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REUNIÃO DA CIMPIN EM ANSIÃO
A CIMPIN, cujo Presidente do Conselho
Executivo é o pedroguense João
Marques, reune em Assembleia
Intermunicipal no próximo dia 26 de
Novembro, no Auditório do Centro de
Negócios da Zona Industrial do
Camporês pelas 17:30h.
        As reuniões são abertas ao
                 público. Participe!

Foi apresentada em Figueiró dos Vinhos a
Unidade de Saúde Mental Comunitária (USMC)

de Leiria Norte. É a primeira USMC na região
Centro, irá funcionar no Centro de Saúde de Figueiró

dos Vinhos e servirá de modelo a outras três previstas
na área do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra.
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Maria de Lurdes Nunes Ferreira Gallego Alvarez
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Maria de Lurdes Nunes

Ferreira Gallego Alvarez
Falecida a 13.07.2010

Sempre que escrevo sobre
pessoas amigas que já partiram
sinto uma tristeza grande que me
oprime o coração e faz doer. É o
caso da minha querida amiga
Milú. Na verdade, nos tempos
da escola eu era amiga e colega

das suas irmãs, Maria Amélia e
Isabel. Muitas vezes, na ida para
a escola eu e as minhas vizinhas
passávamos no Areal, apanháva-
mos as manas e seguíamos jun-
tas, enquanto a Milú, pequenita,
de cara redondinha e olhos pene-
trantes surgia à porta da rua, pou-
co satisfeita por lhe levarmos as
irmãs. Passaram-se alguns anos
e a família mudou-se para S. Tomé
e Príncipe e eu, para Moçambi-
que. Ao regressarmos à nossa ter-

ra, tive oportunidade de conhecer
verdadeiramente a Milú até nos
tornarmos grandes amigas. Fize-
mos algumas viagens juntas, par-
tilhámos o gosto pela leitura,
repartimos as vivências em terras
distantes e falámos em saudade.
Ela tinha casa em Espanha, a terra
do marido que ela adorava, o Sr.
Alvarez. Convidou-me diversas
vezes para lá ir mas nunca foi
possível… Figueiró, a sua terra
natal era, contudo, o local que ela

não esquecia e onde gostava de
passar longas temporadas perto
da família, dos amigos e da sua
casinha. Era uma amiga sincera,
de coração bondoso, sempre pre-
ocupada com a minha saúde, tra-
zendo-me medicamentos de Es-
panha que não se vendiam em
Portugal. Adorava quando ela
passava pela sede do jornal e me
ia convidar para tomar um chá.

A última vez que falámos ela
deu-me uma notícia que me dei-

lo de Bode, e que alteram radi-
calmente a fisionomia do rio.

Antes de fazermos paragem
sobre o paredão, com bem mais
de 100 metros de altura, que dá
origem à albufeira do Cabril,
vamos mudar de margem, dei-
xando Oleiros e entrando no
concelho da Pampilhosa da
Serra. Eu explico porquê. Neste
ponto o rio é uma longa ser-
pentina, aparecendo e desapa-
recendo numa cénica sucessão
de meandros, enrolando-se
sobre si mesmo. Embora esteja
convencido que a verdadeira
grandeza desta paisagem só
pode ser plenamente apreciada
do ar, a estrada 344 é por alguns
quilómetros uma boa opção pa-
ra observar este troço.

Chegamos, depois, às vilas de
Pedrógão Grande e de Pedró-
gão Pequeno, uma de cada lado
da albufeira do Cabril. Como
um nómada vagueio entre uma
e outra margem. Na margem es-
querda aconselho uma ida ao
miradouro da Senhora da Con-
fiança, enquanto do lado opos-
to, Pedrógão Grande, parece

xou muito feliz e que nunca mais
vou esquecer. Parecia que pres-
sentia a despedida e com tanto
ainda por dizer…

Com a sua generosidade em
alta, a minha amiga Milú ajudou
muita gente e vivia preocupada
com a sua irmã doente. Foi um
anjo em terra, por isso, merece
estar num lugar de Luz, próprio
das pessoas de Bem.

Fazes-me falta, minha amiga.

O RIO ZÊZERE
Tenho uma grande vontade

de escrever sobre a crise econó-
mica e financeira do nosso País.
Resisto a fazê-lo neste espaço,
atendendo que o tenho resguar-
dado para falar apenas da minha
terra e das pessoas que muito
gostam de Pedrógão Grande.

Por esta razão e porque nem
todos os que me lêem são sócios
do INATEL ou assinantes da
sua revista Tempo Livre, decido
apresentar uma peça jornalística
que, com muita alegria, me deli-
ciei a ler; um trabalho extraordi-
nário de José Luís Jorge, autor
de um soberbo texto e de treze
espectaculares fotografias que
preenchem seis páginas da re-
vista número 220 de Novembro
de 2010.

Sendo leitor assíduo das mai-
ores revistas de lazer e turismo,
ouso afirmar que nunca consta-
tei outro trabalho de informação
na referida área como este. Terra
Nossa é o espaço concedido
pela revista ao trabalho de José
Luís Jorge, que o intitulou de
Zêzere – Na companhia de um
rio.

A minha opinião é que ao lermos
este texto, constatamos um for-
mato de peça jornalística histórica
e turística não utilizada o suficiente
pelas editoras de informação, na
medida em que o modo de apresen-
tação do objecto da peça abarca
as várias esferas que constituem
a identidade desse mesmo objecto.
Neste caso, o Rio Zêzere é-nos
mostrado, apresentado e apro-
fundado na sua história, caminho
que percorre, influência que
induz nas gentes que habitam as
suas margens e no valor intrínse-
co que co-habita a natureza do
rio e a cultura das localidades.

Como já é do vosso conheci-
mento, não gosto de ser extenso
nos meus artigos, razão pela qual
só vos transcrevo as referências
que o autor fez ao Zêzere en-
quanto banha os Pedrógãos, Pe-
queno e Grande. No entanto, a
peça de José Luís Jorge pode ser
lida na íntegra em http://
w w w . i n a t e l . p t / d o c u m e n t
gallery.aspx?menuid=586.

“Aqui o Zêzere já foi travado
(…) pelo betão em três pontos
distintos, Cabril, Bouçã e Caste-

resistir melhor às desvantagens
da interioridade do que a sua
vizinha em frente,  - com uma vi-
da activa – mantendo no en-
tanto a fisionomia de terra
antiga, por via da preservação
e restauro do seu património.
Logo depois do paredão da
barragem, rio é um rasgão pro-
fundo na paisagem (que o pró-
prio topónimo “Cabril” ajuda a
compreender) constituindo um
obstáculo natural e, dessa for-
ma, um desafio à  engenharia.

A esse propósito é interessante
olhar para o testemunho do
padre António Rebelo da Mota
que em 1785 escreveu o se-
guinte: “Desde a vila da Covilhã
até ao Tejo, não tem senão uma
ponte na corrente que faz entre
os dois Pedrógãos, Grande e
Pequeno, sítio o mais agreste e
penhascoso que se achará neste
reino…”

A ponte a que o texto se refere
foi edificada nos primeiros anos
do século XVII, no fundo do vale,
três arcos em pedra com um total
de 72 metros de comprimento e
26 de altura. Em 1995 foi inau-

gurada uma nova ponte, uma
faixa em betão com centenas  de
metros de vão e 170 de metros
de altura, a mais alta ponte até
hoje erguida em Portugal. São
duas soluções separadas por
cerca de 400 anos. Ver a ponte
Seiscentista do tabuleiro da
ponte nova ou ver a ponte nova,
desde as pedras da ponte
centenária, ou, então, olhá-las
em simultâneo é um exercício
que impressiona pelo contraste
e leva-nos a reflectir sobre a
evolução da engenharia e sobre
outras coisas, certamente.”

O Presidente da República
Cavaco Silva aconselha viva-
mente Portugal a voltar-se para
a riqueza do Atlântico. Mas não
querendo falar da crise econó-
mica e financeira que assola o
nosso País considerem a se-
guinte proposta: aconselho
vivamente Pedrógão Grande a
voltar-se para a riqueza histórica,
natural e cultural – com todas as
potencialidades que estas três
vertentes abrangem – que é o Rio
Zêzere.
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Teve lugar no passado dia
10 de Novembro, em
Figueiró dos Vinhos a
apresentação da Unidade
de Saúde Mental
Comunitária (USMC) de
Leiria Norte.
Trata-se da primeira
USMC na região Centro
que irá funcionar no
Centro de Saúde de
Figueiró dos Vinhos e
servirá de modelo a outras
três previstas na área do
Centro Hospitalar
Psiquiátrico de Coimbra.

O protocolo foi celebrado
com a presença do secretário
de Estado Adjunto e da Saúde,
Manuel Pizarro, do presidente
da ARS do Centro, José Carlos
Pimentel, do Governador Civil
de Leiria, Prof. Paiva de Carval-
ho, o Presidente da Autarquia
figueiroense, Engº Rui Silva e
Fernando de Almeida, presi-
dente do conselho de Adminis-
tração do Centro Hospitalar

Psiquiátrico de Coimbra, entre
outros.

Este novo serviço, com uma
equipa de 12 técnicos especia-
lizados, vai abranger uma área
de aproximadamente 38 mil
utentes dos concelhos de Fi-
gueiró dos Vinhos, Castanheira
de Pera, Pedrógão Grande, Ál-
vaiazere, Ansião, Pombal Nor-
te e parcialmente de Penela.

A USMS foi uma promessa
deixada pela Administração
Regional de Saúde do Centro
(ARS) quando avançou para o
encerramento do Serviço de
Atendimento Permanente em
Figueiró dos Vinhos.

Manuel Pizarro salientou a
importância daquela estrutura
para o tratamento dos doentes
mentais. “Hoje temos tera-
pêutica que permitirá tratar os
doentes mentais nas comuni-
dades, numa vida praticamente
indistinguíveis da vida dos
outros cidadãos, desde que
tenhamos estruturas adequa-
das para o fazer”, - afirmou.

O secretário de Estado re-
feriu, ainda, que “é necessário
tirar o peso e o estigma que
ainda existe sobre a doença
mental” adiantando que “de-
vemos procurar o esforço da
integração dos doentes na
comu-nidade”. Para Manuel
Pizarro, os doentes mentais
“têm de ser conhecidos na
comunidade e têm de se saber,
em cada centro de saúde, quem
são eles” para além de “ter de
haver um enfermeiro que se
preocupe se eles tomaram a
medicação direitinha”.

Para João Pedro Pimentel,
presidente do conselho de
administração do Centro Hos-
pitalar Psiquiátrico de Coim-
bra, a Unidade “assegurará,
sem dúvida, uma maior aces-
sibilidade e qualidade dos cui-
dados de saúde mental na zona
Leiria Norte, através de uma
colaboração mais estreita com
os cuidados de saúde pri-
mários”, apresentando depois
os objectivos da nova Unida-

PROTOCOLO ASSINADO EM FIGUEIRÓ DOS VINHOS

UNIDADE DE SAÚDE MENTAL APROXIMA DOENTES À COMUNIDADE
de, que consistem em “imple-
mentar cuidados especializa-
dos de proximidade, integra-
dos, assertivos e de qualidade
na área da prevenção, tratam-
ento e reabilitação a um deter-
minado sector geo-demográ-
fico, melhorando a sua acessi-
bilidade e qualidade, procuran-
do manter a pessoa no seu
meio familiar, social e cultural
através de equipas multidisci-
plinares de saúde mental comu-
nitária”.

Para Rui Silva ,Presidente
da Câmara local,  o “espírito
de compreensão entre todos é
exemplo a seguir por todos”.
Rui Silva recordou o procedi-
mento em que foi feito aquele
acordo com a ARS Centro, no
Verão do ano passado, e que
juntou o executivo de maioria
social-democrata e a vereação
socialista. O autarca destacou
a “grande postura de serie-
dade” do presidente da ARS
Centro e do governador civil
de Leiria, para que aquele

projecto fosse concretizado.
Considerando tratar-se de um
“dia muito feliz”, Rui Silva
referiu que a implementação
daquela unidade de saúde re-
presenta uma “excelente medi-
da de descentralização”.

“Podemos não ter uma SAP
24 horas por dia, mas teremos
uma valência importante para
todo o Norte do distrito de Lei-
ria”, rematou Rui Silva.

Esta unidade tem como
principais objectivos a promo-
ção da descentralização dos
serviços de saúde mental, de
modo a permitir a prestação
de cuidados mais próximos
das pessoas e a facilitar uma
maior participação das comu-
nidades, dos utentes e das suas
famílias num serviço que se
que de “proximidade” como
acrescentou Fernando de Al-
meida, presidente do conselho
de Administração do centro
hospitalar psiquiátrico de
Coimbra.

“Não é ideia criar um hospi-

tal pequeno no Centro de
Saúde de Figueiró, é assim a
sede a partir de onde as pesso-
as irão fazer o seu trabalho”
disse ainda falando de investi-
mentos que se estendem ao dos
recursos humanos. “Vamos
privilegiar que as pessoas se
fixem e vivam neste concelho
ou nas redondezas”, confir-
mou adiantando que “a equipa
vai ficar cá em permanência”.

Esta será uma unidade “mo-
delo para as restantes” disse
José Carlos Pimentel, a qual
“vem assegurar uma melhor
acessibilidade e qualidade dos
cuidados de saúde mental à
população do Pinhal Interior”.
Trata-se, ainda de acordo com
o presidente da ARS, uma “im-
portante estrutura assistencial
que promoverá a desistitucio-
nalização do doente mental in-
vestindo nos cuidados de
proximidade”.

Esta unidade está integrada
no Plano Nacional de Saúde
Mental 2007-2016.
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“BATEDORES” DE FIGUEIRÓ DOS
VINHOS REÚNEM-SE EM
CONVÍVIO DE NATAL

No passado dia 12 de
Novembro, pelas 18h30m,
na Casa Municipal da Ju-
ventude, teve lugar a Ses-
são Solene de Abertura da
Universidade Sénior de Fi-
gueiró dos Vinhos (USFIG).

Marcaram presença, para
além da grande maioria dos
70 formandos e 17 formado-
res que lotaram por com-
pleto o Salão, o Presidente
da Autarquia figueiroense,
e simultaneamente Forma-
dor, Engº Rui Silva; o Vice-
Presidente, também Forma-
dor e Reitor da USFIG, Dr.
Álvaro Gonçalves; o Vere-
ador Amândio Ideias e a
funcionária Coordenadora
deste projecto, Dra. Helena
Teixeira.

O Presidente Rui Silva
começou por realçar o facto
do salão estar completa-
mente cheio, afirmou, de-
pois, que “Figueiró está ho-
je de parabéns”. Rui Silva
considerou que esta Uni-
versidade é “um espaço de
aprendizagem e convívio”,
onde os “exames são feitos
no dia-a-dia, na partilha”.
Nitidamente feliz com o que
presenciava, nomeadamen-
te com a grande adesão,
que se estende já aos con-
celhos limítrofes, Rui Silva,
ainda assim rejeitou o co-
modismo e afirmou que o
próximo passo será envol-
ver as freguesias.

Já Álvaro Gonçalves, fa-
lando na qualidade de Rei-
tor, considerou este ensino
como “informal”, para onde
“vimos com vontade de
aprender”. Deixou, depois,
um apelo para que este es-
paço possa servir também
para um enriquecimento em
termos de cultura geral e
que tal se possa vir a tradu-
zir numa maior afluência
aos eventos de cariz cul-
tural que vão sendo orga-
nizados no concelho e on-
de, por norma, as pessoas
não comparecem.

