor de notas de esperança,Para ti, meu amor,que abriste as brumas do meu coração

e me ensinaste o que era a paixão...                         Ana Rita Afonso

L’amourL’amourL’amourL’amourL’amour
Est-ce que tu existes ?Est-ce que tu existes ?Est-ce que tu existes ?Est-ce que tu existes ?Est-ce que tu existes ?
Tous te désirentTous te désirentTous te désirentTous te désirentTous te désirent
On dit qu’on te sentOn dit qu’on te sentOn dit qu’on te sentOn dit qu’on te sentOn dit qu’on te sent
Mais, je penseMais, je penseMais, je penseMais, je penseMais, je pense
Que tout le monde mentQue tout le monde mentQue tout le monde mentQue tout le monde mentQue tout le monde ment

Autrefois,Autrefois,Autrefois,Autrefois,Autrefois,
J’ai cru que tu existaisJ’ai cru que tu existaisJ’ai cru que tu existaisJ’ai cru que tu existaisJ’ai cru que tu existais
Plus tard j’ai comprisPlus tard j’ai comprisPlus tard j’ai comprisPlus tard j’ai comprisPlus tard j’ai compris
Que pour moi, tu étais une maladie.Que pour moi, tu étais une maladie.Que pour moi, tu étais une maladie.Que pour moi, tu étais une maladie.Que pour moi, tu étais une maladie.

Tu es facile à aimer,Tu es facile à aimer,Tu es facile à aimer,Tu es facile à aimer,Tu es facile à aimer,
Apportant la jalousie,Apportant la jalousie,Apportant la jalousie,Apportant la jalousie,Apportant la jalousie,
Les autres peuvent t’adorerLes autres peuvent t’adorerLes autres peuvent t’adorerLes autres peuvent t’adorerLes autres peuvent t’adorer
Moi, je ne t’ai jamais comprisMoi, je ne t’ai jamais comprisMoi, je ne t’ai jamais comprisMoi, je ne t’ai jamais comprisMoi, je ne t’ai jamais compris

Où es tu ?Où es tu ?Où es tu ?Où es tu ?Où es tu ?
Dans la mer ?Dans la mer ?Dans la mer ?Dans la mer ?Dans la mer ?
Dans le ciel ?Dans le ciel ?Dans le ciel ?Dans le ciel ?Dans le ciel ?
Dans la terre ?Dans la terre ?Dans la terre ?Dans la terre ?Dans la terre ?
Peut être dans la poubelle !Peut être dans la poubelle !Peut être dans la poubelle !Peut être dans la poubelle !Peut être dans la poubelle !

EmilyEmilyEmilyEmilyEmily
GonzálezGonzálezGonzálezGonzálezGonzález
10ºC10ºC10ºC10ºC10ºC   Nº.10   Nº.10   Nº.10   Nº.10   Nº.10

Tu es la lumière de mon soleil

Le parfum de mes roses,

Le bleu du ciel sur mon oeil,

Avec toi, je me sens heureuse.

J’adore ton regard,

Une fois sérieux,

D’autres fois doux,

Oh! Mon Dieu…

Que j’aime tes yeux.

A Escola Secundária de Figueiró dos Vinhos assinalou o
seu dia Eco - Escolas, no dia 23 de Março. Esta comemoração
esteve inserida na II semana da Floresta do nosso Município
- Dia Mundial da Floresta. Pelas 10 horas e 30 minutos, os
alunos do secundário assistiram à abertura desta semana pelo
Presidente da Câmara Municipal Eng. Rui Silva, com a visita
à exposição “O Passeio das Árvores” no Centro da Vila.
Seguidamente, deslocaram-se para a Mata Municipal -Cabeça
do Peão onde entusiasticamente contribuíram para o aumento
da nossa riqueza florestal com a plantação de algumas
espécies autóctones.

Aos alunos do terceiro ciclo coube a plantação de espécies
autóctones dentro do recinto escolar, seguindo-se o
apadrinhamento de cada plantação pelas respectivas turmas.
Pela escola, também foram expostos cartazes alusivos à
floresta.

Congratulamos os alunos pelas Boas Práticas Ambientais

DIA ECO - ESCOLAS
NO BOM CAMINHONO BOM CAMINHONO BOM CAMINHONO BOM CAMINHONO BOM CAMINHO

LLLLL’’’’’     amouramouramouramouramour

Les oiseaux verts sont venus,
Les feuilles sèches sont tombées,
Quand tu es apparu,
J‘ai tout de suite commencé à t‘aimer

Le vent, la mer les oiseaux,
Qui chantent devant moi,
Tout parait nébuleux.
Quand je suis loin de toi!

Ana Batista nº4 11ºCAna Batista nº4 11ºCAna Batista nº4 11ºCAna Batista nº4 11ºCAna Batista nº4 11ºC
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A comissão de festas de Santa Luzia, criou no passado dia 21 de Março
2009 um blog da aldeia Gestosa Cimeira http://gestosacimeira.blogspot.com.
A criação deste, visa encurtar a distância entre os nativos da terra e promover
tradições.

O primeiro evento a promover são as festas em honra de Santa Luzia, que
se realizam no 1º Domingo de Julho. Para acompanhar todas as noticias, não
deixe de visitar o blog.

GESTOSA JÁ TEM BLOG
CASTANHEIRA DE PERA

JUVENTUDE COM ACTIVIDADE
ASSOCIAÇÃO TERRACTIVIDADE - DO HIP HOP AOS 1ºS SOCORROS

Associação
Terractividade
- aulas de
HipHop
A associação
Terractividade esta a
apoiar a realização de
aulas de HipHop,
aulas essas a realizar
nas instalações do
estádio municipal
Afonso Lacerda
(Figueiró dos Vinhos),
aos  sábados pelas 18
horas.
O preço mensal para
essas aulas é de :
10 Euros Sócios
(Terractividade)
13 Euros Não Sócios
Contactos:
hipmaria@hotmail.com
965331331

Associação
Terractividade

- suporte de
vida

A Terractividade em parceria
com os Bombeiros

voluntários de Figueiró dos
Vinhos,esta a promover para
dia 2 de maio um Workshop

no âmbito do suporte básico
de vida ,não se trata de uma

formação certificada, mas com
muita utilidade pessoal ,a

todos os interessados a
inscrição é gratuita para

sócios e 2,50 Euros para não-
sócios e devem ser feitas ou

nos bombeiros voluntários
(tratar com Maria José) ou

pela Terractividade
(terractividade@gmail.com).

FlipeSide... em grande
FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Os FlipeSide são uma jovem banda de que fazem parte o José Pedro
Godinho, o José Pedro Paiva, o Nuno Sá e o Luís Sá. Embora ainda muito
jovens, exibem já uma qualidade e cultura musical bem adulta.

Alternando temas de sucesso nacional com temas internacionais, na
cerimónia de encerramento dos 2ºs FigueirÓlimpicos abrilhantaram a festa
em grande estilo. Foi mais um dos vários concertos que estes jovens têm
dado com grande sucesso.

Vale a pena ver... e ouvir!