Entretanto, já a Coorde-
nadora do Projecto, Dra.
Helena Teixeira tinha usado
da palavra, para apresentar
a USFIG. A Coordenadora
deixou uma mensagem de
apreço e saudação à “com-
ponente de voluntariado
que nas diferentes áreas do
saber e ao longo de toda a
preparação deste projecto:
Universidade Sénior de
Figueiró dos Vinhos, se ve-

SETENTA ALUNOS SÃO GARANTE DE SUCESSO

ABRIU A UNIVERSIDADE SÉNIOR DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

rificou, uma vez que todos
os professores se disponi-
bilizaram a dar o seu contri-
buto gratuitamente”.

“Desta forma o volunta-
riado promove a aquisição
de novas aprendizagens,
de modo informal, reforçan-
do principalmente, valores
tais como de cidadania ac-
tiva, respeito, dignidade,
solidariedade para com os
cidadãos seniores do con-
celho de Figueiró dos Vin-
hos bem como, de outros”
- considerou. “Saliento que
a natureza deste mesmo
projecto, cria ainda a nobre
oportunidade de aprendi-
zagem intergeracional con-
tribuindo para a inclusão
social” - concluiu.

A Universidade Sénior de
Figueiró dos Vinhos
(USFIG) é uma instituição
aberta a todos os interes-
sados e destinada a pes-
soas maiores de 50 anos, de
ambos os sexos.

O seu objectivo essencial
é dinamizar e organizar
regularmente actividades
sócio-culturais, educati-
vas, recreativas, de aprendi-
zagem e ensino informal,
incentivando o volunta-
riado social, no âmbito da
Lei n.º 71/98 de 3 de
Novembro.

A Universidade Sénior de
Figueiró dos Vinhos pro-
põe, ministrar diferentes
saberes, em regime laboral
e pós laboral, sob o lema
“ajudar a aprender ou a en-
sinar”, dando primazia à di-
vulgação cultural e ao con-
vívio.

Neste momento as “dis-
ciplinas” a leccionar são
Português, Inglês, Saúde e
Bem-estar, Cidadania,
Informática, História Local

Regional e Património,
Pintura, Artes Decorativas,
Ginástica Sénior, Hidro-
ginástica, Intercâmbios
Culturais, Xadrez/Damas,
Canto e Música.

A disciplina que mereceu
maior procura por parte dos
alunos seniores foi a In-

formática, desde logo com
52 alunos inscritos, segui-
do do Inglês, com 27
alunos, Ginástica Sénior
com 22 e Saude e Bem-estar
e Hidroginástica, ambas
com 21

Certificação Acústica e
Energética de Edifícios

> Em toda a zona centro <

Telefone: 915  859 151

www.acuidade.com   |  acuidade.acústica@gmail.com
Rua Joaquim A. D’ Aguiar, 5 - 3º  3000-231 COIMBRA

No próximo dia 11 de Dezembro, os “Batedores” de
Figueiró dos Vinhos vão realizar mais um tradicional
convívio de Natal.

“Para mantermos a chama bem alta, mais uma vez nos
vamos reunir num são e franco convívio, a fim de
revermos os antigos amigos e colegas, bem como reviver
e recordar os tempos de alegrias e sacrifícios, a fim de
matar saudades” - esta é a mensagem da Comissão 2010,
dirigida a todos os “Batedores” de Figueiró dos Vinhos.
Comissão que é composta por Zé Tó Barreiros, António
José e Eusébio Brás, junto aos quais deverão ser feitas
as respectivas inscrições.

Do programa consta a concentração pelas 9H30 junto
aos Paços do Concelho; Missa na Igreja Matriz da vila
sufragando a alma dos antigos Bombeiros já falecidos,
pelas 10 horas; segue-se, pelas 11 horas, uma Romagem
ao cemitério, ao talhão dos Bombeiros Voluntários onde
será colocada uma coroa de flores e uma visita ao Quartel
dos Bombeiros, pelas 11H30.

O almoço que terá lugar no Restaurante Tricana está
agendado para as 12H30. Durante o almoço que como
sempre será um espaço de convívio e partilha terá lugar
uma entrega de brindes.

Foto
arquivo
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O Município de
Figueiró dos
Vinhos, através
da sua Biblioteca
Municipal,
promove de 22
de Novembro a 3
de Dezembro a I
Feira do Livro.
Esta Feira dará
oportunidade às
pessoas de
adquirirem
livros com
descontos que
poderão ir até
aos 25%.

Além das centenas de livros a preços convidativos que estarão
disponíveis, a Feira organizará «Viagens literárias com…» os
escritores Francisco Moita Flores, Rodrigo McSilva, Maria de
Fátima Gouveia e Joana Amaral Dias; receberá o grupo de Teatro
do Mar com “Estórias Aladas”, por Tânia de Brito, terá a presença
da “Biblioteca sensível itinerante” e receberá a visita das escolas
do concelho à Feira do Livro.

A Feira decorrerá nas instalações da Biblioteca Municipal
durante o seu horário de funcionamento.

Para a organização , “com este projecto a Biblioteca Municipal
pretende dar a conhecer os espaços que a compõem, os serviços
que presta e as actividades que desenvolve, reforçar e dinamizar
a imagem da Biblioteca Municipal, bem como proporcionar à
população o interesse pelos livros. Um dos objectivos, é mostrar
a importância das feiras de livros para o despertar de novos leitores
e para o desenvolvimento daqueles que já são leitores habituais,
ou seja, promover ao público o acesso ao livro e incentivar a
prática da leitura em todas as idades”.

Ainda segundo a organização, “a Feira do Livro destina-se à
exposição, promoção e venda de livros. Valorizar a boa leitura e
incentivar os alunos e utilizadores a manter contacto com as
novidades do mundo editorial. Apresentar o mundo da leitura de
forma primorosa”.

Francisco Moita Flores é o nome mais sonante deste evento,
sendo o convidado na abertura que vai ter lugar na segunda-
feira, dia 22 de Novembro, pelas 15 horas, na Biblioteca Municipal
de Figueiró dos Vinhos. Moita Flores é mestre na narrativa, tem
bacharelato em Biologia e licenciaturas em História e Sociologia,
com especializações em Sociologia Urbana e Criminologia. Em
1977 ingressou na Polícia Judiciária e foi o primeiro classificado
no curso de investigação criminal. Escreveu com sucesso
inúmeros guiões para televisão e actualmente é Presidente da
Câmara Municipal de Santarém. Além de ensaísta literário, colabora
em vários jornais e revistas assim como na televisão onde é
comentador criminologista. Como ficcionista, destacamos os seus
seguintes livros: “Polícias sem História”, “A Fúria das Vinhas” e
“Mataram o Sidónio”, um romance publicado este ano em torno
do assassínio do Presidente da República Sidónio Pais, ocorrido
a 14 de Dezembro de 1918, e que para o autor continua a ser “um
mistério”.

No prelo já tem um novo livro de contos, a editar em Novembro,
que resulta de um conjunto de histórias que escreveu para os
seus filhos para que estes conseguissem estudar com outra moti-
vação, por exemplo, o ciclo da água ou os géneros alimentícios.

Fátima Lima

I FEIRA DO LIVRO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

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

BUSCA AUTOMÁTICA213 920 560

74 anos ao
Serviço da
Hotelaria

“O CONVÍVIO” DE CAMPELO
COMEMOROU 27º ANIVERSÁRIO

Fados foram ponto alto
D. AURORA FEZ 105 ANOS
A MAIS IDOSA DO CONCELHO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

A Associação Cultural e Recreativa de Campelo “O Convívio”
festejou o seu 27º aniversário no passado dia 31 de Outubro
(Domingo).

Lina Coimbra, a dinâmica Presidente da Direcção desta
colectividade, preparou juntamente com a sua equipa uma noite
de sonho para todos quantos estiveram presentes.

Depois de um magnífico jantar, seguiu-se uma grande noite
de fados, com 5 fadistas vindos de Cascais - Lisboa, aos quais
se juntou Júlio Fernando, um campelense for afinidade que
também cantou... e encantou.

Em nome da Junta de Freguesia de Campelo foi Manuel
Branco quem esteve em sua representação (o Presidente Vítor
Vinhas justificou e lamentou a ausência por se encontrar acama-
do), enquanto que em representação do Presidente da Autarquia
Figueiroense esteve presente o seu Assessor, José Martins

A Dª. Aurora Conceição
Costa comemorou no
último dia 11 de Novembro
- Dia de S. Martinho, o seu
105º aniversário na casa da
sua filha Ermelinda Costa
Simões e do genro, Ambró-
sio Simões, em Salgueiro da
Lomba - freguesia de Agu-
da, concelho de Figueiró
dos Vinhos, em companhia
destes familiares, de dois
netos, dois bisnetos e al-
guns amigos mais chega-
dos. A outra neta - e os seus
dois filhos - não estiveram
presente porque se encon-
trarem no estrangeiro emi-
grados

Aurora Costa nasceu a 11
de Novembro de 1905, na
Lavandeira, aldeia junto a
Figueiró dos Vinhos.

Aos 105 anos, Aurora
Costa ainda estabelece um
diálogo, sendo de registar
a lucidez com que ainda
desfia memórias da sua in-
fância.

É seguramente a mais
idosa da freguesia e, prova-
velmente, do concelho.

Ultrapassadas as 105 pri-
maveras, a Dª. Aurora
conserva uma imperturbá-
vel lucidez, ainda consegue
manter uma conversação
embora com alguma difi-
culdade, vê bem, a audição
ainda não a traiu, a loco-
moção é feita com a ajuda
de um andarilho, deslocan-
do-se diariamente, por sua
iniciativa, para o seu quar-
to, para a divisão onde
passa os seus dias e para a
casa de banho. Não toma
qualquer medicação.

Com 99 anos foi operada
ao fémur, uma operação
que correu acima das mel-
hores expectativas e com

rápida recuperação.
Nasceu no princípio do

século XX, conheceu a mo-
narquia, viveu a ditadura e
chegou até à República,
conheceu reis, ditadores,
presidentes e ministros.

Presenciou tempos de
invenções, convulsões, de
muitas mudanças sociais,
culturais e económicas.
Nem sempre para melhor...

Toda a sua vida foi de-
dicada à agricultura e à lide
doméstica, daí que ainda
hoje nas suas conversas
tenha tendência a recordar
os tempos em que roçava
mato, cavava terra ao lado

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

1100 - 108  LISBOA
Fax: 213 150 963

FILIAL 2:
PRAÇA DO AREEIRO, 6 D/E

Tel.: 218 483 311
1000 - 159 LISBOA

PARQUE PRIVATIVO - CLIENTES
R. BERNARDIM RIBEIRO, 93-A

  1150 - 070 LISBOA 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

dos homens, etc..
Nascida na Lavandeira -

Figueiró dos Vinhos, Auro-
ra Costa era uma de oito
irmãos (6 raparigas e 2
rapazes), actualmente, a
única ainda viva. Após
casar mudou-se para o
Salgueiro da Lomba. Viúva
há 65 anos de António
Joaquim de quem teve a sua
única filha com quem
sempre morou e que lhe
“deu” 3 netos e 4 bisnetos.

O seu sorriso malandro é
de uma doce ternura difícil
de adjectivar, encantando
quem com ela contacta.

No dia do seu 105º ani-

versário não foi possível
festejar em conjunto dado
calhar a um “dia de se-
mana”. Assim, no Sábado
seguinte, a família mais
chegada (filha, genro,
netos, netas - estas por
afinidade - e 2 bisnetos)
acompanhados de amigos
mais chegados juntaram-se
para um jantar onde em
clima familiar se celebrou
mais um aniversário e
fizeram-se votos para que
no próximo ano a festa se
repita.

Pela nossa parte: Para-
béns Dª. Aurora e até para
o ano!

Em cima, Aurora
Costa com a sua

filha Ermelinda.
Ao lado, a família no
jantar que assinalou
as 105 primaveras da

D. Aurora
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Realizou-se no passado
Sábado dia 13 de Novembro
pelas 15 horas o I jogo Con-
vívio entre a CCDRC e a Câ-
mara Municipal de Figueiró
dos Vinhos, no Pavilhão Gim-
nodesportivo local.

O jogo supostamente de
“futebol de 5” acabou por ser
de “futebol de 7” permitindo
assim que mais elementos
participassem em simultâneo,
já que o principal objectivo era
mesmo o convívio e prática do
são desportivismo. E foi o que
aconteceu, o fair-play foi uma
constante, ou seja muito mais
do que o simples respeitar das
regras; englobou as noções de
amizade, de respeito pelo ou-
tro, e do espírito desportivo.

Para a história do jogo fica o
salutar convívio entre os parti-
cipantes. No final, a equipa da
casa venceu por 6-4, mas diga-
se em abono da verdade que
os visitantes foram prejudica-
dos pelo estado do piso,
encerado recentemente o que
o tornou muito escorregadio,
visto que vinham preparados
para outro tipo de piso. A
equipa da CCDRC, mostrou
estar bem preparada, física e
tecnicamente, além de bem
entrosada, ao que não será
alheio os treinos semanais, ás

quintas-feiras.
A equipa da casa liderada

pelo Presidente Rui Silva mos-
trou bons apontamentos e
justificou a vitória. Já a equipa
da CCDRC, onde destacamos
o Dr. Joaquim Felício, Coorde-
nador do Eixo II e o Eng.º
Pedro Geirinhas, Director de
Serviços de Comunicação e
Gestão Administrativa e
Financeira, da CCDR-C, mos-
trou ter bastante potencial e
“prometeu” a vitória para a
próxima jornada de deporto e
convívio que deverá ter lugar
lá mais para a próxima Prima-
vera.

Para o Eng. Pedro Geirinhas
este jogo e convívio teve um
“sabor especial” já que foi
quase um regresso às origens,

dado ter sido nos concelhos
vizinhos de Castanheira de
Pera e Pedrógão Grande que
passou a sua meninice, já que
os seus pais eram professores
naqueles concelhos.

Ao jornal “A Comarca”, o
Presidente Rui Silva consi-
derou estas jornadas de grande
importância, pois permite um
conhecimento mais próximo de
ambas as realidades, além de
que estes momentos de des-
porto e convívio são sempre
salutares.

No final do jogo teve lugar
jantar nas instalações do Clube
de Caçadores da Bairrada, no
Cabeço do Peão, ao qual as
Juntas de Freguesia de Bairra-
das e Figueiró dos Vinhos tam-
bém se associaram.

CONVÍVIO  E DESPORTIVISMO FORAM OS VENCEDORES

CONVÍVIO ENTRE MUNICIPIO
FIGUEIROENSE E CCDR-C

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

FERNANDO MANATA
            ADVOGADO - Telm.: 917277096

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

ANA LÚCIA MANATA
ADVOGADA - Telm.: 912724959

Entre 30 de Outubro e 1 de
Novembro, decorreu em
Figueiró dos Vinhos, a edição
2010 da Feira de Doçaria Con-
ventual.

O Convento do Carmo
recebeu pela quinta vez este
evento, no qual dez exposi-
tores trouxeram a este certame
os doces conventuais de
Alcobaça, Alpalhão, Tentúgal,
Ovar, Nelas, Santa Maria da
Feira e Figueiró dos Vinhos e
ainda a ginjinha de Óbidos e
os licores de Cabeceiras de
Basto.

Este ano com uma decoração
e um enquadramento mais de
acordo com os objectivos do
evento, também o público
acorreu em maior número,
sendo no final visivel o con-
tentamento dos expositores
presentes que testemunharam
à reportagem de “A Comarca”
a grande afluência que se
traduziu num êxito também
para eles que, em tempo de
crise, ultrapassaram larga-
mente as melhores expecta-
tivas.