“Domingo Activo” regressa
DIA 26 DE ABRIL, COM YOGA

No seguimento das actividades anteriormente desenvolvidas, o Município de
Figueiró dos Vinhos continua a apostar no "Domingo Activo", levando a cabo
actividades desportivas de acesso gratuito.

Desta vez, a população está convidada a participar numa sessão de Yoga no
Pavilhão Gimnodesportivo de Figueiró dos Vinhos, no próximo dia 26 de Abril,
pelas 10 horas.

Esta actividade irá proporcionar um programa bastante saudável para toda a
família, sendo uma oportunidade de continuar a habitual prática regular de desporto,
contrariando o sedentarismo, uma das principais causas de doenças cardiovasculares.

POMBAL
- Bodo com
cartaz de
Luxo
Rita RedShoes, Sons da Fala
(Sérgio Godinho, Vitorino,
Janita Salomé e Tito Paris),
Susana Félix, Buraka Som
Sistema, Yves LaRock,
Mickael Carreira e Tony
Carreira são alguns de
muitos outros nomes que
integram o cartaz das Festas
do Bodo, Pombal, a decorrer
entre 23 e 27 de Julho, e que
todos anos atrai milhares de
pessoas. Angélico, ABBA
Fever (tributo) e Per7ume são
outras das atracções.
“Baseámo-nos nos melhores
que temos em Portugal mas
internacionalizámos ao nível
dos dj’s, que são de topo
mundial”, explica João Vila
Verde, administrador da
Pombal Viva, empresa
municipal que, pelo segundo
ano consecutivo, organiza o
certame.
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TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERTIFICO, para fins de publicação, que no dia 09 de Abril de 2009, no livro de notas para escrituras diversas número quatro, deste
Cartório, a folhas cento e trinta e um e seguintes, foi lavrada uma escritura de justificação na qual NOÉMIA GOMES COTRIM
RODRIGUES e marido, JOÃO ANTÓNIO RODRIGUES, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais, ela da freguesia
de Arega, concelho de Figueiró dos Vinhos e ele da freguesia de Vilar de Lomba, concelho de Vinhais, residentes na Avenida João
XXI, n.º 60, rés-do-chão direito, freguesia de S. João de Deus, concelho de Lisboa, NIF 120.430.126 e 119.440.466, respectivamente
e LUÍS GOMES COTRIM, divorciado, natural da citada freguesia de Arega, residente no Bairro das Maroitas, Rua do Paraíso, Lote
125, 1º, freguesia de S. João da Talha, concelho de Loures, NIF 122.108.230, declaram ser, com exclusão de outrem, donos e legítimos
possuidores, em comum e em partes iguais, do seguinte prédio:
URBANO, sito no lugar de Lameirão, freguesia de Arega, concelho de Figueiró dos Vinhos, composto por uma casa, com a superfície
coberta de sessenta metros quadrados,
a confrontar do norte, do sul, do nascente e do poente com o proprietário,
inscrito na matriz, em nome de Luís Carlos Sousa, sob o artigo 787, com o valor patrimonial tributário de Euros 265,93, e igual ao
atribuído, omisso no registo predial.
Que o citado prédio veio à sua posse, por compra verbal, os primeiros outorgantes identificados na alínea a), já no estado de casados
e o outorgante identificado na alínea b) já no estado de divorciado, feita ao referido Luís Carlos Sousa e mulher, Maria Odete Sousa,

NOTARIADO PORTUGUÊS
CARTÓRIO NOTARIAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

residentes na Rua Nova do Calhariz, 38, 1º Frente, Lisboa, por volta do ano de mil novecentos e setenta e nove, sem que, todavia, desse
facto, tenham ficado a dispor de título válido para o seu registo, tendo entrado de imediato na posse do mesmo.
A verdade, porém, é que a partir daquela data possuem, assim, aquele prédio, em nome próprio, há mais de vinte anos, passando a
usufruí-lo sem a menor oposição de quem quer que seja desde o seu início, habitando-o, fazendo obras de conservação, retirando dele
todas as utilidades possíveis – posse que sempre exerceram sem interrupção e ostensivamente, com o conhecimento da generalidade
das pessoas da indicada freguesia, lugares e freguesias vizinhas – traduzida pois em actos materiais de fruição, sendo, por isso uma
posse pacífica, porque adquirida sem violência, contínua, porque sem interrupção desde o seu início, pública, porque do conhecimento
da generalidade das pessoas e de boa-fé, porque ignorando no momento do apossamento lesar direito de outrem – pelo que verificados
os elementos integradores – o decurso do tempo e uma especial situação jurídica – posse – adquiriram o referido prédio por usucapião,
não tendo, todavia, dado o modo de aquisição, documento que lhes permita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita pelos
meios extrajudiciais normais.
Está conforme.

Cartório Notarial de Figueiró dos Vinhos, 09 de Abril de 2009.
A Notária,

Patrícia Isabel Marques Fernandes Figueiredo
Nº 336 de 2009.04.16
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2009.04.16

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 PUBLICIDPUBLICIDPUBLICIDPUBLICIDPUBLICIDADE OBRIGAADE OBRIGAADE OBRIGAADE OBRIGAADE OBRIGATÓRIATÓRIATÓRIATÓRIATÓRIA

Certifico que por escritura de quinze de Abril de dois mil e nove, no Cartório Notarial da Sertã de Teresa Valentina Cristóvão Santos, lavrada de folhas
noventa e sete a folhas noventa e nove verso, do livro de notas para escrituras diversas número setenta e nove – F, compareceram:
ABÍLIO ALVES BERNARDO e mulher DÍDIA PAULA DIAS PEREIRA BERNARDO, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais ele
da freguesia de Vila Facaia, concelho de Pedrógão Grande e ela da freguesia e concelho de Castanheira de Pera, residentes habitualmente no lugar de
Salaborda Nova, freguesia de Vila Facaia, concelho de Pedrógão Grande, E DECLARARAM:
Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, dos seguintes prédios:
UM - Rústico, sito em Horta da Fonte, freguesia da Vila Facaia, concelho de Pedrógão Grande, composto de terra de cultura com oliveiras, com a área
de quinhentos e quatro metros quadrados, a confrontar do norte e sul com José Bernardo, nascente com João Simões e outro e poente com a estrada,
inscrito na matriz sob o artigo 5759, não descrito no Registo Predial.
DOIS - Rústico, sito em Courela, freguesia de Vila Facaia, concelho de Pedrógão Grande, composto de terreno de mato, com a área de duzentos e sessenta
metros quadrados, a confrontar do norte com João Vaz Fernandes, sul com Manuel Coelho Nunes, nascente com Américo Dinis e poente com Fernando
Henriques Bernardo, inscrito na matriz sob o artigo 5625, não descrito no Registo Predial.
TRÊS - Rústico, sito em Courela, freguesia de Vila Facaia, concelho de Pedrógão Grande, composto de terreno de mato, com a área de duzentos e sessenta
metros quadrados, a confrontar do norte e poente com João Vaz Fernandes, sul com Manuel Coelho Nunes e nascente com José Bernardo, inscrito na
matriz sob o artigo 5628, não descrito no Registo Predial.
QUATRO – Rústico, sito em Horta da Fonte, freguesia de Vila Facaia, concelho de Pedrógão Grande, composto de terra de cultura com oliveiras, fruteira
e oliveiras, com a área de trezentos e oitenta metros quadrados, a confrontar do norte e sul com José Bernardo, nascente com Fernando Henriques
Bernardo e poente com a estrada, inscrito na matriz sob o artigo 5756, não descrito no Registo Predial.
CINCO – Dois terços do prédio rústico, sito em Terleira, freguesia de Vila Facaia, concelho de Pedrógão Grande, composto de mato e cultura com