Na abertura oficial esti-

V FEIRA DE DOÇARIA CONVENTUAL

QUINTA EDIÇÃO CONFIRMOU SUCESSO
E FIDELIZAÇÃO DOS VISITANTES

veram presentes o Presidente
da Autarquia figueiroense,
Engº Rui Silva acompanhado
pelo Veriador Amândio Ideias
e o Dr. António Martins, em
representação da Entidade Re-
gional de Turismo do Centro,
parceira no evento já que este
se encontra integrado na
iniciativa "Doce Centro 2010",
promovida pelo Turismo
Centro de Portugal (TCP).

António Martins que con-
siderou que a Feira de Doçaria
Conventual de Figueiró dos
Vinhos vai de encontro a um
produto turistico que é um
vector de desenvolvimento
turístico e cultural.

O representante do TCP
realçou o facto de estarem pre-
sentes expositores de vários
pontos do país, de norte a sul
e registou, ainda, o empenho
da Autarquia na recuperação e
manutenção do património.

De acordo com o Presidente
da Câmara Municipal de Fi-
gueiró dos Vinhos, Eng.º Rui
Silva, a Feira de Doçaria Con-
ventual “ganhou raízes” esta
edição confirmou a fidelização
dos visitantes. Como tal, e
tendo em conta que a mostra
está em expansão, perspectiva-
se a ideia "de prolongar a feira
até aos claustros do Con-
vento”.



2010.11.178 REGIÃOREGIÃOREGIÃOREGIÃOREGIÃO

Alunos e professores da ETPZP
(informática, comunicação e energias
renováveis) marcaram presença na SIMO
e no Estádio Santiago Bernabeu, em
Madrid, Espanha.

A Feira Internacional de Informática,
Multimédia e Comunicações, não é
apenas o principal evento do sector em
Madrid, é também a 2ª feira de maior
importância da Europa (recebe cerca de
20 000 visitantes). Uma referência em
tendências e novidades no desenvol-
vimento do mundo da informação.

Por sua vez, os alunos e professores
tiveram a oportunidade de visitarem o
Estádio do Real Madrid, uma visita
inesquecível.

Esplanada e
Parque de

Estacionamento

- Tel. 236 553 258  -
3260 FIGUEIRÓ DOS VINHOS

RETIRO  "O FIGUEIRAS"RETIRO  "O FIGUEIRAS"RETIRO  "O FIGUEIRAS"RETIRO  "O FIGUEIRAS"RETIRO  "O FIGUEIRAS"
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ALUNOS DA ETPZP EM MADRID
VISITA A FEIRA DE INFORMÁTICA... E ESTÁDIO SANTIAGO BARNABÉU

Tem lugar no próximo dia 20 de Novembro, Sábado, o
Passeio “A pedalar pelo Interior Cicloturismo-Pinhais do
Zêzere”.

Esta iniciativa constitui uma primeira edição, num
percurso que se iniciará em Figueiró dos Vinhos,
percorrendo Castanheira de Pêra, Pedrógão Grande e
Pampilhosa da Serra.

A partida será pelas 08h30m na Praça do Municipio em
Figueiró dos Vinhos e a chegada na Praça do
Regionalismo, na Pampilhosa da Serra, onde decorrerá o
Almoço-convívio.

No âmbito do conjunto dos quatro municípios
organizadores, trata-se de mais uma realização que
permitirá promover o potencial turístico do território E
estreitar laços, estando já assegurada participação dos
quatro Presidentes de Câmara respectivos.

A inscrição é gratuita e poderá ser feita junto das
respectivas Câmaras Municipais.

FIGUEIRÓ - CASTANHEIRA -
PEDRÓGÃO - PAMPILHOSA

Pedalar pelo interior
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A Turismo Centro de Portugal
(TCP) apresentou no passado dia 3
de Novembro em Pedrógão Grande
o novo Dossier Turístico Centro de
Portugal (DTCP). Esta é apenas uma
das iniciativas programadas pelo
Centro de Portugal para unir a região
e fidelizar turistas. O Centro de
Interpretação Turística (CIT) de
Pedrógão Grande, inaugurado há dois
anos, foi o espaço escolhido pela
região turismo para apresentar a sua
nova estratégia de promoção.

Este novo suporte pretende que o
turista, esteja onde estiver, tenha a
mesma base informativa de forma a
ser esclarecido por exemplo de
contactos, horários de monumentos
ou outras ofertas.

Disponível em formato papel e
suporte multimédia, o DTCP é um
instrumento de conhecimento do
território regional, que visa apoiar as
autarquias e os serviços de atendi-
mento ao turista, permitindo o acesso
rápido à informação, e a criação de
uma rede de contactos. O dossier é
uma ferramenta de trabalho que reúne
um conjunto de informações de
temática turística, relacionadas com
os serviços e equipamentos de apoio
ao turismo existentes nos quatro
Pólos de Marca Turística do Centro
de Portugal, como sendo Ria de
Aveiro, Viseu/Dão Lafões, Coimbra
e Castelo Branco/Naturtejo, assim
como outros conteúdos técnicos.

Este projecto “tem a ver com a
forma como a TCP se posiciona no

mercado e pretende enriquecer a ver-
tente turística”, disse Pedro Macha-
do, presidente da TCP acrescentando
que “este é um trabalho conjunto
importante e de complementaridade
do território” e apelando a que todos
os postos de turismo “contribuam
para o reforço da marca” pois são
“uma porta de entrada da informação
que vai para outros concelhos”.

Sónia Oliveira, da TCP considera
que a base informativa é impresci-
ndível para divulgar os municípios.

Deste modo a informação está à
mão e a região será mais fácil de

DOSSIER TURISTICO CENTRO DE PORTUGAL APRESENTADO
PEDRÓGÃO GRANDE FOI O PALCO ESCOLHIDO...

divulgar. “Esta necessidade surgiu da
nossa própria fragilidade que, não
tendo nós a base completa sentimos
mais dificuldades”, atestou. O DTCP
é um instrumento de conhecimento
do território regional, que visa apoiar
as autarquias e os serviços de atendi-
mento ao turista, permitindo o acesso
rápido à informação, e a criação de
uma rede de contactos.

Acolher esta iniciativa no Centro
de Interceptação turística foi também
ajudar a valorizar um espaço de
excelência no concelho como realçou
João Marques, presidente da Câmara

de Pedrógão apelando a que todos os
municípios da região ali fizessem che-
gar informação para também serem
divulgados, até porque, e sublin-
hando as palavras de Pedro Machado,
este posto pretende ser “uma porta
de entrada da região”. Este novo
suporte de informação estará dispo-
nível nos Postos de Turismo Centro
de Portugal e será actualizado regular-
mente.

Estiveram nesta apresentação
vários municípios da TCP, entre eles
Sertã, Figueiró dos Vinhos e Castan-
heira de Pera.

A ABAE/ FEE Portugal (Funda-ção para
a Educação Ambiental) atribuiu à ETPZP o
Galardão Bandeira Verde ECO-ESCOLAS
2010, numa cerimónia no Parque Lineal, em
Ourém.

A bandeira foi hasteada no dia 04 de
Novembro.

O Programa Eco-Escolas pretende:
encorajar acções e reconhecer e premiar o
trabalho desenvolvido pela escola na mel-
horia do seu desempenho ambiental, ges-
tão do espaço escolar e sensibilização da
comunidade, estimular o hábito de parti-
cipação e a adopção de comportamentos
sustentáveis no quotidiano, ao nível
pessoal, familiar e comunitário, e visa con-
tribuir para a criação de parcerias locais na
perspectiva de implementação da Agenda
21 Local.

Promovido pela
ETPZP:
Curso ACT é mais
valia para a região

A Autoridade para as Condições
do Trabalho (ACT) acabou de
homologar o Curso de Técnico de
Higiene e Segurança do Trabalho a
ser ministrado na Escola
Tecnológica e Profissional da Zona
do Pinhal (ETPZP).

Este novo curso (1200 horas)
tem como objectivo global a aqui-
sição de competências que permi-
tam aos formandos o desenvol-
vimento, coordenação e controlo
das actividades de prevenção e de
protecção contra riscos profissio-
nais, tendo como saída profissional
o Técnico Especialista de Seguran-
ça e Higiene do Trabalho (nível IV).

Esta é uma formação importante,
não só para a escola como também
para a região como salientou An-
tónio Figueira, director pedagógico
daquele estabelecimento de ensino.
O processo tem dois anos e a área
em causa estende-se agora ao
interior do país e vem colmatar a
actual falta de profissionais já que
são uma exigência que a ACT faz
às empresas.

Os destinatários deste curso são
titulares do 12º ano, empregados
ou desempregados. Esta formação
diversifica a oferta formativa da
ETPZP e “serve de resposta a to-
das as solicitações que nos são fei-
tas”, referiu o director pedagógico,
complementando com a ideia de
que “iremos também dar resposta
ao tecido empresarial existente e
às pessoas desempregadas abrindo-
lhes mais portas para ingressarem
no mundo empresarial.

A ETPZP tem consciência que
formará profissionais que vão ter a
seu encargo, para além de uma
responsabilidade meramente té-
cnica, também responsabilidade na
definição de procedimentos. Neste
contexto foi desenvolvido o plano
de formação e foram escolhidos os
profissionais que vão ter a seu en-
cargo a responsabilidade formativa.

As candidaturas poderá ser efec-
tuadas on line na página da escola.

CONCURSO VILAS
FLORIDAS

A AREAC em parceria com o Município
de Pedrógão Grande e o Agrupamento de
Escolas de Pedrógão Grande irá realizar o
concurso ‘’Vilas Coloridas’’ no dia 19 de
Novembro do corrente ano.

Este concurso consiste na criação de dese-
nhos apelativos à política dos 4 R’s (Reduzir,
Reutilizar, Reciclar e Recuperar), em que
os desenhos vencedores serão reconstituídos
nos contentores de lixo indiferenciado no
Município de modo a colorir a vila e a apelar
à sensibilização ambiental. É dirigido a todos
os alunos do 1º Ciclo do concelho de Pedrógão
Grande, e terão como júri: o Representante
da Comissão de Pais, o Técnico da AREAC e
o Representante do Município de Pedrógão
Grande, para avaliação dos desenhos e entrega
dos prémios no dia 29 de Novembro de 2010.

Deste modo, divertido e colorido, é envol-
vida a comunidade jovem e os seus familiares
para as questões ambientais, como por
exemplo, o elevado número de resíduos que
ainda vão actualmente para aterro.

Prémios: 1º Lugar, “Estação Meteo-
rológica”, da 4m; 2º Lugar, “Guia da
Natureza”, da Texto Editores; 3º Lugar, “Tu
podes salvar o planeta”, da Texto Editores

ABAE ATRIBUI GALARDÃO ECO-ESCOLAS
À ETPZP

PELO 4º ANO CONSECUTIVO...
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HOMENAGEM AO CÓNEGO AURÉLIO DE CAMPOS
INICIATIVA DE AMIGOS E EX-ALUNOS EXTERNATO S. DOMINGOS

Em boa hora um grupo de
amigos e ex-alunos do Exter-
nato S Domingos, que já tin-
ham realizado o 1º Encontro
de antigos alunos e profess-
ores, 40 anos depois do seu
encerramento, desta vez, re-
solveram promover uma ho-
menagem ao Padre Aurélio.

Para nós, será sempre
recordado com respeito
como o Padre Aurélio, que
a l de Novembro de 2010,
comemorou o 509 aniversário
da sua lª Missa, celebrada
em Castanheira de Pera.

Nasceu no ano de 1931,
em Fajão, concelho de Pam-
pilhosa da Serra, e foi orden-
ado Presbítero na Sé Nova
(Coimbra), em Agosto de 56.

De Novembro de 60 até Ja-
neiro de 78, paroquiou a fre-
guesia de Castanheira, de-
senvolvendo aqui uma vasta
actividade.

Dinamizou a evangeliza-
ção, providenciou a restaura-
ção da Igreja Matriz e de al-
gumas Capelas da paróquia,
não esquecendo a constru-
ção da nova Capela S Pedro
(Sarzedas).

Em 62, com o apoio de ou-
tros Castanheirenses, criou
o ensino liceal na nossa terra,
através do Externato S Do-

por Pedro Barros

mingos, do qual foi Director
e Docente de Português e
Religião e Moral.

Ao longo da sua caminha-
da assumiu diversas tarefas
pastorais. Passou a Vigário
da Região Centro em No-
vembro de 83, e pouco tem-
po depois, em Dezembro de
85, é nomeado Arcipestre da
zona Pastoral de Coimbra, De

MARIA CAVACO SILVA DE
VISITA À CERCICAPER
No pretérito dia 28 de Outubro, a Dra. Maria Cavaco
Silva visitou a Cooperativa para a Educação e
Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Castanheira
de Pera – CERCICAPER.
Após ter sido recebida pela Presidente da Direcção,
Dra. Ana Paula Neves a Dra. Maria Cavaco Silva
percorreu vários serviços da instituição,
nomeadamente, o Centro de Actividades Ocupacionais
da CERCICAPER – CAO – e o Centro de Acolhimento
Temporário “Augusto Henriques” – CAT, também
acompanhadada pelo Presidente da Autarquia
castanheirense, Dr. Fernando Lopes.

A primeira dama destinou toda a manhã para visitar a
Cercicaper. Na oportunidade, Maria Cavaco Silva visitou o
Centro de Actividades Ocupacionais (CAO) e o Centro de
Acolhimento Temporário Augusto Henriques (CAT), duas
valências da instituição, fazendo questão de conhecer em
pormenor as actividades ali desenvolvidas e dialogando com os
respectivos utentes. Tendo, ainda, feito questão de almoçar no
próprio refeitório da instituição.

Durante a visita, Maria Cavaco Silva tomou conhecimento
do futuro projecto da Cercicaper, que consiste na ampliação do
lar residencial, permitindo o realojamento de 12 utentes e cri-
ando mais seis vagas. Um projecto orçado em mais de 830 mil
euros, e que permitirá, ainda, criar cinco vagas na valência de
Residência Autónoma. A obra, que deverá ser lançada a concurso
público ainda este ano, será comparticipada pelo Programa
Operacional de Potencial Humano (POPH), tendo a instituição
de suportar uma verba superior a 270 mil euros. O novo lar re-
sidencial criará oito postos de trabalho, para além dos 11 já
existentes, o que faz com que a Cercicaper continue a ser a ter-
ceira maior empregadora daquele concelho do Norte do distrito
de Leiria, a seguir à Câmara Municipal e à Santa Casa da
Misericórdia.

No final,  a primeira dama fez um “balanço muito positivo”,
salientando que o facto de se situar “numa zona do interior e
muito despovoada, naturalmente arrasta consigo vários pro-
blemas”, pelo que instituições como a Cercicaper “são muito
necessárias”.

Maria Cavaco Silva destacou a “atenção dada pelas técnicas
e responsáveis” e “a qualidade das instalações”, concluindo que
“a situação é muito melhor do que aquela que é vivida por
instituições congéneres dos grandes centros”, onde “existem
muitas dificuldades e muitos problemas”. “Aqui não há nada
disso, e isso é muito consolador”, disse, destacando a
importância que dá ao visitar instituições nos mais diversos
pontos do País, “até para ver que há outro país para além de
Lisboa, um país real” - afirmou

A Cercicaper abrange os concelhos de Castanheira de Pera,
Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande. Serve actualmente cerca
de 115 utentes, nas valências de Centro de Actividades Ocupaci-
onais, Lar Residencial, Formação Profissional e Intervenção
Precoce.  Dispõe, ainda, de um Centro de Acolhimento Tempo-
rário Infantil onde acolhe 15 crianças em situação de risco. Um
número que se revela escasso, face aos pedidos que lhes são
dirigidos através das diversas entidades, como a Segurança Social
ou as Comissões de Protecção de Crianças e Jovens.

setem bro de 97 a Julho de
2010, ocupa o lugar de Reitor
do Seminário Maior de Coim-
bra e em Agosto de 99, é
nomeado Cónego. Foi tam-
bém Director Nacional da
Educação Cristã.

No que nos toca direta-
mente, marcou uma época na
sociedade de então, quer
como Padre, na ação espiri-

tual, quer como Professor e
Pedagogo, na vi da acadé-
mica de muitos jovens, que
assim tiveram mais oportuni-
dades de alargar os seus
horizontes profissionais.

A referida homenagem
constou de Missa presidida
pelo Bispo de Coimbra, Dom
Albino, que desde o prmeiro
contacto aderiu à ideia, co-
adjuvado pelo próprio home-
nageado, Padre Gomes (pá-
roco local), Padre de P. Gran-
de e Padre de Alvorge (Vigá-
rio Episcopal).

Teve acompanhamento
coral, que enriqueceu a ceri-
mónia e uma Igreja repleta de
fiéis, que puderam testemun-
har o carinho que ainda sen-
tem pelo Padre Aurélio.

Seguiu-se o jantar no Hotel
Lagar do Lago, que foi bas-
tante participado e decorreu
em ambiente agradável.

Como disse durante o
jantar, a memória e a gratidão,
são valores intemporais da
Humanidade.

Por tudo isto, os promo-
tores da homenagem enten-
dem que este acto era justo
e merecido.

Obrigado a todos os parti-
cipantes, e que Deus o ilumi-
ne, Padre Aurélio.

O Centro Recreativo
Gestosa Cimeira Castanhe-
ira de Pêra, com a intenção
de juntar amigos e famílias,
vai organizar um jantar de
Natal nas instalações do
Centro Recreativo, no dia 4
de Dezembro 2010 pelas 19
horas.

Além do encontro de ami-
gos, este jantar tem como
finalidade, angariar fundos
para as obras de melho-
ramento desta colectivi-
dade.

Assim,  o Centro Recrea-
tivo Gestosa Cimeira Cas-
tanheira de Pêra apela a
todos os amigos e famílias
de algum modo ligados à
Gestosa Cimeira, que parti-
cipem neste jantar, “ao
participarem neste jantar

estão a colaborar com a co-
lectividade” - lembram.

Segundo fonte do Cen-
tro Recreativo Gestosa Ci-
meira Castanheira de Pêra,
pela primeira vez este Cen-

tro Recreativo, irá realizar
um Jantar de Natal, entre
todos os habitantes e
conterrâneos da Gestosa
Cimeira.

A ementa consta de So-

pa, Bacalhau com couves e
batatas cozidas, Bebidas,
Sobremesas, café e muito
bairrismo e amor ao rincão
Natal. Tudo pelo contri-
buto de apenas 8 euros. As
crianças até 15 anos não
pagam.

Segundo a mesma fonte,
este jantar, para além do
convívio, terá como objec-
tivo a angariação de fundos
para as obras de recupe-
ração do nosso centro
recreativo. Assim sendo,
apela-se a todas as familias
espalhadas pelo pais, para
“neste dia se juntem nós,
pois só com a força e ajuda
de todos, conseguimos
alcançar os nossos objec-
tivos”, através do email
gestosacimeira@gmail.com

CENTRO RECREATIVO PROMOVE JANTAR DE NATAL
GESTOSA CIMEIRA
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No fim do mês de
Outubro, as três
salas do nosso

jardim
confeccionaram as
“merendeiras”. Foi

uma actividade que
contou com a

colaboração das
famílias e de duas

padarias da vila.
Todos apreciaram
os nossos dotes

culinários…
Para o ano haverá

mais…
                                                                                           Jardim-

de-infância de
Figueiró dos Vinhos

Tradições... de pequenino...

As alunas do Curso Pro-
fissional de Técnico de Apoio à
Infância do Agrupamento de
Escolas de Figueiró dos Vinhos,
no passado dia 15 de Outubro,
realizaram uma visita de estudo
à Expo Júnior no Pavilhão do Rio
- Centro de Congressos de
Lisboa.

A actividade, dinamizada pelas
docentes de Expressão Plástica,
Expressão Corporal, Dramática e
Musical, Saúde Infantil e Técni-
ca Pedagógica e Intervenção
Educativa, teve como principais
objectivos promover o contacto
com novas técnicas e materiais,
experimentar e visualizar dife-

Curso de Apoio à Infância na
Expo Júnior

rentes formas de animação e desenvolver
estratégias de motivação nas crianças.

As formandas participaram nos
diversos ateliers, o que lhes permitiu
adquirir e aprofundar os seus conhe-
cimentos, nomeadamente, pinturas faci-
ais, jogos e diversas formas de contar uma
história.

Tudo correu conforme o previsto e os
objectivos foram atingidos.

Alunas de 12ºE

Alimentação saudável
Encarregados de educação
recebem formação

Dia 29 de Outubro, realizou-se no Jardim de Infância de Figueiró dos
Vinhos, uma acção de sensibilização, subordinada ao tema “Alimentação
Saudável”. Esta acção foi dinamizada pela Drª Raquel Godinho,
nutricionista do Grupo Holon, com a colaboração da Farmácia Vidigal, na
pessoa da Drª Adelaide, e dirigiu-se a todos os Encarregados de Educação
das crianças da Educação Pré-Escolar do nosso concelho.

 Educadora Lurdes Marques
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O Processo de RVCC é um Processo
de Reconhecimento, Validação e
Certificação de Competências e destina-
se a todos os adultos que não concluíram
o 4.º, o 6.º, o 9.º (RVCC – Nível Básico)
ou o 12.º Ano (RVCC Nível Secundário).

O Processo de RVCC de nível básico
destina-se a todos os adultos com idade
igual ou superior a 18 anos e que não
tenham concluído o 4.º, 6.º ou 9.º ano e
tem como objectivo aumentar o seu nível
de Certificação Escolar.

O Processo de RVCC de nível
Secundário destina-se a todos adultos
com idade igual ou superior a 18 anos
que não tenham concluído o 12º Ano de
escolaridade, desde que estejam compro-
vadamente inseridos no mercado de
trabalho mediante apresentação de
declaração de experiência profissional,
quando menores de 23 anos.

O Processo de RVCC parte das experi-
ências de vida de cada adulto e baseia-
se na construção de um Portfólio Refle-
xivo de Aprendizagens - PRA através da
narrativa autobiográfica. Através do
PRA realiza-se a identificação dos sabe-
res e competências adquiridos ao longo
da vida, através de um conjunto de acti-
vidades, assentes na metodologia de
balanço de competências através das
quais o adulto demonstra as aprendiza-
gens realizadas ao longo da vida nos
diversos contextos que o rodeiam, nome-
adamente pessoal, social e profissional.
É um processo que reconhece e valida
os saberes e as competências à luz de
um  Referencial de Competências-Chave,
atribuindo ao adulto uma certificação de
nível básico (certificado de qualificações

O Processo de RVCC
correspondente ao  1.º, 2.º ou 3.º ciclo do
ensino básico e diploma do ensino básico)
ou de nível secundário (certificado de qua-
lificações correspondente ao ensino se-
cundário e diploma do nível secundário
de educação).

Durante o Processo de Reconhecimen-
to, o adulto é acompanhado, em grupo e
individualmente, pela Profissional de RVC
e pelos formadores das diferentes Áreas
de Competências-Chave. Sempre que um
candidato não demonstre todas as com-
petências necessárias à certificação, de
acordo com o Referencial de Competên-
cias-Chave, relativo ao nível de qualifica-
ção que pretende obter, serão desenvol-
vidas sessões de formação complementar,
num máximo de 50h.

Após o reconhecimento das competên-
cias o PRA do adulto será validado (Valida-
ção de Competências) pelos formadores e
pela Profissional de RVC. Esta validação é
realizada através do confronto das compe-
tências demonstradas no PRA com o Refe-
rencial de Competências-Chave.

Depois das Competências serem vali-
dadas, o adulto tem que apresentar o seu
PRA a um Júri de Certificação (Certifica-
ção de Competências) que é composto
pela Profissional de RVC, pelos formado-
res das diferentes áreas de Competências-
Chave e por um avaliador Externo. Este é
o momento em que o adulto é formal-
mente Certificado para um determinado
nível de Escolaridade.

Nos próximos artigos, abordaremos de
forma mais pormenorizada, o referencial
de Competências-Chave de nível Secun-
dário e de nível básico, sendo que ficam,
desde já, os seus esquemas.

O Referencial de
Competências-Chave
de Nível
Secundário

O Referencial de
Competências-Chave
de Nível Básico

O Centro Novas Oportunidade do Agrupamento de Escolas de Figueiró dos Vinhos

No passado dia 10 de Outubro, foi
organizado o maior dia mundial de
acção ambiental de sempre, cha-
mado dia 10:10:10 e organizado pelas
associações 10:10 e 350.org.

O conceito era simples: qualquer
pessoa e/ou organização era convi-
dada a organizar uma actividade
amiga do ambiente para esse dia.

Houve milhares de escolas de todo
o mundo que aderiram a este dia com
actividades originais, inclusive o
Agrupamento de Escolas de
Figueiró dos Vinhos.

Lançado o desafio às nossas
escolas, os meninos do pré-escolar
realizaram uma actividade muito
simples nas casas de banho das suas
escolas que tem por objectivo pou-
par água nas descargas dos auto-
clismos. No 1º Ciclo, cujo tema da
Área de Projecto é sobre Educação
Ambiental, nomeadamente, o sub -
tema “Água fonte de Vida”, duas
turmas participaram também com
uma actividade que teve como
principal intuito poupar água, pois
ela é um bem vital que temos, impe-
rativamente, de preservar. Parabéns
aos meninos do 4º I e do 1º D que
vão ajudar a cuidar do Ambiente.

No 2º ciclo, os alunos propuse-
ram-se fazer individualmente um
compromisso ambiental. O 3º ciclo e
o secundário pegaram na ideia do 2º
ciclo e realizaram um compromisso
por turma. Estes compromissos
foram expostos nas respectivas
escolas e podem ser visitados.

Parabéns a todos os alunos e tur-
mas que participaram nesta inicia-
tiva mundial.

Os professores responsáveis pelo
Projecto Eco-Escolas

Maior dia mundial de acção ambiental
Compromisso ambiental no dia 10-10-10
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Comer de forma saudável e agir em
equilíbrio com o ambiente, deve ser
uma preocupação de todos.

Foi com este objectivo que a Escola
Secundária no âmbito do Projecto
Eco-Escolas e em colaboração com o
Projecto Educação para a Saúde
organizou uma mesa Eco dos tempos
dos nossos avós, onde a produção de
resíduos era diminuta e a prática de
uma alimentação mediterrânea fazia
parte do dia-a-dia da nossa população.

O Eco-Dia da Alimentação
Comer de forma saudável e agir
em equilíbrio com o ambiente

Saliente-se que esta alimentação
poderá vir a ser considerada patrimó-
nio cultural não material da humanida-
de. E, como é sempre bom recordar
os bons e velhos tempos em que os
nossos alimentos eram cultivados e
apresentados de forma ecológica
revisitá-mos uma mesa, no dia 16 de
Outubro - Dia Mundial da Alimenta-
ção, que não compromete o ambiente.

A coordenadora do Projecto Eco
-Escolas

A equipa PES (Projecto Educação
para a Saúde) sinalizou o Dia Mun-
dial da Alimentação no Agrupamento,
com intervenções diferenciadas em
função das idades e escolas a que se
destinavam. Desde folhetos de sensi-
bilização a uma carta aberta à comuni-
dade, passando por pequenas exposi-
ções e exploração de powerpoints (por
exemplo, “O sal na nossa alimenta-
ção”) e livros de receitas, procurou-

Partilhar uma boa refeição é algo que pode ser
muito agradável mas, por outro lado, o nosso gosto
em consumir os alimentos pode ser “estragado”
pelo comportamento que os outros têm à mesa.
Leonardo da Vinci, no século XV, já sentia este
problema e escreveu uma lista do que, para ele,
eram comportamentos impróprios à mesa.
Apresentamos-te aqui alguns:

Aprender a comer e o que comer
Dia Mundial da Alimentação - 16 de Outubro

Nenhum convidado se deve sentar em cima da mesa,
nem de costas voltadas para ela, nem ao colo de
outro comensal.
Não deve pôr as pernas em cima da mesa.
Não deve pôr a cabeça em cima do prato para comer.
Não deve tirar comida do prato do vizinho, sem
primeiro lhe pedir licença.
Não deve colocar no prato do vizinho partes
desagradáveis ou já mastigadas da sua própria
comida, sem que primeiro lhe tenha pedido licença.
Não deve limpar a faca às vestes do vizinho.
Não deve cuspir.
Não deve beliscar ou dar palmadas no vizinho.
Não deve revirar os olhos ou fazer caretas assustadoras.
Não deve meter o dedo no nariz ou no ouvido
durante a conversação.
Nem deve pegar fogo ao vizinho enquanto se
encontra à mesa.
Não deve agredir um criado (a menos que seja em
defesa própria).
E, se sentir necessidade de vomitar, que saia da mesa.
Tal como se tiver vontade de urinar.

In Apontamentos de cozinha de Leonardo da Vinci,
Shelag e Jonathan Routh, Atena.

Extraído do programa educativo “Apetece-me”, uma
iniciativa da Nestlé  Portugal com o apoio do DEB do
Ministério da Educação

   Projecto de Educação para a Saúde
Ano Lectivo 2010/2011

Carta aberta aos estudantes do AEFV

Hoje, Dia Mundial da Alimentação, é um momento para
reflectires se a alimentação e as bebidas que consomes
favorecem e protegem a tua saúde.

És diariamente bombardeado(a) por uma publicidade
enganosa que, com artes sofisticadas e alguns truques,
procura tornar-te um grande consumidor dos produtos
que interessa impingir, tais como: bebidas alcoólicas (como
a cerveja, bebidas brancas e/ou espirituosas, …), bebidas
açucaradas (como os refrigerantes), alimentos salgados e
gordurosos (como os hambúrgueres, as pizzas, os folhados,
…), mas também alimentos açucarados (como os bolos, as
bolachas, …). Estes alimentos, altamente calóricos, isto é,
ricos em energia, são responsáveis por desequilíbrios
alimentares que se vão reflectir frequentemente em
obesidade, diabetes e outros problemas graves de saúde.

Em contradição, esta mesma sociedade de consumo, de-
pois de te levar a consumir as suas “maravilhas”, vai exigir-
te que tenhas um corpo bonito, esbelto, robusto e saudável.

És uma dupla vítima desta mesma sociedade consumista,
pois pagas e, por vezes, bem, por produtos que te “suge-
rem” para comer e beber e depois irás ter que pagar pelos
medicamentos para combateres as doenças e os “males”
provocados por esses falsos alimentos.
Pensa nisto.

Já agora, aproveita e come a sopa, a salada e a fruta que
te são fornecidas pela Escola, pois estas apenas te poderão
fazer bem!