CARTÓRIO NOTARIAL DA SERTÃ
DE TERESA VALENTINA SANTOS

JUSTIFICAÇÃO
tanchas, com a área de oitocentos e vinte metros quadrados, a confrontar do norte com José Pereira Simões, sul com o viso, nascente com a estrada e
poente com Manuel Lopes Branco, inscrito na matriz sob o artigo 5313, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Pedrógão Grande, sob o
número quatro mil novecentos e quarenta e dois, sem inscrição dos dois terços em vigor a favor dos justificantes.
SEIS - Rústico, sito em Courela, freguesia de Vila Facaia, concelho de Pedrógão Grande, composto de terreno de mato, com a área de duzentos e sessenta
metros quadrados, a confrontar do norte com João Vaz Fernandes, sul com Manuel Coelho Nunes, nascente com Manuel Alves Nunes e poente com José
Bernardo, inscrito na matriz sob o artigo 5626, não descrito no Registo Predial.
Que são já titulares do outro terço do prédio identificado sob o número cinco, conforme inscrição Ap. três mil setecentos e quarenta e quatro de dois
mil e nove barra zero quatro barra zero um.
Que eles justificantes possuem em nome próprio os prédios referidos sob os número um, dois, três, quatro e um terço do cinco, desde mil novecentos
e oitenta e cinco, por compra verbal a Manuel Alves Nunes e mulher Maria Henriques Nunes, residentes que foram na Rua Roberto Duarte Silva, número
9, terceiro direito, Lisboa, cujo título não dispõem.
Que eles justificantes possuem em nome próprio os prédios referidos sob os números um terço do cinco e seis, desde mil novecentos e oitenta e quatro,
por compra a Fernando Henriques Bernardo casado com Ondina Henriques Bernardo, residentes na Avenida Eduardo Jorge, número 47, primeiro
esquerdo, Falagueira, Amadora, cujo título não dispõem.
Está conforme.

Cartório Notarial da Sertã, 15 de Abril de 2009.
A COLABORADORA DEVIDAMENTE AUTORIZADA,

(Isabel Maria da Conceição Fernandes)
Nº 336 de 2009.04.16



2009.04.16

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEOR DO ANÚNCIO

Serviço de Finanças de LEIRIA-2.-3603

1º ANÚNCIO
IDENTIFICAÇÃO DO(S) BEM(NS)

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

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

Nº 336 de 2009.04.16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERTIFICO, que por escritura de 16 de Abril de 2009, lavrada com início a folhas 45 do livro número 50-C, para escrituras diversas,
do Cartório Notarial de Pedrógão Grande, a cargo da Notária Interina, Cláudia Marisa de Amaral Garcia Pestana dos Santos.
a) ANA PAULA BARRETO MORGADO, NIF 100 495 796, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa,
casada com Carlos Manuel de Aguiar Marques sob o regime da comunhão de adquiridos, residentes na Rua Cesário Verde, número
82, 3º A, freguesia de Queijas, concelho de Oeiras, titular do Bilhete de identidade número 6002030, emitido em 03/02/2004, pelos
SIC de Lisboa.
b) TERESA MARIA BARRETO MORGADO, NIF 100 495 818, natural da freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de
Lisboa, casada com Arnaldo Augusto Pereira da Silva sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua António Nunes
Sequeira, n.º 56, 3º esquerdo, Cacém, titular do Bilhete de identidade número 6563675, emitido em 24/05/2004, pelos SIC de Lisboa.
E pelos outorgantes foi dito:
Que, por escritura de Justificação, outorgada no Cartório Notarial de Pedrógão Grande, em dezanove de Novembro de dois mil e um,
exarada a folhas quarenta e seguintes do respectivo livro número vinte e nove – C, as primeiras outorgantes justificaram a posse por
usucapião do prédio urbano, sito na Rua da Misericórdia, lugar, freguesia e concelho de Pedrógão Grande, composto de morada de
casa, com a superfície coberta de doze metros quadrados e quintal com setenta e dois metros quadrados, a confrontar do Norte com
Herdeiros de José Vicente Costa e outros, Sul com Largo da Restauração, Nascente e Poente com Rua Pública, inscrito na matriz sob
o artigo 221, com o valor patrimonial de 10 591$00, à data omisso na Conservatória do registo Predial de Pedrógão Grande e

CARTÓRIO NOTARIAL DO CONCELHO DE PEDRÓGÃO GRANDE
RECTIFICAÇÃO JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL

actualmente descrito sob o número dez mil seiscentos e oitenta e três, freguesia de Pedrógão Grande, onde se acha inscrito a favor
das primeiras outorgantes pela inscrição com a apresentação dois de onze de Fevereiro de dois mil e dois.
Que, posteriormente, as primeiras outorgantes verificaram através de medição rigorosa, que afinal, a área total do prédio é de cento
e sessenta e cinco metros quadrados, sendo a superfície coberta de cinquenta e nove vírgula cinquenta metros quadrados e descoberta
de cento e cinco vírgula cinquenta metros quadrados, e não de superfície coberta de doze metros quadrados e de descoberta de setenta
e dois metros quadrados, como constava anteriormente da matriz, do que procederam à sua alteração na respectiva matriz e que
rectificam por escritura.
Que a rectificação de área se deve a má medição do prédio, sendo certo que o mesmo sempre teve esta área e não houve alteração na
configuração do mesmo.
Que, assim, dão por rectificada a referida escritura de justificação quanto à área do dito prédio, o que os segundos outorgantes
confirmam ser verdade, escritura que se mantém inalterada em todo o seu restante conteúdo, com excepção do valor patrimonial que
actualmente é de 12 520, 00 euros.
Está conforme.

Cartório Notarial de Pedrógão Grande, em 16 de Abril de 2009.
A Notária Interina,

(Cláudia Marisa de Amaral Garcia Pestana dos Santos) Nº 336 de 2009.04.16
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BIMENSÁRIO REGIONALISTA
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GRANDE, SERTÃ E PAMPILHOSA DA SERRA
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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 2009-05-29, pelas 10:00 horas, neste
Serviço de Finanças, sito em Praça do Município, 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 2.064,89 Euros,
sendo 1496,40 Euros de quantia exequenda e 568,49 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 5.040 Euros, calculado nos termos do artigo 250.º do CPPT.
É fiel depositário (a) o (a) Sr (a) MANUEL RASTEIRO, residente em Cavadas, Pussos, 3250-

372 Alvaiázere, o(a) qual deverá mostrar o bem acima identificado a qualquer potencial interessado,
entre as 09:00 horas do dia 2009-04-01 e as 16:00 horas do dia 2009-05-28 (249.º/6 CPPT).