Figueiró dos Vinhos, 16 de Outubro de 2010
Os professores dinamizadores do PES – Projecto de

Educação para a Saúde

se, assim, promover estilos de vida
saudável.

Reproduzimos aqui um mo-mento
de boa disposição com os “Aponta-
mentos de cozinha de Leonardo Da
Vinci” e uma mensagem de sensibili-
zação, pertinente nos dias de hoje,
para os mais jovens e não só.

 Cumprimentos Saudáveis,
Equipa PES

À Biblioteca do 1º Ciclo...
Visita guiada dos alunos do 1º ciclo e 5º ano

No início do ano lectivo, a directora do Agrupamento, professora
Fernanda Dias, acompanhada pela professora bibliotecária, professora
Guilhermina Ladeira, fizeram uma visita guiada à Biblioteca do 1º ciclo e
às escolinhas do agrupamento, em colaboração com os professores dos
respectivos alunos.

Durante esta visita, cada aluno do 1º ano teve oportunidade de receber
um livro oferecido pelo Plano Nacional de Leitura, no âmbito do seu
projecto Ler+ Para Vencer.

Também os alunos do 5º ano fizeram uma visita guiada à Biblioteca da sua escola, orientada pela professora
bibliotecária do Agrupamento, em colaboração com os professores que leccionam a disciplina de Língua Portuguesa
àqueles alunos.

Durante a visita cada aluno foi agraciado com um livro, igualmente, no âmbito do projecto Ler+Para Vencer,
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Figueiró dos Vinhos, 16 Setembro 2010

Cara amiga:

 Nem imaginas o que me aconteceu estas férias.
 No dia 3 de Agosto, fui até ao aeroporto de Lisboa e apanhei o avião para as
Maldicaraíbas. É uma terra maravilhosa, nunca tinha estado num sítio como
aquele.
 É tudo tão belo, cheio de flores, não há carros nem fábricas a poluir o ambiente.
As casas são feitas de madeira, o tempo é estável, nem está calor nem frio e
respira-se um ar tão puro a ervas verdes e plantas.
  Estava tudo a correr tão bem até que, um dia, um rapaz bem formado, moreno,
de olhos verdes, chegou ao pé de mim e me convidou para dar um mergulho no
mar. Eu aceitei.
   Nem vais acreditar, o mar é lindo, aqueles peixes magníficos, os recifes, tudo,
até golfinhos vi, é mesmo um sítio fantástico.
   Quando regressei para a terra estava encantadíssima, mas ainda fiquei mais
encantada com o que vi depois. Ia a caminhar na areia e estavam a nascer tartarugas,
elas passavam-me por entre os pés, até ao mar… foi magnífico, nunca mais vou
esquecer aquele dia.
   Passei lá mais uns dias maravilhosos. Nunca mais vou esquecer aquela terra.
   Agora, voltei para casa e estou pronta para começar a trabalhar na escola.

Beijo, uma amiga exploradora!
 Catarina Paiva, 9ºA

Caro amigo:

16 Setembro 2010

Fui escolhido para um trabalho muito importante, por ser um grande explorador.
Escolheram-me para encontrar o El Dourado, mas não acredito que tal cidade
possa existir, mas aceitei, de qualquer maneira, a missão.
Então, parti sozinho pelo Amazonas, apenas com algum material e os mantimentos
necessários. A caminhada foi muito perigosa, fui perseguido constantemente por
animais selvagens esfomeados, fugindo de tribos canibais e passando por várias ar-
madilhas montadas, há muitos anos atrás. Mas também vi paisagens lindas e criatu-
ras magníficas, árvores gigantescas, libelinhas de um metro a sobrevoarem a floresta
e flores de várias cores, algumas chegavam mesmo a ser mais altas do que casas.
Cheguei ao local onde era suposto estar o El Dourado, só que… nada. Não havia
lá nada, nem pirâmide, nem templos, nem ouro. Nada!!! Não havia vestígios de
vida. Teria Chegado tão longe para nada!
Até que o chão começou a tremer e dei por mim a cair. Onde estava eu? Descobri
então que o El Dourado estava debaixo do solo. Uma enorme cidade, feita de ouro
e tecnologias super avançadas que não conhecia. Descobri então o El Dourado.

O teu amigo Explorador,
Ruben Tomás, 9ºA

Caro colega:

Como tens passado as tuas férias aí na Alemanha? Eu cá passei as férias em
grande. Tudo começou quando encetei os cereais e, lá, vinha um brinde esquisito,
vinha com uma espécie de folheto para participar num concurso, e o prémio era
extraordinário, era uma viagem a Marte para duas pessoas. Eu escrevi os meus
dados e enviei o envelope.

Duas semanas mais tarde, chegou uma carta a dizer que ganhei o concurso, foi
maravilhoso e decidi levar a minha namorada comigo.

Três meses depois, fui à NASA, onde fui informado do que tínhamos de fazer
em vários casos, e tínhamos sempre como contactar a base. Então partimos.
Vimos que o nosso piloto era um macaco altamente treinado para estas coisas. A
descolagem foi altamente e emocionante. Vimos a terra a ficar cada vez mais
pequena, as vistas eram lindas, vimos satélites, asteróides e a lua, mas o melhor
foi a aparição de Marte e a aterragem foi estonteante. Vestimos os fatos e fomos
ver as vistas que eram diferentes das nossas, era mais à base de pós e crateras. No
dia seguinte, fomos ao “Norte de Marte” onde havia uma espécie de lago congelado.
Era lindo, mas se olhássemos para o “céu” era aterrador, habituamo-nos facilmente.

A viagem foi fantástica, só que, em troca, tínhamos de trazer amostras de solo
e do “Lago congelado”, mas isso foi o menos.

Adeus até para o ano,
Hugo Almeida

Artigo 122º do
Regulamento Interno
Ouve bem, meu bombom enamorado:
já começo a ficar chateado…
Estás sempre na minha cabeça
e já não sei o que fazer para que te esqueça…

Quando passas por mim,
o meu coração forte palpita
e nesta aflição infinita,
eu me apaixono, assim.

Os T.P.C.s não faço.
Os testes são uma surpresa.
Trabalhos de grupo, desconheço.
E tu ainda olhas as minhas notas com estranheza!

A janela parece ter pozinhos de perlimpimpim
porque tu, musa, tás na sala ao lado;
e quando a bacana da prof. chama por mim,
eu fico todo atrapalhado.

O mobile toca e o ego aumenta:
“ Desta vez é que me declaro! “, acho!
Depois carrego nas teclas
e não sei lá o que faço,
que vai tudo por água abaixo!

Ao tentar responder-te,
a atrapalhação é tal
que todos olham para mim
com uma desconfiança mortal!

A melodia de uma SMS amorosa
deixou a professora furiosa.
Deste modo, a caderneta trabalhou
e o telemóvel, ela confiscou.

Na minha cabeça, só tu vagueias.
No meu coração, só tu moras
e nas minhas veias,
a paixão corre sem demoras.

A paixão não conta o tempo,
mas o meu pai conta os recados.
- Já são 122! Ai, ai, meu menino!
Qualquer dia, corto-te aos bocados!

122 também é o número daquele artigo-lei…
Alguma vez te contei?
Não posso usar aparelhos electrónicos
nas aulas, mesmo que me apeteça!
Este dá-me mesmo a volta à cabeça!...

Tivesse eu liberdade para legislar e poria:
mandar SMSs deve fazer parte do teu
                                                         dia-a-dia;
Contagia alunos e profs com essa euforia
e a todos darás um pouco de alegria!

Como não tenho tal poder,
o melhor é este amor esquecer…
Como poderei deixar de te amar?
Bem, daqui a pouco mando-te uma
SMS a perguntar.

  Florbela Caetano ,9ºA
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Artigo 122º do
Regulamento Interno
Ouve colega: o melhor

É combinarmos o modo

De acabar com este amor
Que me toma o tempo todo

Passo os meus dias a observar-te
Teclar no computador
Já não sei o que fazer
Para me conseguir recompor.

O teu trabalho é mais brando,
Não te prende o pensamento,
Vais visitando perfis, conversando
E amigos ao Hi5 adicionando.

Vou ler o regulamento interno
Mas não consigo,
Mando as regras ao diabo
Pois dou de caras contigo.

Ao diabo mando as regras
Com excepção de um artigo:
O cento e vinte e dois…
Queres conhecê-lo eu te digo:
“ Proibido comer na sala de aula”,
Esta regra altera
A mais linda aula
Numa completa seca.

“Proibido comer”, repara bem!
Que artigo cheio de puas
Podia ser só um batido
E uma bolacha, ou duas…

Olha tivesse eu mandato
De legislar e poria:
Comer tudo bem, desde que
Seja um chocolate ou uma pastilha.

Mas não tenho. É pois melhor
Combinar algum modo de
Acabar com este amor
Que me toma o tempo todo.

Ana Carolina Simões, 9ºA

Artigo 121º do
Regulamento Interno
Ouve, colega
Temos de arranjar maneira
De acabar esta paixão cega
Que me toma a semana inteira!

Não estudo para te ver
A ler à entrada,
Não consigo viver
Sem ti, minha amada!

A tua função é aprender
E estar atenta ao professor,
Nos intervalos voltas a ler
Como te invejo, meu amor!

Eu tenho um castigo
Que é estudar o regulamento interno,
Mas quando estou contigo
Mando o regulamento ao inferno.

Ao inferno, mando o regulamento
E dos artigos não sobra quase nenhum
Sobra um que é o meu tormento
Que é o cento e vinte e um!

São os deveres que o aluno deve cumprir
E tu cumpre-los como deve ser
E quando te vejo sorrir
Esqueço-os todos, podes crer!

E aquela regra de estar sempre atento,
Essa é o meu tormento!
Era bom se fosse de vez em quando
Meu amor, como eu te amo.

Se eu pudesse mudar o regulamento
Acho que escrevia:
É facultativo estar atento
E era assim que seria.

Mas não tenho, colega
E o melhor é arranjar maneira
De acabar esta paixão cega
Que me toma a semana inteira!

                                        AJ, 9ºAno

NESTE MOMENTO…
Neste momento, só quero viver,
E acreditar no meu ser!

Neste momento, quero ser feliz
Como nos tempos de petiz!

Neste momento, quero uma positiva.
Se a tirar, pode ser que sobreviva!

Neste momento, quero acabar o teste
Antes que apanhe a peste.

Neste momento, estou a pensar
No que pode rimar.

Neste momento…
Quero sair deste tormento.

Neste momento, estou quase no fim…
Ainda bem que foi assim.

Neste momento, acabei !!!
Neste momento, quero ser rei!

 Neste momento...                                          A J, 9ºano

CARTASCARTASCARTASCARTASCARTAS



2010.11.17 15REGIÃOREGIÃOREGIÃOREGIÃOREGIÃO

Num final de tarde agradável, a tradição voltou à ETP Sicó!
Foi a 11 de Novembro, que toda a comunidade escolar viveu

um momento diferente, comemorando o Dia de S. Martinho,
com a realização do habitual magusto.

Em volta da degustação das famosas castanhas “quentes e
boas”, alunos e colaboradores deliciaram-se e reviveram esta
tradição portuguesa, num ambiente bastante informal e de salutar
convívio, que contribuiu não só para o fortalecimento de laços
entre todos, mas também para uma melhor integração dos novos
membros da comunidade escolar.

COMEMORAÇÃO DO DIA
DE S. MARTINHO

MAGUSTO É CONVÍVIO

EMAF - FONTE DE
CONHECIMENTO E INSPIRAÇÃO

ETP SICÓ NA EXPONOR

Os alunos do CEF de Electricidade de Instalações e do Curso
Profissional de Electrónica, Automação e Comando da ETP
Sicó estiveram, no dia 10 de Novembro, na EXPONOR-Feira
Internacional do Porto, para visitar a Exposição Internacional
de Máquinas-Ferramenta e Acessórios.

Com esta acção, considerada como método de formação para
os nossos formandos, pretendia-se que os mesmos contactassem
directamente com produtos, soluções e serviços existentes no
mercado para o sector industrial, falando com os representantes
das empresas para esclarecimentos técnicos.

Assim, e cumprindo os objectivos propostos, foi possível
observar sistemas de controlo utilizados nas máquinas-
ferramenta e recolher documentação técnica diversa em função
das matérias abordadas nas disciplinas da área técnica, ao mesmo
tempo que todos os alunos recolheram ideias ou fontes de
inspiração para a criação de novos projectos, que possam servir
para o desenvolvimento das suas Provas de Aptidão
Profissional, no final dos seus cursos.

PARCERIA EUROPEIA PERSPECTIVA EDUCAÇÃO
E FORMAÇÃO DE ADULTOS

CNO DA ETP SICÓ PRESENTE EM SEMINÁRIO EM PALMA DE MAIORCA

O Centro Novas Oportu-
nidades da ETP Sicó parti-
cipou, entre os dias 26 e 29
de Outubro, num Seminário
de Contacto, em Palma de
Maiorca, ao abrigo do Pro-
grama Grundtvig e em
articulação com a PROALV,
a Agência de Aprendizagem
ao Longo da Vida.

A participação surgiu do
convite feito aos Centros
Novas Oportunidades no
início de 2010 pela PROALV
e ANQ (Agência Nacional
para a Qualificação). Consi-
derando esta oportunidade
única e importante no de-
senvolvimento de todo o
trabalho inerente à Educa-
ção e Formação de Adultos
e na possibilidade de po-

dermos contactar com par-
ceiros europeus que trabal-
ham a Aprendizagem ao
Longo da Vida, este Centro
elaborou uma candidatura,
que foi aprovada.

Neste Seminário, em re-
presentação do CNO da
ETP Sicó, esteve a sua Co-
ordenadora, que partilhou
com os restantes partici-
pantes diversas experiên-
cias e metodologias de
trabalho implementadas por
este CNO no que respeita à
educação e formação de
adultos.

Ao mesmo tempo, foi
perspectivada uma parceria
com 7 países: Espanha,
Irlanda, Áustria, Croácia,
Noruega, Alemanha e Lituâ-

nia, da qual resultou um
projecto que irá abordar ini-
cialmente as causas e con-
sequências que levaram os
adultos a abandonar a es-
cola em determinado mo-
mento da sua vida, estudo
este que será efectuado por
cada um dos países envol-
vidos, tendo em conta a sua
realidade. Os dados que
certamente conduzirão a
uma conclusão serão retira-
dos de inquéritos e entre-
vistas a adultos que se en-
contram nesta situação.

Serão depois trabalhadas
todas as questões inerentes
às práticas metodológicas e
materiais pedagógicos
utilizados pelos diferentes
parceiros, procedendo-se a

uma reflexão sobre os
mesmos e efectuando-se
possíveis ajustes.

Toda a actividade será
desenvolvida em encontros
europeus nos diferentes
países e o resultado final
será a realização de uma
conferência internacional
onde se apresentará todo o
trabalho desenvolvido e
respectivas conclusões.

Estes dias de trabalho fo-
ram insuficientes para tra-
balharem todos os aspectos
em pormenor, mas há já um
objectivo comum a todos
estes parceiros e que é, sem
dúvida, a redução da taxa
de abandono dos adultos e
a aposta na sua qualificação
escolar e profissional.

NOVOS ALUNOS VISITAM MEIO EMPRESARIAL
INTRODUÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO

A 9 e a 16 de Novembro
os alunos dos primeiros
anos dos Cursos Profissio-
nais e dos Cursos de Edu-
cação e Formação da ETP
Sicó-Avelar tiveram o seu
primeiro contacto com o
ambiente de trabalho no
mundo empresarial, duran-
te uma visita guiada a duas
empresas da região: a
Sumol+Compal, SA e a
Cuétara, SA. (Pombal).

No interior das empresas,
os participantes contaram
com a colaboração de res-
ponsáveis das mesmas,
que fizeram as apresen-
tações necessárias e foram
os líderes da visita guiada,
de forma a dar a conhecer
aos alunos os desafios, especifi-
cidades e exigências do mercado de
trabalho que enfrentarão em breve
nos estágios curriculares (durante o
curso) e mais tarde como técnicos
diplomados.

Procurou-se transmitir, principal-
mente, valores e características, as-
sim como reforçar a importância da
formação cultural, cívica e técnica
dos jovens, enquanto oportunidade
para a aquisição de competências e
desenvolvimento de uma carreira
profissional de sucesso.
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CARTÓRIO NOTARIAL DE CASTANHEIRA DE PÊRA
A Cargo da Notária Helena Cristina Gonçalves Rodrigues

CERTIFICO narrativamente para fins de publicação que neste Cartório Notarial e no
livro de notas para escrituras diversas número setenta e quatro-B, a folhas quarenta e quatro
e seguintes, se encontra uma escritura de Justificação notarial datada de vinte e um de Outubro
de dois mil e dez, na qual Manuel Mendes Pereira e mulher, Maria Olinda Pires Costa, casados
sob o regime da comunhão geral, ambos naturais da freguesia e concelho de Castanheira de
Pêra, residentes habitualmente no lugar de Palheira, freguesia e concelho de Castanheira de
Pêra, contribuintes fiscais números 109 263 430 e 153 027 916, DECLARARAM:

Que, com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores dos seguintes imóveis,
ambos situados na mencionada freguesia de Castanheira de Pêra:

Um - Prédio urbano, sito em Palheira, composto de casa de habitação de dois pisos e logra-
douro, com a superfície coberta de setenta e oito metros quadrados, e logradouro com cento e noventa
e dois metros quadrados, a confrontar a Norte com estrada publica, Sul, herdeiros de Joaquim
da
Conceição, Nascente, Manuel Pires; Poente, caminho publico, inscrito na matriz em nome do
justificante marido, Manuel Mendes Pereira sob o artigo 3215 com o valor patrimonial tributário
para efeitos de IMT, de três mil e cinquenta e três euros e oitenta e quatro cêntimos;

Dois - Prédio urbano, sito em Palheira, composto de barracão térreo amplo, com a área de ses-
senta e nove metros quadrados, a confrontar a Norte com Herdeiros de Manuel Pires, Sul, herdeiros
de Joaquim da Conceição; Nascente, rego publico, e de Poente com Manuel Mendes Pereira, inscrito
na matriz em nome do justificante marido, Manuel Mendes Pereira sob o artigo 4291 com o valor
patrimonial tributário para efeitos de IMT, de seiscentos e onze euros e trinta e cinco cêntimos.

Que   atribuem   aos   referidos   prédios   urbanos  os   respectivos  valores patrimoniais
tributários para efeitos de IMT, no valor global de três mil seiscentos e sessenta e cinco euros
e dezanove cêntimos.

Que estes  prédios não se encontram descritos na Conservatória do Registo Predial de
Castanheira de Pêra.

Que os primeiros outorgantes, possuem os mencionados imóveis, em nome próprio,
convictos de que lhe pertencem, há mais de vinte anos, por os ter adquirido por volta do ano
de mil novecentos e sessenta e dois, á data no estado de casados, por compra meramente
verbal a João dos Santos e mulher, Noémia Mendes dos Santos, casados que foram sob o
regime da comunhão geral e residentes no dito lugar de Palheira, actualmente falecidos;

Que por estes factos, não foi, nem lhes é possível agora, formalizar por escritura pública.
E desde então e  ininterruptamente,  os habitam e usam para guardar instrumentos,

reparam, pintam, gozando de todas as utilidades por eles proporcionadas, pagando desde
sempre as devidas contribuições e impostos.

Posse que sempre exerceram com conhecimento de toda a gente e sem a menor
oposição de quem quer que seja, sendo por isso, uma posse pacífica, contínua, pública e de
boa fé, actuando em correspondência com o exercício da propriedade plena, pelo que se
afirma titular do direito da propriedade plena, sobre os aludidos imóveis, invocando corno
causa de aquisição, a usucapião, por não lhe ser possível provar pelos meios extrajudiciais
normais, a aquisição para efeitos da primeira inscrição para o Registo Predial.

Está conforme o original o que certifico.
Cartório Notarial de Castanheira de Pêra, 21 de Outubro de 2010

O Ajudante
Assinatura Ilegível

NOTARIADO PORTUGUÊS
CARTÓRIO NOTARIAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

CERTIFICO, para fins de publicação, que no dia vinte e sete de Outubro de dois mil e dez,
no livro de notas para escrituras diversas número catorze, deste Cartório, a folhas vinte e nove foi
lavrada uma escritura de justificação na qual MANUEL DIAS DE JESUS SILVA e mulher, LORINA
DA CONCEIÇÃO SILVA, casados no regime da comunhão geral, naturais, da freguesia e
concelho de Figueiró dos Vinhos, onde residem no lugar de Linhares, NIF 140.009.906 e
140.009.914, respectivamente, declararam ser, com exclusão de outrem, donos e legítimos
possuidores do seguinte prédio situado na freguesia e concelho de Figueiró dos Vinhos:

RÚSTICO, sito em “Linhares”, composto por terreno com oliveiras e videiras em cordão,
com a área de dois mil seiscentos e sete vírgula oitenta e cinco metros quadrados,

a confrontar do norte com Casemiro Barata Simões Garcia, do sul com José da Conceição
Rodrigues e Maria Leonarda de Carvalho, do  nascente com Manuel Dias de Jesus Silva e
Quelha da Palmeira e do poente com Isilda Dias de Jesus Silva,

inscrito na matriz em nome do justificante marido sob o artigo 22.204, com o valor
patrimonial tributário de Euros 20,40,  igual ao atribuído,

omisso na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos.
Que o citado prédio veio à sua posse por doação verbal, feita por volta do ano de mil

novecentos e oitenta e oito, por Manuel de Jesus Silva e mulher, Laura da Silva Dias, pais do
justificante marido, residentes que foram no mencionado lugar de Linhares, referida freguesia
de Figueiró dos Vinhos, sem que, todavia desse facto, tenham ficado a dispor de título válido
para o seu registo, tendo de imediato entrado na posse do mesmo.

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

Está conforme.
Cartório Notarial de Figueiró dos Vinhos, 27 de Outubro de 2010.

A Notária,
Patrícia Isabel Marques Fernandes Figueiredo

NOTARIADO PORTUGUÊS
CARTÓRIO NOTARIAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

CERTIFICO,  para  fins  de  publicação,   que  no  dia  03   de Novembro de 2010,
no livro de notas para escrituras diversas número catorze, deste Cartório, a folhas
cinquenta, foi lavrada uma escritura de justificação na qual, EMÍDIO SIMÕES ANTUNES
e mulher, INÊS DOS SANTOS MENDES, casados no regime da comunhão geral, naturais
da freguesia de Arega, concelho de Figueiró dos Vinhos, onde residem no lugar de Brejo,
NIF 165.942.266 e 149.440.375, respectivamente, declararam ser, com exclusão de
outrem, donos e legítimos possuidores do seguinte imóvel situado na freguesia de Arega,
concelho de Figueiró dos Vinhos:

RÚSTICO, sito em “Confrarias”, composto por cultura com oliveiras e videiras em
cordão, com a área de mil e vinte metros quadrados,

a confrontar do norte com herdeiros de António dos Santos, do sul com Manuel de
Jesus Almeida, do nascente com herdeiros de Manuel Nunes Dias Santos e do poente
com caminho,

inscrito na matriz em nome do justificante marido sob o artigo 4.931, com o valor
patrimonial tributário de Euros 357,21, igual ao atribuído,

omisso na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos.
Que o citado prédio veio à sua posse por doação verbal, feita por volta do ano de

mil novecentos e setenta e dois, pelos pais da justifícante mulher, por Custódio Mendes
e mulher, Nazaré Dias Marques dos Santos, residentes que foram no dito lugar de Brejo,
mencionada freguesia de Arega, sem que, todavia desse facto, tenham ficado a dispor
de título válido para o seu registo, tendo de imediato entrado na posse do mesmo.

A verdade, porém, é que a partir daquela data possuem, assim, aquele prédio, em
nome próprio, há mais de vinte anos, passando a usufruí-lo sem a menor oposição de
quem quer que seja desde o seu início, cultivando-o, colhendo os seus frutos, avivando
estremas, retirando dele todas as utilidades possíveis, pagando as respectivas contribuições
e impostos - posse que sempre exerceu sem interrupção e ostensivamente, com o
conhecimento da generalidade das pessoas da indicada freguesia, lugares e freguesias
vizinhas - traduzida pois, em actos materiais de fruição, sendo, por isso, uma posse
pacífica, porque adquirida sem violência, contínua, porque sem interrupção desde o seu
início, pública, porque do conhecimento da generalidade das pessoas e de boa-fé, porque
ignorando no momento do apossamento lesar direito de outrem - pelo que verificados
os elementos integradores - o decurso do tempo e uma especial situação jurídica -posse
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, 03 de Novembro de 2010.

A Notária,
Patrícia Isabel Marques Fernandes Figueiredo Nº 363 de 2010.11.17

NOTARIADO PORTUGUÊS
CARTÓRIO NOTARIAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

CERTIFICO, para fins de publicação,  que no dia 03  de Novembro de 2010, no livro
de notas para escrituras diversas número catorze, deste Cartório, a folhas trinta e seis,
foi lavrada uma escritura de justificação na qual, ABEL DA SILVA BATISTA e mulher,
MARIA ROSA HENRIQUES DA SILVA BATISTA, casados no regime da comunhão
geral, naturais, ele da freguesia de Arcozelo das Maias, concelho de Oliveira de Frades
e ela da freguesia e concelho de Castanheira de Pêra, onde residem no lugar de Sarzedas
do Vasco, NIF 109.263.022 e 120.737.698, respectivamente, declararam ser, com exclusão
de outrem, donos e legítimos possuidores dos seguintes imóveis, situados na freguesia e
concelho de Castanheira de Pêra:

UM - RÚSTICO, sito em “Vale das Rabadas”, composto por pinhal, com a área de
mil e dez metros quadrados,

a confrontar do norte com Adrião das Neves, do sul com caminho, do nascente
com Domingos Simões Anacleto e do poente com Manuel Simões Almeida,

inscrito na matriz sob o artigo 7.019, com o valor patrimonial tributário de Euros
235,65, igual ao atribuído;

DOIS - RÚSTICO, sito em “Vale das Rabadas”, composto por pinhal, com a área
de mil metros quadrados,

a confrontar do norte e do poente com Artur Dinis Carvalho, do sul com caminho
e do nascente com Albino Coelho, inscrito na matriz sob o artigo 7.018, com o valor
patrimonial tributário de Euros 231,71, igual ao atribuído;

TRÊS  - RÚSTICO,  sito em  “Quintais”, composto por pastagem com carvalhos,
com a área de duzentos e oitenta e oito metros quadrados,

a confrontar do norte com caminho, do sul com Domingos Silva Simões, do nascente
com Elvira Henriques S. Morgado e do poente com Fernando Domingos,

inscrito na matriz sob o artigo 7.323, com o valor patrimonial tributário de Euros
43,27, igual ao atribuído;

omissos na Conservatória do Registo Predial de Castanheira de Pêra.
Que os citados prédios vieram à sua posse por compra verbal, todos por volta do

ano de mil  novecentos e oitenta e oito, o identificado na verba um, na proporção de três
vinte e quatro avos indivisos a Maria Salomé Pinto Pereira Neto Simões Coelho, viúva,
residente na Rua João de Freitas Branco, l, Vale Bem, Charneca da Caparica, na proporção
de um vinte e quatro avos indivisos a Pedro Miguel Pereira Simões Coelho e mulher,
Susana Cristina Justo Simões Coelho, residentes na Rua Galés, Lote 44301 M - 5° C, Expo,
Lisboa e na proporção de cinco sextos indivisos a Albino Coelho, viúvo, residente na
Calçada da Graça, 12, 3° Direito, Lisboa; o identificado na verba dois, a Manuel Simões
Almeida e mulher, Maria Aurora Simões, residentes na Rua Virgínia Vidal, n° 150, Rio
de Janeiro, Brasil e o identificado na verba três a António Simões Henriques e mulher,
Alzira Nunes Henriques, residentes em Mó Pequena, freguesia e concelho de Pedrógão
Grande, sem que, todavia, desse facto, tenham ficado a dispor de título válido para o seu
registo, tendo de imediato entrado na posse dos mesmos.

A verdade, porém, é que a partir daquela data possuem, assim, aqueles prédios,
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, cultivando os, plantando e cortando árvores,
avivando estremas, retirando deles todas as utilidades possíveis, pagando as respectivas
contribuições e impostos - posse que sempre exerceram sem interrupção e
ostensivamente, com o conhecimento da generalidade das pessoas da indicada freguesia,
lugares e freguesias vizinhas - traduzida pois, em actos materiais de fruição, sendo, por
isso, uma posse pacífica, porque adquirida sem violência, contínua, porque sem interrupção
desde o seu início, pública, porque do conhecimento da generalidade das pessoas e de
boa-fé, porque ignorando no momento do apossamento lesar direito de outrem - pelo que
verificados os elementos integradores - o decurso do tempo e uma especial situação
jurídica - posse - adquiriram 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, 03 de Novembro de 2010.