Todas as propostas deverão ser entregues no Serviço de Finanças, até às 09:30 horas do dia
2009-05-29, 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
1376.2009.4.

As propostas serão abertas no dia e hora designados para a venda (dia 2009-05-29 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)

Terra de eucaliptal, sito em Cova do Sâfredo, com a área de 4726 m2, a confrontar do Norte
com Jaime Ferreira Nunes, Sul com Manuel Fernandes da Silva, Nascente com Caminho (Servidão)
e do Poente com Matilde dos Santos, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Aguda, sob
o nº 13086, com o valor patrimonial para efeitos de IMT de 1.354,08 Euros, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos sob o nº. 5192/20060712.

Data: 23-03-2009
O Chefe de Finanças

                                                               Cristina Maria Fonseca Valente de Oliveira Coelho
                                                                TAT2 / SF II

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO

Nome: MANUEL RASTEIRO.
Morada: Cavadas, Pussos, 3250-372 Alvaiázere

Nº 336 de 2009.04.16

NOTARIADO PORTUGUÊS
CARTÓRIO NOTARIAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

CERTIFICO, para fins de publicação, que no dia 16 de Abril de 2009, no livro de notas para
escrituras diversas número quatro, deste Cartório, a folhas cento e cinquenta e seguintes, foi
lavrada uma escritura de justificação na qual JOAQUIM MARTINS PIRES, e mulher, MARIA
MARQUES DIAS MENDES, casados sob o regime da comunhão geral, ambos naturais da freguesia
de Arega, concelho de Figueiró dos Vinhos, onde residem no lugar de Brejo, NIF 174.648.545 e
139.873.970, respectivamente, declararam ser, com exclusão de outrem, donos e legítimos
possuidores dos seguintes prédios, situados na freguesia de Arega, concelho de Figueiró dos Vinhos:
UM - RÚSTICO, sito em “Casal de Iria”, composto por pinhal, com a área de mil quatrocentos
e sessenta metros quadrados,
a confrontar do norte com António Antunes, do sul com viso, do nascente com António Teixeira
Dias  e do poente com António Martins Peralta,
inscrito na matriz, em nome de António Gonçalves, sob o artigo 2.902, com o valor patrimonial
tributário de 200,24 Euros, e igual ao atribuído;
DOIS - RÚSTICO, sito em “Lubeto”, composto por pinhal, com a área de mil duzentos e sessenta
metros quadrados,
a confrontar do norte com Alfredo Borges, do sul com Maria Mendes, do nascente com José
Henriques da Silva  e do poente com viso,
inscrito na matriz, em nome de António Gonçalves, sob o artigo 3.146, com o valor patrimonial
tributário de 294,26 Euros, e igual ao atribuído;
TRÊS – Vinte e um mil quinhentos e sessenta e nove cem mil avos indivisos do prédio URBANO,
sito em “Brejo”, composto por uma casa, com a superfície coberta de quarenta metros quadrados,
a confrontar do norte, do sul, do nascente e do poente com o proprietário,
inscrito na matriz, em nome de Adriano Gonçalves, sob o artigo 701, com o valor patrimonial
tributário, correspondente à fracção, de 27,89 Euros, e igual ao atribuído;
todos omissos na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos.
Que os citados prédios rústicos vieram à posse dos primeiros outorgantes, por compra verbal, feita
por volta do ano de mil novecentos e oitenta, a António Gonçalves, viúvo, residente em São Paulo,
Brasil e o prédio urbano na mesma data, a Adriano Gonçalves e mulher, Judite Martins Lemos,
residentes no Rio de Janeiro, Brasil, sem que todavia, desse facto, tenham ficado a dispor de título
válido para o seu registo, tendo entrado de imediato na posse dos mesmos.
A verdade, porém, é que a partir daquela data possuem, assim, aqueles prédios, o urbano
conjuntamente com os comproprietários, José de Lemos Marques e mulher, Maria de Lurdes
Simões Ferreira, residentes na Rua das Margaridas, n.º 109, Perafita, Porto, Maria Ernestina de
Lemos Marques e marido, José da Conceição Teixeira, residentes no lugar de Marmelais de Baixo,
39 – H, Tomar, Ilda de Lemos Marques e marido, António Jorge, residentes no Bairro João de
Deus, 3, Amieirinha, Marinha grande e com os herdeiros de Elia de Lemos Martins, Fernanda de
Lemos Martins Pires, viúva, residentes no citado lugar de Brejo e Joaquim Martins Pires e mulher,
Maria Marques Dias Mendes, ora justificantes, residentes no referido lugar de Brejo e os restantes
prédios rústicos sozinhos, em nome próprio, há mais de vinte anos, passando a usufruí-los sem a
menor oposição de quem quer que seja desde o seu início, fazendo obras de conservação no
urbano, retirando dele todas as utilidades possíveis, procedendo ao corte e plantação de pinheiros,
roçando o mato, avivando estremas nos rústicos – 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 os referidos prédios
por usucapião, não tendo, todavia, dado o modo de aquisição, documento que lhes permita fazer
prova do seu direito de propriedade perfeita pelos meios extrajudiciais normais.
Está conforme.

Cartório Notarial de Figueiró dos Vinhos, 16 de Abril de 2009.
A Notária,

Patrícia Isabel Marques Fernandes Figueiredo
Nº 336 de 2009.04.16

FÉRIAS em QUARTEIRA
Alugo Apartamento T3

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

HISTÓRICO CORETO NOS
CAMPOS ELÍSEOS, PARIS

Há mais de 30 anos que nos
dedicamos à investigação dessas jóias
arquitectónicas, os Coretos, palco
por Excelência das Filarmónicas,
símbolo da Liberdade.

Sabemos que alguns jovens e não
só, em Portugal, pensam que tocar
num coreto é algo desprestigiante.
Todos têm direito à sua opinião, em-
bora algumas sejam reflexos da vai-
dade, a glória das almas pequenas.

Por outro lado, em outros países, ca-
da vez mais se defende a necessidade
de melhores zonas verdes, especial-
mente, nos grandes centros populacio-
nais, e nelas o regresso do coreto com
novas linhas, e com tudo o que permita
 o uso das novas tecnologias, incluindo
as ligadas â música, como um dos
meios para se vencer os sérios proble-
mas da falta de convívio, do isolamen-
to, de depressões, e até de crimes.

Esta civilização, baseada no
materialismo, no orgulho intelectual,
no egoísmo, tem os seus dias conta-
dos, está caindo de podre e com ela
muitas instituições vão desaparecer
e outras profundamente renovadas
para bem da Humanidade.

Os Coretos vão ter uma nova e
renovada função, é uma questão de
tempo.

Soubemos recentemente que a
Câmara Municipal de Leiria delibe-
rou comprar diversos livros e entre
eles 25 dos Coretos do Distrito de
Leiria, de que somos o autor, com
colaboração de Carlos Baptista, edi-
ção da Delegação do INATEL, obra
que está sendo alvo de análises em
certas tertúlias.