A Notaria,
Patrícia Isabel Marques Fernandes Figueiredo Nº 363 de 2010.11.17

NOTARIADO PORTUGUÊS
CARTÓRIO NOTARIAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

--- CERTIFICO,  para  fins  de publicação,  que no  dia 03  de Novembro de 2010, no
livro de notas para escrituras diversas número catorze, deste Cartório, a folhas cinquenta e
dois, foi lavrada uma escritura de justificação na qual, JOSÉ DOS SANTOS
PATROCÍNIO PIRES e mulher, MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO SIMÕES, casados
no regime da comunhão geral, naturais da freguesia e concelho de Figueiró dos Vinhos, onde
residem no lugar de Cerejal, NIF 147.337.470 e 173.314.392, respectivamente, declararam
ser, com exclusão de outrem, donos e legítimos possuidores do seguintes prédios situados
na freguesia e concelho de Figueiró dos Vinhos:
--- UM - RÚSTICO, sito em “Malhadizes”, composto por terra de cultura com oliveiras,
videiras em cordão e eucaliptal, com a área de sete mil cento e sessenta metros quadrados,
--- a confrontar do norte com Augusto Lopes Mercês, do sul com Augusto Caetano, nascente
com ribeira e do poente com António Carvalho Mendes,
--- inscrito na matriz em nome do justificante marido sob o artigo 13.606, com o valor
patrimonial tributário, de Euros 1.683,75, igual ao atribuído;
--- DOIS - RÚSTICO,  sito  em  “Osseira”,  composto  por eucaliptal, com a área de
três mil cento e quarenta metros quadrados,
--- a confrontar do norte com Juvenal Augusto Mendes, do sul com António Paiva
Dinis, do nascente com Aníbal da Conceição Júnior e do poente com viso,
--- inscrito na matriz em nome do justificante marido sob o artigo 1.791, com o valor
patrimonial tributário, de Euros 828,11, igual ao atribuído;
---  TRÊS - RÚSTICO,  sito  em  “Jarrão”,  composto  por eucaliptal, com a área de mil
seiscentos e vinte metros quadrados,
--- a confrontar do norte com José Simões Fidalgo, do sul com Emídio Dores da Silva,
do nascente com Manuel Martins Simões e do poente com estrada,
--- inscrito na matriz em nome do justificante marido sob o artigo 2.103, com o valor
patrimonial tributário, de Euros 431,56, igual ao atribuído,
--- omissos na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos.
--- Que os referidos prédios vieram à sua posse, por doação verbal que lhes foi feita por
volta do ano de mil novecentos e setenta e quatro, pelos pais da justificante mulher,
António Simões Fidalgo e mulher, Maria da Conceição, residentes que foram no lugar de
Ribeira do Douro, mencionada freguesia de Figueiró dos Vinhos, tendo entrado de
imediato na posse dos mesmos, sem que todavia, desse facto, tenham ficado a dispor
de título válido para o seu registo. —-—
--- A verdade, porém, é que a partir daquela data possuem, assim, aqueles prédios, em nome
próprio, há mais de vinte anos, passando a usufrui-los sem a menor oposição de quem quer
que seja, desde o seu início, cultivando-os, colhendo os seus frutos, plantando e cortando
árvores, avivando estremas, pagando as respectivas contribuições e impostos - posse que
sempre exerceram sem interrupção e ostensivamente, com o conhecimento da generalidade
das pessoas da indicada freguesia, lugares e freguesias vizinhas - traduzida, pois, em actos
materiais de fruição, sendo, por isso, uma posse pacífica, porque adquirida sem violência,
contínua, porque sem interrupção desde o seu início, pública, porque do conhecimento da
generalidade das pessoas e de boa - fé, porque ignorando no momento do apossamento
lesar direito de outrem - pelo que verificados os elementos integradores - o decurso do
tempo e uma especial situação jurídica - posse - adquiriram os referidos prédios por usucapião,
não tendo, todavia, dado o modo de aquisição, documentos que lhes permitam fazer prova do
seu direito de propriedade sobre os mesmos pelos meios extrajudiciais normais.
--- Está conforme.
--- Cartório Notarial de Figueiró dos Vinhos, 03 de Novembro de 2010.

A Notaria,
(Patrícia Isabel Marques Fernandes Figueiredo) Nº 363 de 2010.11.17

NOTARIADO PORTUGUÊS
CARTÓRIO NOTARIAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

CERTIFICO, para fins de publicação, que no dia 03 de Novembro de 2010, no livro de
notas para escrituras diversas número catorze, deste Cartório, a folhas trinta e nove, foi lavrada
uma escritura de justificação na qual, ANTÒNIO DA CONCEIÇÃO SIMÕES e mulher,
MARIA ALVARINA FERNANDES NUNES SIMÕES, casados no regime da comunhão
geral, naturais, ele da freguesia de Vila Facaia, concelho de Pedrógão Grande e ela da freguesia
e concelho de Castanheira de Pêra, residentes na Ava da Revolução, n° 14, Moinhos da
Funcheira, freguesia de São Brás, concelho da Amadora, NIF 113.670.281 e 114.746.591,
respectivamente, declararam ser, com exclusão de outrem, donos e legítimos possuidores dos
seguintes imóveis, situados na freguesia e concelho de Castanheira de Pêra:

UM - URBANO, sito em “Sarzedas do Vasco - Eira”, composto por casa de habitação
de rés - do - chão e primeiro andar, com logradouros e quintal, com a superfície coberta
de setenta e três metros quadrados, logradouro com a área de setenta e oito metros
quadrados e quintal com a área de cento e cinquenta e um metros quadrados,

a confrontar do norte com o proprietário, do sul e do nascente com rua pública e
do poente com Manuel da Silva Júnior,

inscrito na matriz sob o artigo 342, com o valor patrimonial tributário de Euros
1.336,05, igual ao atribuído;

DOIS - RÚSTICO, sito em “Quintais”, composto por terra de cultura com
laranjeiras, uma oliveira e uma fruteira, com a área de oitenta e cinco metros quadrados,

a confrontar do norte com caminho, do sul com João Simões e outros, do nascente
com José Dinis Carvalho Júnior e do poente com herdeiros de José Coelho Nunes,

inscrito na matriz sob o artigo 7.352, com o valor patrimonial tributário de Euros
113,69, igual ao atribuído;

TRÊS - RÚSTICO, sito em “Valados”, composto por pinhal, com a área de mil
duzentos e vinte metros quadrados,

a confrontar do norte com viso, do sul com barroca, do nascente com herdeiros de
José Campos Lemos e do poente com António Carvalho,

inscrito na matriz sob o artigo 6.827, com o valor patrimonial tributário de Euros
274,59, igual ao atribuído,

omissos na Conservatória do Registo Predial de Castanheira de Pêra.
Que os citados prédios vieram à sua posse por compra verbal, todos por volta do

ano de mil novecentos e oitenta e oito o identificado na verba um, na proporção de cinco
sextos indivisos a Manuel Simões Lopes e mulher, Maria Rosa ou Maria Rosa Fernandes,
residentes no mencionado lugar de Sarzedas do Vasco, na proporção de três vinte e
quatro avos indivisos a Maria Salomé Pinto Pereira Neto Simões Coelho, viúva, residente
na Rua João de Freitas Branco, 1, Vale Bem, Charneca da Caparica e na proporção de
um vinte e quatro avos indivisos a Pedro Miguel Pereira Simões Coelho e mulher, Susana
Cristina Justo Simões Coelho, residentes na Rua Galés, Lote 44301 M - 5° C, Expo,
Lisboa; o identificado na verba dois, na proporção de cinco sextos indivisos a Albino
Coelho, viúvo, residente na Calçada da Graça, 12, 3° Direito, Lisboa, na proporção de
três vinte e quatro avos indivisos a Maria Salomé Pinto Pereira Neto Simões Coelho,
viúva, residente na Rua João de Freitas Branco, l, Vale Bem, Charneca da Caparica e na
proporção de um vinte e quatro avos indivisos a Pedro Miguel Pereira Simões Coelho,
e mulher, Susana Cristina Justo Simões Coelho, residentes na Rua Galés, Lote 44301 M
- 5°, Expo, Lisboa e o identificado na verba três a Maria Natália Dias Simões de Almeida
Matos Antão e marido, Manuel Matos Antão, residentes na Avª Mouzinho de Albuquerque,
n° 13, 3° Direito, Lisboa, sem que, todavia, desse facto, tenham ficado a dispor de título
válido para o seu registo, tendo de imediato entrado na posse dos mesmos.

A verdade, porém, é que a partir daquela data possuem, assim, aqueles prédios,
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, habitando e fazendo obras de conservação no
urbano, cultivando, colhendo os frutos, plantando e cortando árvores, nos rústicos, avivando
estremas, retirando deles 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 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, 03 de Novembro de 2010.

A Notaria,
(Patrícia Isabel Marques Fernandes Figueiredo) Nº 363 de 2010.11.17

CARTÓRIO NOTARIAL DA SERTÃ
DE TERESA VALENTINA SANTOS

JUSTIFICAÇÃO

Certifico que por escritura de vinte e oito de Outubro de dois mil e dez, no Cartório
Notarial da Sertã de Teresa Valentina Cristóvão Santos, lavrada de folhas sete a folhas
oito, do livro de notas para escrituras diversas número cento e dezoito - F, compareceram:

MARTINHO DA SILVA SIMÕES e mulher MARIA DO CÉU FERNANDES
DAVID SIMÕES, casados sob o regime da comunhão geral de bens, naturais ele da
freguesia e concelho de Pedrógão Grande e ela da freguesia de Vila Facaia, concelho
de Pedrógão Grande, residentes habitualmente no lugar Vale da Manta, freguesia e
concelho de Pedrógão Grande, E DECLARARAM:

Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do prédio rústico,
sito em Vale da Bebeda, freguesia da Graça, concelho de Pedrógão Grande, composto
de pinhal, com a área de nove mil e cem metros quadrados, a confrontar do norte com
Adrião Lopes Graça, sul com Artur Lourenço Rosa, nascente com Manuel Mendes
David e poente com José Pires, inscrito na matriz sob o artigo 8537, omisso na Conservatória
do Registo Predial de Pedrógão Grande.

Que eles justificantes possuem em nome próprio o referido prédio desde mil
novecentos e oitenta e nove, por compra meramente verbal a José Luís Coelho e mulher
Etelvina Luísa Nunes, residentes no lugar de Marinha, freguesia da Graça, concelho de
Pedrógão Grande, cujo título não dispõem.

Está conforme.
Cartório Notarial da Sertã, 28 de Outubro de 2010.

A COLABORADORA DEVIDAMENTE AUTORIZADA,
Maria Helena Teixeira Marques Xavier Nº 363 de 2010.11.17

Nº 363 de 2010.11.17

Nº 363 de 2010.11.17

NOTARIADO PORTUGUÊS
CARTÓRIO NOTARIAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

CERTIFICO, para fins de publicação, que no dia 17 de Novembro de 2010, no livro de notas
para escrituras diversas número catorze, deste Cartório, a folhas sessenta e um, foi lavrada uma
escritura de justificação na qual, GUILHERMINA DE JESUS SERRA LOPES LADEIRA e
marido, CIPRIANO ROSA PRIOR LADEIRA, casados no regime da comunhão geral,
naturais, ela da freguesia de Aguda, concelho de Figueiró dos Vinhos e ele da freguesia
e concelho de Figueiró dos Vinhos, onde residem no lugar de Pedreira, na Rua Comendador
Joaquim Araújo Lacerda, n° 23, NIF 133.868.710 e 101.243.006, respectivamente,
declararam ser, com exclusão de outrem, donos e legítimos possuidores do seguinte prédio
situado na freguesia de Aguda, concelho de Figueiró dos Vinhos:

URBANO, sito em “Ponte do Brás Curado”, composto por casa em ruínas e moinho
também em ruínas com logradouro, a casa com a superfície coberta de sessenta metros
quadrados, o moinho com a superfície coberta de sessenta e cinco metros quadrados e
logradouro com cinquenta metros quadrados;

a confrontar do norte, do sul, do nascente e do poente com o próprio,
inscrito na matriz em nome da justificante mulher sob o artigo 2.020, com o valor

patrimonial tributário de Euros 159,27,  igual ao atribuído,
omisso na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos.
Que o citado prédio veio à sua posse por doação verbal, feita por volta do ano de mil

novecentos e setenta e sete, por Manuel da Silva Lopes e mulher, Clara de Jesus Serra,
pais da justificante mulher, residentes que foram no lugar e freguesia de Chão de Couce,
concelho de Ansião, 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, fazendo nele algumas obras de conservação, retirando dele todas
as utilidades possíveis, pagando as respectivas contribuições e impostos - posse que sempre
exerceram sem interrupção e ostensivamente, com o conhecimento da generalidade das
pessoas da indicada freguesia, lugares e freguesias vizinhas - traduzida pois em actos materiais
de fruição, sendo por isso uma posse pacífica, porque adquirida sem violência, contínua,
porque sem interrupção desde o seu início, pública, porque do conhecimento da
generalidade das pessoas e de boa-fé, porque ignorando no momento do apossamento lesar
direito de outrem - pelo que verificados os elementos integradores - o decurso do tempo
e uma especial situação jurídica -posse - adquiriram o referido prédio por usucapião, não
tendo, todavia, dado o modo de aquisição, documento que lhes permita fazer prova do seu direito
de propriedade perfeita pelos meios extrajudiciais normais.

Está conforme.
Cartório Notarial de Figueiró dos Vinhos,  17 de Novembro de 2010.

A Notária,
Patrícia Isabel Marques Fernandes Figueiredo Nº 363 de 2010.11.17
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No passado dia 23 de Setembro foi
realizado um inquérito no âmbito da
Formação de "Tratamento e
Encaminhamento de Reclamações".

O objectivo desta formação, foi perceber
até que ponto o público está consciente dos
seus direitos como consumidor, se conhece
as formas permitidas por lei para formalizar as
reclamações, e se as próprias empresas e enti-
dades públicas lhes dão a devida atenção.

A reclamação deve ser entendida pelas
empresas como um meio de conhecer as suas
falhas e aumentar a eficiência dos serviços e
qualidade dos produtos.

Os inquéritos foram realizados pelas
formandas do curso de "Técnicas Comer-
ciais", sob a orientação da formadora Sandra
Marques, na vila de Figueiró dos Vinhos, a
indivíduos de ambos os sexos com idade
superior a 18 anos.

Verificou-se que a faixa etária que apresenta
mais reclamações é a compreendida entre os 36 e os 45
anos, que 33% da população inquirida tem o 9º ano de
escolaridade e profissões tão diversas como; funcionários
públicos, trabalhadores por conta própria, reformados e

Vale a pena reclamar?????
DDDDDivulgaçãoivulgaçãoivulgaçãoivulgaçãoivulgação Curso de Técnicas Comerciais*

domésticas. Salienta-se que são as mulheres que mais
apresentam reclamações.

Aproximadamente 50% dos inquiridos afirmou nunca ter
reclamado por considerar que não valia a pena incomodar-se.

A forma mais utilizada para reclamar é a
verbal, seguindo-se a utilização do livro de
reclamações.

Depois de apresentada a reclamação, o
tempo de res-posta à mesma, foi conside-
rado lento pela maioria dos inquiridos.

Muitos dos reclamantes ficaram desilu-
didos com as respostas obtidas, mesmo as-
sim, a grande maioria afirma que voltaria a
reclamar em caso de necessidade.

Pode-se concluir que ainda há muito tra-
balho a fazer, no que diz respeito à defesa
do consumidor.

É necessária uma mudança de mentalida-
des porque obter a satisfação acerca dos
produtos e serviços adquiridos é um direito
de cada cidadão.

Assim, a mudança deve ocorrer, principal-
mente ao nível das empresas e entidades
fornecedoras de bens e serviços, que devem
encarar a reclamação como uma oportunida-
de de melhoria.

*Trabalho realizado pelo Curso de Técnicas
Comerciais a decorrer no Polo de Formação de Figueiró

dos Vinhos sob a orientação da Formadora Sandra
Marques

EMPREENDEDORISMO?!?... ISSO SERIA UMA LONGA CONVERSA...
Pobre é o discípulo que não
excede o seu mestre (Leonardo
da Vinci)

Todos sabemos que o futuro
de um país depende da formação
dada às futuras gerações que o
irão comandar. Infelizmente, por
cá, o único pensamento estraté-
gico na educação que se deslum-
bra é a criação de “novas oportu-
nidades” e outros facilitismos
para que todos passem e fiquem
com habilitações... No papel.
Penalizadas no apoio financeiro
se reprovarem, a prioridade das
escolas é agora passar e não
deixar desistir alunos. Ou seja,
de um secundário com qualidade
como deveríamos ter, passamos
a ter a qualidade como secundá-
ria. E o mais preocupante é que
ninguém se apercebe que iremos
colher tudo aquilo que estamos
a plantar...

Com uma geração menos pre-
parada e os nossos níveis de
empreendedorismo a cair, conti-
nuamos a ouvir os nossos go-

vernantes a dizer
que o problema é
essa tal falta de em-
preendedorismo.
Convém salientar
que o conceito de
ser empreendedor
ultrapassa em mui-
to a “simples” cria-
ção de uma empre-
sa. E como em tudo
na vida, se não
soubermos para onde queremos
ir, nunca os ventos nos serão
favoráveis. Assim sendo, torna-
se curioso ver o que o nosso
sistema de ensino tem feito para
inverter este nosso baixo nível de
empreendedorismo.