Bem, vamos ao tema principal
deste artigo.

Recentemente, num alfarrabista
amigo encontrámos esta gravura, da-
tada, de 1840, em que numerosos pa-
risienses e não só, certamente, assis-
tiam a um Concerto de uma Banda-
Filarmónica num Coreto nos Cam-
pos Elíseos.

Como se sabe, nos finais de 50 e
mais na década de 60, muitos portu-
gueses tiveram de emigrar para a Fran-

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 14/Abr. a 20/Abr.:....Farmácia Correia
- De 21/Abr. a 27/Abr.:......Farmácia Vidigal

- De 28/Abr.. a 04/Mai.:........Farmácia Serra*

CONTACTOS ÚTEISCONTACTOS ÚTEIS

ça e para outros países. Paris, a Cida-
de da Luz, por vários motivos, foi
uma das cidades mais escolhida. E
tinham toda a legitimidade, não só
para melhorar as suas vidas, e outros
por motivos de serviço militar, etc.

Hoje, vemos, com alegria, portugue-
ses em elevados cargos, dos melhores
empresários, dos melhores nas áreas
culturais e científicas, artísticas, etc.

E porquê? Porque em Portugal
desde que entrou a inquisição e ou-
tras se seguiram, jamais se libertou e
ainda campea a ideia de quem não
pensa como eu, é meu inimigo, etc.

Também é do conhecimento geral
que esta famosa avenida, cujo nome
está ligado a cultos muito antigos,
vindo até do Egipto, dos Gregos, en-
cerrando a ideia de moradia dos
heróis, dos seres virtuosos, narrada
por Homero, na Odisseia, etc.

Projectada no século XVII, recebeu
impulsos nos seguintes de tal modo
que é uma das mais belas e maiores
do mundo.

Ela vai desde o Museu de Louvre,
até ao Arco do Triunfo, nome ligado
aos heróis e não só.

CONCERT DES CHAMPS ELYSÉES. (DATA É DE 1840)

Por isso é local para diversas comemorações ligadas a
feitos históricos, como para a chegada do final da célebre
volta à França, em ciclismo, o conhecido Tour.

Ainda existem algumas árvores e zonas verdes nesta bela
avenida, de cafés, cinemas e não só, quem sabe, como serão
as mudanças ao longo deste século?

Aqui fica a gravura histórica do coreto nesta zona que
encerra muitas páginas da história da França como até
Universal.

por Dr. Beja Santos

O ABC das práticas comerciais desleais
OPINIÃOOPINIÃO

A comunicação publicitária nem sempre é
verídica, leal e correcta quando procura
incitarmos a comprar um bem ou um serviço.
Como seguramente qualquer um de nós já
experimentou, somos frequentemente induzidos
por práticas de meias verdades, processos
agressivos, dissimulações e até abuso da nossa
boa fé. A tais práticas que usam métodos
subtis, linguagem hiperbólica e uma inaceitável
vontade de enganar, a legislação crisma-as de
“práticas comerciais desleais”, referenciadas no
Decreto-Lei nº 57/2008, de 26 de Março. O seu
conteúdo tem a maior importância para os
interesses do consumidor, tanto no que se refere
às suas relações com o mercado, como a
confiança na comunicação publicitária e a
liberdade de escolha.

A legislação europeia define prática comercial
da empresa nas relações com os consumidores
como “qualquer acção, omissão, conduta ou
afirmação de um profissional, incluindo a
publicidade e a promoção comercial, em relação
directa com a promoção, a venda ou o
fornecimento de um bem ou serviço ao
consumidor”. Isto para significar que uma
prática não se circunscreve à comunicação
publicitária invade outros terrenos desde a
apresentação do produto, exposição,
documentos entregues ao consumidor e
alusivos às propriedades do produto, etc. Uma
prática pode ser desleal se distorcer o
comportamento económico dos consumidores
ao prejudicá-lo não o deixando tomar uma
decisão esclarecida e por manifesta vontade
do profissional induzir o consumidor em erro

ou até por pura negligência face à diligência
que razoavelmente se pode esperar de um
profissional. As entidades com capacidade para
actuar podem ser: a ASAE (Autoridade de
Segurança Alimentar e Económica), a Direcção-
Geral do Consumidor, o Banco de Portugal, a
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
e o Instituto de Seguros de Portugal.

A lei considera que são especialmente
desleais as seguintes prá-
ticas: as que distorçam o
comportamento económico
de um único grupo, clara-
mente identificável, de
consumidores particular-
mente vulneráveis; as
práticas comerciais que
decorram de acções enga-
nosas acerca de conteúdo,
preço e até direitos dos
consumidores; as práticas
que omitam uma informação
com requisitos substan-
ciais para uma decisão
esclarecida do consumidor
ou em que o profissional apresente a
informação de modo pouco claro, ininteligível
ou tardio; as práticas tipicamente agressivas
devido a coacção ou influência indevida,
havendo até recurso a comportamentos
ameaçadores ou criação de entraves quando o
consumidor pretende anular o contrato.
Entende-se que são práticas comerciais
agressivas em qualquer circunstância as que,
por exemplo, criem e impressão de que o

consumidor não pode deixar o estabelecimento
sem que antes tenha sido celebrado um
contrato ou que façam uma exortação directa
às crianças no sentido de convencerem os pais
a comprarem os bens ou serviços anunciados.
São consideradas enganosas em todas as
circunstâncias as práticas comerciais que
tenham declarações falsas, que decorram de
autopromoções que o consumidor não possa

identificar com clareza,
enfim, práticas que possam
cair sob alçada da chamada
publicidade enganosa.

Esta nova legislação
contempla um vasto qua-
dro de omissões engano-
sas remetendo estas
práticas nefastas para
legislação já existente que
tenha a ver com a afixação
de preços, crédito ao con-
sumo, timeshare, activida-
des das agências de via-
gens, vendas à distância,
comércio electrónico,

oferta de valores mobiliários, mediação de
seguros, venda de medicamentos, etc.

Há uma lista negra de tais práticas consi-
deradas enganosas em qualquer circunstância
que todos os consumidores deviam conhecer
como sejam: criar, explorar ou promover um
sistema de promoção em pirâmide em que o
consumidor dá a sua própria contribuição em
troca da possibilidade de receber uma
contrapartida que decorra da entrada de outros

consumidores no sistema; fazer o arredondamento
em alta do preço ou propor a aquisição de bens
ou serviços a um determinado preço e, com a
intenção de promover um bem ou serviço
diferente, recusar posteriormente o fornecimento
aos consumidores do bem ou do serviço
publicitado.

Como se vê, este quadro legal sob práticas
comerciais desleais deve ser do conhecimento
de todos, razão porque merece destaque no Por-
tal do Consumidor (www.consumidor.pt). Também
no Portal do Consumidor se encontra “O Livro
Negro dos Esquemas e Fraudes na Net”, no fundo
um guia de fraudes, vigarices, trapaças, intrujices
e burlas que podem ser usadas pelos
consumidores, práticas face às quais devemos
estar permanentemente acautelados, sabendo
dizer categoricamente não ao vigarista, porque a
negativa é sempre a nossa melhor defesa. Neste
guia o consumidor encontra informação sobre
os esquemas de venda em pirâmide, as promessas
de prémios, o ter ganho no sistema de apostas,
as vantagens na compra de produtos milagre,
compras atraentes de veículos a um preço abaixo
do mercado, práticas para ganhar dinheiro rápido,
promoções enganosas de títulos financeiros,
curas milagrosas ou soluções fáceis para os seus
problemas de saúde, etc. A Net dá-nos um enorme
potencial de valorização e conhecimentos mas
nela pululam vigaristas que nos podem enganar
enquanto consumidores. Saiba como esses
vigaristas actuam e aprenda a defender-se. Sem
sair de casa, leia a informação e as advertências
que precisa conhecer para não ter graves
dissabores na sua vida.
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A Associação Cultural e
Recreativa de Campelo “O
Convívio” realiza no próximo
dia 25 de Abril (Sábado),
pelas 20 horas, nas
instalações da sede, um
jantar comemorativo do 25 de
Abril.

Após a refeição haverá
uma sessão de fados e gui-
tarradas. Enfim, a grande
animação a que as iniciativas e
organizações da dinâmica Presi-
dente daquela associação, Lina Coimbra, já

Associação “O Convívio” assinala o 25 de Abril
CAMPELO - FIGUEIRÓ DOS VINHOS

nos habituou.
A titulo de curiosidade,

refira-se que a ementa é
composta por Cozido à por-
tuguesa, pão, vinho, salada
de frutas e café. O preço
para adultos será de 10
Euros e para crianças até
aos 10 anos, 5,00 Euros.

Domingo, dia 26 de Abril,
haverá um torneio de sueca

com brindes surpresa para os
1º, 2º e 3º classificados. O torneio

realiza-se às 16 horas.

No dia 15 de Março de 2009 ás 18 horas, a Comissão de Obras
da Capela de Santa Luzia constituída por Joaquim C. Francisco;
José C. Santos; António C. Martins e Gervásio C. Luís, assistidos
pelo Padre António Mendes Antunes, procederam à nomeação
e auto de posse da primeira Comissão da Capela, constituída
por: Fernando Manuel Martins Duarte; Jorge Manuel Martins
dos Santos; Fausto dos Santos Mendes; Albino Manuel
Conceição Coelho; Eduardo Rodrigues Simões e Nelson José
da Silva Godinho.

A Comissão D‘ Obras, cessante, deu as boas vindas aos
membros da promissora Comissão da Capela, e desejou-lhes o
melhor sucesso no cumprimento da sua nobre missão.

Por tudo aquilo que até a esta data foi feito, os membros da
Comissão D‘ Obras agradecem ao Povo da Castanheira a
colaboração e apoio que nos deram, durante o percurso da
realização desta Obra e faz votos para que continuem a servir e
dar os seus préstimos à presente e futuras comissões da Capela.

“A todos os doadores o nosso muito obrigado pela vossa
benemerência. Às Autarquias locais presididas pelos Srs. Eng.
Rui Silva, Dr. Fernando Manata e Amândio Ideias da Junta de
Freguesia, o nosso encarecido reconhecimento pelo apoio
logístico e apreciável ajuda financeira, a qual nos permitiu chegar
até aqui” - esta a mensagem que a Comissão D‘ Obras da Capela
de Santa Luzia cessante, faz questão de tornar pública através
do jornal “A Comarca”.

A convite de um dos incansáveis e carismáticos membros
daquela Comissão visitámos as obras edificadas por aquela
comissão. Depois de uma primeira impressão, pelo que vimos
do exterior, logo ficámos impressionados pela sua grandiosidade.
No entanto, à medida que fomos visitando aquelas infra-
estruturas, vendo-as por dentro, com a sua magistralidade e
perfeito enquadramento, em que tudo está previsto e construído
nesse pressuposto, ficámos... sem palavras. Daí que tenhamos
optado por privilegiar este apontamento com várias fotografias.
No entanto, ainda assim, sentimos que não conseguimos
expressar a grandiosidade desta obra que nos deixou
completamente rendido. Por isso, nada melhor que uma visitinha.

Não hesite!...

OBRA IMPONENTE: BELEZA, RIGOR, FUNCIONALIDADE
CAPELA DE STA. LUZIA - CASTANHEIRA DE FIGUEIRÓ

Em cima: Eduardo Simões, Nelson Godinho, Fausto Mendes,
Albino Coelho, Jorge Santos e Fernando Duarte, os membros da
1ª Comissão da Capela, com o Padre António ao meio.
Em baixo: José Santos, Joaquim Francisco e Gervásio Luís
(membros da Comissão de Obras da capela), acompanhados pelo
Padre António.
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Páscoa deve ser uma convicção
Nas coisas belas, nas coisa do alto,
Ter o coração sempre em sobressalto,
Para o oferecer ao nosso irmão.

Demos ao Senhor a nossa oração,
Façamos nós ao céu um grande assalto,
Roubar para, trazer cá no asfalto,
Um Cristo que nos conduza pela mão.

Que haja amêndoas até nos hospitais,
Demos ao irmão abraços a mais,
Lembremo-nos que Cristo está vivo.

O Deus que dá momentos especiais,
Que nos faz esquecer os nossos ais,
Que dê na Páscoa amêndoas ao mendigo!

por Alcides Martins

Somos um País de cantantes
Que muito bem souberam cantar
Mas aqueles que os ouviram
Vão também ter que dançar

A dança já começou
Com alguns a querer cantar
Mas o frio já é tanto
Que muitos não vão suportar

O clima aqui há uns anos
Era mais equilibrado
Sendo o frio muito menos
E não atacava só um lado

Se isto assim continuar
Só o Zé está desgraçado
A não ser que o clima mude
Deste para outro lado
Mas é difícil que o Zé não seja
Também ai, agraciado.

O Zé no nosso País, é sempre (protegido)
Em campanhas eleitorais
É sempre o mais proferido
E pelos que chegam ao poder
É o primeiro a ser esquecido

Industriais, banqueiros, estadistas
Jogam todos muito bem
Mas o pobre do Zé coitado
Por ele não tem ninguém
Alguns acabam abandonados
Sem apoios de alguém.
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Tristeza é quando se sofre
Nada podendo fazer
Quando os olhos pesam muito
Quando viver é sofrer

Tristeza é como um pecado
Quando tudo parece faltar
Nada tem significado
Só se anda a vegetar

Tristeza é melancolia
Com mágoa no coração
Acabou-se a alegria
Resta só a solidão

Tristezas são embaraços
É pessoa deprimida
Vai tropeçando aos pedaços
Numa vida mal vivida

Tristeza até faz tremer
Difícil de suportar
O coração teima em arder
Um vazio que não deixa respirar

E para terminar
Uma mensagem universal
Para afastar a tristeza
Leia sempre este jornal…

“Não há nada na nossa
inteligência que não tenha

passado pelos sentidos”.
ARISTÓTELES

Hoje em dia, começa a ser notório
que as pessoas passam menos
tempo a ver televisão, a ler revistas
e a ouvir rádio. Apesar das
organizações começarem a estar
conscientes desta realidade, talvez
por receio de arriscar, continuam a
definir as suas estratégias de
comunicação através de métodos
tradicionais, que “apenas”
estimulam a visão e a audição. Fará
isto algum sentido?!?...

Algumas das grandes marcas já
chegaram à conclusão que aumentar
a comunicação, num mundo já
saturado de informação, não as
levará a lado algum. É preciso que
as marcas comecem a ter uma nova
visão na sua forma de comunicar.
Assim, a mensagem deverá ser
baseada numa verdadeira experiên-
cia sensorial capaz de estimular os

ESTRATÉGIAS COM SENTIDO
outros três sentidos, normalmente,
negligenciados: paladar, olfacto e
tacto. Chegou o momento das
marcas deixarem a comunicação
bidimensional e estabelecerem
estratégias mais completas que
procurem, através de uma conju-
gação perfeita dos cinco sentidos,
ir de encontro ao factor emocional
do consumidor.

Como todos sabemos, até agora,
a visão foi o sentido mais explorado
pelo marketing. Claro que cores
chamativas, belas montras, modelos
perfeitas, o brilho da carroçaria de
um novo carro… ainda vendem!...
Mas Martin Lindstrom, na sua obra
Brand Sense, apresenta um teste
muito simples que comprova bem
as armadilhas da visão. Tingiu-se
uma bebida com sabor a limão com
diferentes graus de intensidade.
Depois, solicitou-se a uma centena
de pessoas que indicassem qual
delas era a mais doce depois de uma
prova de sabor. A maioria fez a
escolha errada, já que considerava
que, quanto maior fosse a
intensidade da cor, mais doce era a

bebida. Na verdade, o que acontecia
era precisamente o contrário.

Outra das velhas preocupações
do marketing passa pela criação de
uma identidade auditiva. Já alguma
vez pensou quantas marcas são
capazes de ser reconhecidas apenas
pela música?!?... Talvez a
Optimus?!?... Na verdade, o som
pode ser identificativo de uma
marca e as empresas devem pre-
ocupar-se em transmiti-lo no site,
no sistema de espera telefónica, nos
eventos da marca, etc., pois só
assim a retenção auditiva se
intensifica.

Quantas vezes optou por beber
a bica num café só pelo bombom
ou pela bolacha de oferta? Oferecer
doces, chocolates ou outro tipo de
iguarias pode ajudar no momento
da conquista.

Outro dos sentidos a ser estimu-
lado, talvez porque a percepção dos
cheiros sempre desempenhou um
papel fundamental, é o olfacto. O
marketing aromático já nos provou
que as acções que estimulam este
sentido têm resultados. Talvez

agora perceba a importância do
cheiro de um carro novo, do aroma
a pipocas nas salas de cinema, do
cheiro do pão quente nos hiper-
mercados… A definição de uma
correcta estratégia olfactiva, dita,
muitas vezes, o sucesso ou não
das vendas.

Quanto ao tacto, de olhos ven-
dados, quantos produtos seria
capaz de identificar?!?... As
garrafas de Coca-cola e da Abso-
lut vodka?!?... Uma embalagem do
perfume Chanel nº 5?!?... Um
chocolate da Toblerone?!?...

Estudos científicos comprovam
que a fidelização aumenta cerca de
30%, quando mais do que um
sentido é envolvido na comuni-
cação, e atinge os 70%, quando
três são integrados na comunica-
ção das marcas. Talvez com estes
resultados faça sentido pensar
nisto, não?!?...

Cristela Bairrada
sugestao.fordoc@gmail.com

Associação Nacional de Jovens
Formadores e Docentes

(FORDOC)
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Dado pelo alto sino
Soa na torre meio dia
E o robusto cavador
Cansado de tanto cavar
Rezou a Ave Maria

Ali perto a companheira
Numa sombra hospitaleira
Dum laranjal florido
Aguardava num relvado
Com o filho a seu lado
A chegada do marido

O cavador já cansado
Coração alvoraçado
Cheio de ternos desejos
Apresou os largos passos
Tomou o filho nos braços
E deu-lhe centos de beijos

No limpo pano de estopa
Se pôs a malga da sopa
A cabaça, o pão de milho
Tendo-se ela sentado
Ficou ele do outro lado
Sem nunca largar o filho

Também o velho cãozito
Esperando algum osso
Tomou também sem lugar
E entre falas e riso
Naquele belo paraíso
Se deu começo ao jantar

Então uma viva aragem
Ao agitar a ramagem
Fez alguns frutos cair
Ó! mulher olha que sorte
Somos servidos p‘lo norte
Disse o marido a sorrir

O cavador tão cansado
Fizera seu travesseiro
Da mulher no colo amado
E em tão doce companhia
Cheio de tanta alegria
Já dormia sossegado

Hoje já não existem cavadores
Tudo é feito com tractores
Os novos nascem cansados
Se não forem os mais idosos
Que ainda pegam na enxada
E cavam alguns bocados

Carolina Neves

15/12/2008
- Adelino Fernandes

- por
Clarinda

Henriques
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vou fazer poesia, ás minhas filhas
elas bem merecem porque,
delas, só tenho a dizer maravilhas

bem haja, em me acompanharem
ás consultas no Hospital Santa Maria:
estas acções são de louvar,
outrora já Deus assim dizia

Sinto-me feliz, em eu e minha mulher;
termos criado quatro filhos:
e a razão porque fomos prendados
é que eles nunca nos arranjaram cadilhos

os meus Filhos, netos e bisnetos são
raízes, da mesma árvore Divina:
e assim, vamos dando vida uns aos
outros, porque nos reza a nossa sina

Peço para que todos os Pais, tenham
filhos bons como os meus:
Também devemos ser bons
Cristãos; e, seguir a lei de Deus.

- António Conceição Francisco
- Aldeia A. Aviz - 30/03/2009
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Em Figueiró dos Vinhos:
Rastreio Auditivo Gratuito
A Acústica Médica, a maior empresa da área de Sáude Auditiva em

Portugal, dispondo de 27 consultórios em todo o país e parcerias com
outras empresas da área da saúde em centros de atendimento temporário,
e ainda de uma centena de técnicos credenciados em audioprotesia que
realizam consultas domiciliárias gratuitas em qualquer zona do país, realiza
no dia 20 de Abril, um Rastreio Auditivo, junto a Igreja e Praça de Taxis,
numa unidade móvel (Auto caravana), entre as 09h30 e as 18h00.

O exame de rastreio é gratuito e demora cerca de 5 minutos.
Este rastreio, autorizado pela Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos,

abrange a população com + de 50 anos ou que possam sentir perda de
audição; as crianças não estão incluídas neste tipo de Rastreio.
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SOLIDARIEDADE
É mais fácil criticar, sobretudo quando

se vive na liberdade de uma democracia,
com autoridades democráticas que não
sejam de fachada, do que elogiar.

Vem isto a propósito de ver anunciar
atitudes da Igreja católica, tantas vezes
criticada de inércia perante a crise ou
por intervenções descabidas no mundo
em que vivemos contra as quais, feliz-
mente, ainda há vozes de bispos que
manifestam a sua discordância.

Desta vez é a Igreja da pastoral dos
Pobres que se levanta contra a crise,
solidária e actuante.

Aplaudindo, transcrevo do DN, de 14
do corrente mês:

“Crise. D. José Policarpo reúne-se
sexta-feira com todos os padres para de-
bater problemas sociais que levam famí-
lias a pedir apoio.

Soluções. Cardeal-Patriarca disponí-
vel para fazer protocolos com centros
de emprego e ajudar a pagar rendas de
casa.

Criar postos de trabalho nos centros
sociais e paroquiais e fazer protocolos
com os centros de emprego e formação
do Estado são as medidas de combate à
crise que vão ser debatidas na sexta-
feira, num encontro promovido pelo
cardeal.patriarca. D. José Policarpo, com
todos os padres de Lisboa. Com cada
vez mais famílias a pedir apoio à Igreja
devido à crise, o projecto Igreja Solidária
prevê ainda o reforço do apoio alimentar
e a promoção de cuidados a nível paro-
quial para libertar camas nos hospitais.
Outra prioridade que vai ser debatida é
a de encontrar formas de ajuda para o
pagamento de créditos à habitação. Para
concretizar estas medidas começaram já
a ser angariados alguns fundos junto
de empresas e da banca.”

A CRISE
Se a Igreja está a procurar soluções,

como acima se relata, o Estado tem que
ser mais activo tendo em conta que a
produção que gera riqueza é feita por
homens, particularidade que nem todos
os empresários nacionais e estrangeiros

têm exacta noção.
Entretanto atenção às propostas da

OCDE considerando que o desemprego
pode aumentar significativamente.

Propostas da OCDE contra o desem-
prego:

Mais despesa - A OCDE sugere que
parte dos pacotes orçamentais dedica-
dos ao emprego pode não ter a dimen-
são necessária para atacar a crise

Suporte de custos salariais - Subsídios
ao trabalho em part-time ou reduções nas
contribuições para a Segurança Social.

Prestações Sociais - Apoios acessíveis
aos desempregados que não têm direito
ao subsídio.

Políticas activas de emprego - Assis-
tência à procura, formação e criação de
emprego no Estado.

Acções focadas nos jovens em risco -
“Segundas oportunidades” na escola;
eventual alargamento da escolaridade
obrigatória.

Será que acordamos todos?
É que temo que com medidas apro-

vadas pelos poderosos, Pais da Crise,
levam a que os pobres tenham que comer
mais do mesmo. e então nem o cão
português da Casa Branca nos salva!

IGNORÂNCIA OU FALTA
DE BAIRRISMO?

Parece que alguns (poucos) castan-
heirenses se sentiram muito satisfeitos
com “As notícias  assustadoras” propa-
ladas por “jornalistas de ouvido, anun-
ciando a “falência” da Câmara, inven-
tando “logo” soluções práticas! Tudo
isto ao mesmo tempo que já sonhavam
com uma intervenção do Estado, com
tenente fardado à frente (como no 28 de
Maio) para gerir a Câmara “falida”.

É um bairrismo esquisito de se estar
sempre a dizer mal da terra e das suas
autoridades. Sabendo pouco e mal infor-
mados não são do contra nem a favor;
são!

E é pena porque fariam melhor figura
se se informassem. Para já, saberiam  que
o que acontece é que o município não
gera receitas que paguem a despesa cor-
rente para poder funcionar e conseguir

resolver os compromissos contraídos em
melhoramentos.

As obras fizeram-se e a lei das finan-
ças alterou as regras. É  bom que se diga
que ninguém gastou mal gasto, nem o
meteu ao bolso.

É bom reparar na diferença que
Castanheira tem, comparando-a com o
burgo que existia antes do 25 de Abril.
Claro que nem tudo correu bem mas fez-
se muito na vila e nas aldeias!

Esquecem os críticos, que a população
residente era, em 1970, de 4825 habitan-
tes, em 2001, 3733 e hoje ainda  é menos.
Na fundação do Concelho (1914) eram
6532 habitantes!

Em 1970 havia 12 empresas fabris que
empregavam 1202 trabalhadores, hoje
temos duas fábricas, com cerca de 150
trabalhadores. E que outras indústrias
ou serviços se criaram? E o porquê da
acentuada desertificação do interior com
a juventude a procurar o emprego no
litoral?

A reflexão tem que ser séria e o muni-
cípio de Castanheira está com seriedade
a trabalhar para o equilíbrio das contas,
tendo sido aprovado por maioria na As-
sembleia Municipal o plano de reequilí-
brio financeiro.

Ora bem, vejamos agora o que acon-
tece com os outros municípios:

- As Câmaras devem globalmente 6,6
milhões de euros

- Anuário financeiro revela que as
autarquias continuam com dificuldades
em pagar aos fornecedores

- Municípios mais endividados são
Lisboa (PS), Vila Nova de Gaia (IND),
Porto (PSD), Aveiro (IND.) Gondomar
(IND.)

- Dos menos endividados: Albufeira
(PSD), Alcácer (PS), Almada (CDU),
Amadora (PS)

Como os ilustres críticos podem ver
não só aqui que escolhi os cinco mais,
mas se quiserem saber os mais endivi-
dados e os menos endividados consul-
tem as fontes, há os de todas as cores
partidárias.

Tenham pois calma que, pelo menos,
na Castanheira ainda há obra feita!

Como diria o saudoso Pinheiro de
Azevedo: “O Povo é sereno, é só fu-
maça”!

Tlf.: 236  551 020 Tlm.: 93 420 430 1

AGORA COM ACORDO COM TELECOM, CTT, CGD, SAMS - QUADROS
 Consertos rápidos

Rua Major Neutel de Abreu, nº 35 *
3260 Figueiró dos Vinhos

restaurante

PANORAMA
PANORAMATUR - RESTAURAÇÃO E TURISMO, LDA.
Tel. 236 552 115/552260 - Fax 236 552887 * 3260-427 FIG.dos VINHOS

estamos também em:
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Comemorações do 25 de Abril
em Figueiró dos Vinhos

O Município de Figueiró dos Vinhos vai uma vez mais assinalar o 25
de Abril, que este ano celebra o 35.º aniversário do Dia da Liberdade.

Conforme é tradição, pelas 9 horas, tem lugar o Hastear da Bandeira
na Praça do Município, a que se seguirá pelas 9h15m a inauguração da
exposição “25 de Abril em imagens” na Câmara Municipal de Figueiró
dos Vinhos.

Pelas 9h30m realizar-se-á um torneio de futebol no Minicampo
relvado junto ao Estádio Municipal e às 11 horas terá lugar a inauguração
da Loja do Artesão no Mercado Municipal.

Durante a tarde na Casa da Cultura poder-se-á assistir ao filme
“Capitães de Abril” pelas 14h30m, seguido de um concerto com Pedro
Branco às 17 horas.