Joseph Schumpeter, um dos
mais importantes economistas do
século XX, definiu o indivíduo
empreendedor como quem inova
e se desvia das práticas e regras
estabelecidas, constantemente à
procura de oportunidades e de
novas formas de organização.
Com a sua confiança sustentada
numa auto-formação constante

de “experiência-erro”, o empreen-
dedor é provido de uma elevada
motivação, capacidade de arriscar
e torna-se um “criativo-destruti-
vo” da máxima “tudo está bem
como está e nem podia ser de ou-
tra forma...”. Com uma capaci-
dade enorme de se auto-motivar
e formar, podíamos ainda com-
pletar as características empreen-
dedoras com a propensão obses-
siva ou paranóide.

Contudo, pensemos agora so-
mente na confiança necessária
para um indivíduo se tornar em-
preendedor. Como sabemos, a
confiança provém das nossas ex-

periências e da
capacidade em ul-
trapassar as difi-
culdades a que
somos sujeitos.
Assim, a escola
passa a ser o
principal “motor”
da confiança dos
mais novos e
nunca será um
sistema de ensino

facilitador - como o nosso onde
quase já não se reprova, nem se
chumba por faltas - a tornar a pró-
xima geração mais responsável,
trabalhadora e com a confiança
empreendedora pretendida. Mas
os senhores do poder esquecem-
se, facilmente, que o único sítio
onde a palavra “sucesso” aparece
antes da palavra “trabalho” é no
dicionário. Possivelmente, por-
que continuamos a ter políticos
profissionais, em vez de ter
profissionais na política, mas isso
seria uma longa conversa...

É claro que nenhum processo
metódico de ensino poderá col-

matar, por completo, a falta de
empreendedorismo de um indiví-
duo. Porém, se queremos ter uma
formação empreendedora tere-
mos que ter um novo olhar sobre
tudo, explorando novos conhe-
cimentos, promovendo um rela-
cionamento mais próximo com os
alunos e derrubando os dogmas
conservadores instalados na re-
lação professor-aluno. No entan-
to, se nos lembrarmos das con-
vicções de Daniel Goleman, o
maior “embaixador” do conceito
de inteligência emocional, nen-
hum professor conseguirá fazer
passar, com eficácia, caracterís-
ticas que nem ele próprio tem. E
quantos serão os professores
com estas características empre-
endedoras?!?... Pois... Também
isso seria uma longa conversa...

Paulo Antunes
(Associação Nacional de

Jovens Formadores e Docentes –
FORDOC)

sugestão.fordoc@gmail.com
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Miguel Assunção Noutel dos Santos

NOTÁRIO
CARTÓRIO NOTARIAL A CARGO DO NOTÁRIO LIC. MIGUEL ASSUNÇÃO NOUTEL DOS SANTOS

JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL

- Certifico para efeitos de publicação, que no dia quatro de Novembro de dois mil e dez, foi exarada a folhas sessenta e dois e seguintes do
livro número 12-E, de notas para escrituras diversas do Cartório Notarial, sito na Avenida dos Bombeiros Voluntários, edifício Nova Penela,
rés-do-chão, loja C, na vila de PENELA, uma escritura de justificação notarial, na qual ANTÓNIO SILVEIRA DA GRAÇA e mulher,
LUCÍLIA DOS SANTOS GODINHO, casados sob o regime de comunhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia de Russos, concelho de
Alvaiázere, ela da freguesia de Cumeeira, deste concelho de Penela, onde residem habitualmente no lugar de Ferraria de São João,
declararam que, com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores dos seguintes bens imóveis:
- BENS SITOS NA FREGUESIA DE AGUDA, CONCELHO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS
- SETE: prédio rústico sito em Covas, composto de terreno de pinhal, com a área de seiscentos e cinquenta e seis metros quadrados, a
confrontar do norte com José Vaz Simões, do sul com António dos Santos, do nascente com Maria Rosa da Conceição e do poente com limite
dos terrenos do Favacal, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos e inscrito na matriz predial respectiva sob
o artigo 19025, em nome de herdeiros de Benigno Simões Lopes, com o valor patrimonial tributário de 2,01 Euros e o para efeitos de IMT
de cinquenta e nove euros e um cêntimo, igual ao atribuído;
- OITO: prédio rústico sito em Covas, composto de terreno de pinhal, com a área de trezentos e setenta e cinco metros quadrados, a confrontar
do norte com Alfredo Jorge, do sul e nascente com Francisco António Cardo e do poente com José Mendes de Assunção, não descrito na
Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos e inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 19051, em nome de herdeiros
de Benigno Simões Lopes, com o valor patrimonial tributário de 2,94 Euros e o para efeitos de IMT de oitenta e seis euros e quinze cêntimos,
igual ao atribuído;
- NOVE: prédio rústico sito em Covas, composto de pinhal, com a área de trinta e cinco metros quadrados, a confrontar do norte com António
Mendes, do sul com António Jorge Mendes, do nascente com herdeiros de João Vaz e do poente com António dos Santos, não descrito na
Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos e inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 19089, em nome de herdeiros
de Benigno Simões Lopes, com o valor patrimonial tributário de 0,40 euros e o para efeitos de IMT de onze euros e oitenta cêntimos, igual
ao atribuído;
- DEZ: prédio rústico sito em Covas, composto de terra de centeio e pas-tagem com fruteira e pinhal, com a área de quatrocentos e catorze
metros quadrados, a confrontar do norte com Ana de Matos, do sul com António Men-des, do nascente com caminho e do poente com José
Mendes Assunção, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos e inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo
19094 em nome de Benigno Simões Lopes, com o valor patrimonial tributário de 2,67 Euros e o para efeitos de IMT de setenta e oito euros
e sessenta e oito cêntimos, igual ao atribuído;
- ONZE: prédio rústico sito em Covas, composto de terreno a mato, com a área de duzentos e quarenta metros quadrados, a confrontar do
norte e nascente com Serafim Jorge, do sul com José Vaz Simões e do poente com limite do concelho de Penela, não descrito na Conservatória
do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos e inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 19108, em nome de herdeiros de Benigno Simões
Lopes, com o valor patrimonial tributário de 0,13 Euros e o para efeitos de IMT de três euros e noventa e três cêntimos, igual ao atribuído;
- DOZE: prédio rústico sito em Covas, composto de terra de centeio e pas-tagem com fruteira, com a área de setenta e dois metros quadrados,
a confrontar do norte com António Mendes, do sul com José Vaz Simões e do nascente e poente com caminho, não descrito na Conservatória
do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos e inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 19111, em nome de herdeiros de Benigno Simões
Lopes, com o valor patrimonial tributário de 0,67 Euros e o para efeitos de IMT de dezanove euros e sessenta e sete cêntimos, igual ao
atribuído;
- TREZE: prédio rústico sito em Courelas, composto de terra de cultura com a área de trezentos e quarenta metros quadrados, a confrontar
do norte com Alfredo Jorge, do sul com herdeiros de José Jorge, do nascente com José Jorge Mendes e do poente com caminho, não descrito
na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos e inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 19207 em nome de herdeiros
de Benigno Simões Lopes, com o valor patrimonial tributário de 3,88 Euros e o para efeitos de IMT de cento e treze euros e sessenta e nove
cêntimos, igual ao atribuído;
- CATORZE: prédio rústico sito em Torrões, composto de terra de centeio e pastagem com a área de cento e sessenta metros quadrados,
a confrontar do norte com Maria Rosa dos Santos Vaz, do sul e nascente com estrada e do poente com Avelino Jorge, não descrito na
Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos e inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 19362, em nome de herdeiros
de Benigno Simões Lopes, com o valor patrimonial tributário de 0,27 Euros e o para efeitos de IMT de sete euros e oitenta e sete cêntimos,
igual ao atribuído;
- QUINZE: Prédio rústico sito ern Sarradas, composto de terra a centeio e pastagem com oliveiras, com a área de duzentos e quarenta metros
quadrados, a confrontar do norte com caminho, do sul com herdeiros de Ermelinda da Silva, do nascente com António Simões Julião e do
poente com José Jorge Mendes, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos e inscrito na matriz predial respectiva
sob o artigo 19410, em nome do justificante varão, com o valor patrimonial tributário de 0,67 Euros e o para efeitos de IMT de dezanove
euros e sessenta e sete cêntimos, igual ao atribuído;
- DEZASSEIS: Prédio rústico sito em Sarradas, composto de terra a centeio e pastagem e terrenos incultiváveis, com a área de duzentos e
sessenta e um metros quadrados, a confrontar do norte com herdeiros de Ermelinda da Silva e outros, do sul com herdeiros de Maria Mendes,
do nascente com José Vaz dos Santos e do poente com Isaura Simões dos Santos, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Figueiró
dos Vinhos e inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 19448, em nome do justificante varão, com o valor patrimonial tributário de
0,13 Euros e o para efeitos de IMT de três euros e noventa e três cêntimos, igual ao atribuído;
- DEZASSETE: prédio rústico sito em Sarradas, composto de terra de cultura com oliveiras, com a área de duzentos e cinquenta e dois metros
quadrados, a confrontar do norte com Júlio dos Santos, do sul com José Vaz dos Santos e outros, do nascente com Isaura dos Santos Simões
e do poente com José Jorge Mendes, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos e inscrito na matriz predial
respectiva sob o artigo 19461, em nome de herdeiros de Benigno Simões Lopes, com o valor patrimonial tributário de 3,08 Euros e o para
efeitos de IMT de noventa euros e nove cêntimos, igual ao atribuído;
- DEZOITO: prédio rústico sito em Sarradas, composto de terra de centeio e pastagem com oliveiras, com a área de duzentos e três metros
quadrados, a confrontar do norte com António dos Santos, do sul e poente com Alfredo da Silva Pires e do nascente com António Jorge, não
descrito na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos e inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 19470, em nome de
herdeiros de Benigno Simões Lopes, com o valor patrimonial tributário de 1,21 Euros e o para efeitos de IMT de trinta e cinco euros e quarenta
e um cêntimos, igual ao atribuído;
- DEZANOVE: Prédio rústico sito em Sarradas, composto de terra de cultura, com a área de duzentos e quarenta metros quadrados, a
confrontar do norte com Alfredo da Silva Pires, do sul com Claudino dos Santos Jorge e do nascente e poente com José Vaz Simões, não
descrito na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos e inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 19499, em nome do
justificante varão, com o valor patrimonial tributário de 2,67 Euros e o para efeitos de IMT de setenta e oito euros e sessenta e oito cêntimos,
igual ao atribuído; ..........................................................................................................................................
- VINTE: Prédio rústico sito em Compridas, composto de terra de cultura, com a área de cento e sessenta metros quadrados, a confrontar
do norte com regueira, do sul com Alfredo da Silva Pires, do nascente com Vitorino Simões dos Santos, e do poente com ribeiro, não descrito
na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos e inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 19538, em nome do justificante
varão, com o valor patrimonial tributário de 15,91 Euros e o para efeitos de IMT de trinta e um euros e quarenta e sete cêntimos, igual ao
atribuído; .........................................................................................................................................................
- VINTE E UM: Prédio rústico sito em Compridas, composto de terra de cultura, com a área de duzentos e cinquenta metros quadrados, a
confrontar do norte com António Simões, do sul com herdeiros de Manuel Tomás, do nascente com António Simões Julião e do poente com
ribeiro, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos e inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 19569,
em nome do justificante varão, com o valor patrimonial tributário de 1,74 Euros e o para efeitos de IMT de cinquenta e um euros e catorze
cêntimos, igual ao atribuído;
- VINTE E DOIS: Prédio rústico sito em Compridas, composto de terra de  cultura, com a área de duzentos e dez metros quadrados, a
confrontar do norte com herdeiros de Francisco António, do sul com herdeiros de José Jorge, do nascente com Serafim Jorge e do poente
com ribeiro, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos e inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 19584,
em nome do justificante varão, com o valor patrimonial tributário de 1,47 Euros e o para efeitos de IMT de quarenta e três euros e vinte e
sete cêntimos, igual ao atribuído;
- VINTE E TRÊS: Prédio rústico sito em Compridas, composto de terra de centeio, pastagem e cultura, com a área de trezentos e oitenta
metros quadrados, a confrontar do norte e nascente com Abílio dos Santos e outros, do sul com Manuel Vaz dos Santos e do poente com
caminho e ribeiro, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos e inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo
19600, em nome do justificante varão, com o valor patrimonial tributário de 2,41 Euros e o para efeitos de IMT de setenta euros e oitenta
e um cêntimos, igual ao atribuído;
- VINTE E QUATRO: prédio rústico sito em Compridas, composto de terreno de pinhal, com a área de cento e quarenta e três metros
quadrados, a confrontar do norte com José Jorge Mendes, do sul com Alfredo Jorge, do nascente com caminho e do poente com Avelino
Jorge, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos e inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 19608, em
nome de herdeiros de Benigno Simões Lopes, com o valor patrimonial tributário de 1,21 Euros e o para efeitos de IMT de trinta e cinco euros
e quarenta e um cêntimos, igual ao atribuído;
- VINTE E CINCO: prédio rústico sito em Compridas, composto de terreno de pinhal, com a área de cento e trinta e cinco metros quadrados, a
confrontar do norte com Abílio Vaz, do sul com herdeiros de José Jorge e do nascente e poente com caminho, não descrito na Conservatória do
Registo Predial de Figueiró dos Vinhos e inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 19611, em nome de herdeiros de Benigno Simões Lopes,
com o valor patrimonial tributário de 1,07 Euros e o para efeitos de IMT de trinta e um euros e quarenta e sete cêntimos, igual ao atribuído;
- VINTE E SEIS: prédio rústico sito em Compridas, composto de terreno de Eucaliptal, com a área de duzentos e trinta e um metros
quadrados, a confrontar do norte com Alfredo Jorge, do sul com António Simões Julião, do nascente com caminho e do poente com Abílio
Vaz, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos e inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 19615, em
nome de herdeiros de Benigno Simões Lopes, com o valor patrimonial tributário de 1,21 Euros e o para efeitos de IMT de trinta e cinco euros
e quarenta e um cêntimos, igual ao atribuído;
- VINTE E SETE: Prédio urbano sito em Ferraria de São João, composto de casa térrea de arrecadação, com a área de quarenta e cinco
metros quadrados, a confrontar do norte com rua, do sul e nascente com Joaquim Tomaz e do poente com António Vaz, não descrito na
Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos e inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 356, em nome de herdeiros de
Benigno Simões Lopes, com o valor patrimonial tributário de 109,60 Euros, igual ao atribuído;
- Que os imóveis acima identificados lhes pertencem por os haverem adquirido:
- Os identificados sob os números um a quatro, sete a catorze, dezassete, dezoito e vinte e quatro a vinte e sete, cerca do ano de mil novecentos
e setenta e sete, por doação meramente verbal dos seus pais e sogros, Auziria Lopes dos Santos e marido, José Mendes, ambos já falecidos,
e residentes que forarn no lugar de Ferraria de São João, freguesia de Cumeeira, concelho de Penela, ela herdeira de Benigno Simões Lopes;
- Os identificados sob os números cinco, seis, quinze, dezasseis e dezanove a vinte e três, cerca do ano mil novecentos e setenta e seis, por
compra meramente verbal a Vitorino dos Santos e mulher, Silvina Santos Jorge, residentes na cidade de Coimbra, sem que, todavia, tenham
sido lavradas as competentes escrituras, tendo, desde então e até hoje, desfrutado dos ditos imóveis, como coisas próprias, autónomas e
exclusivas, deles retirando as vantagens de que são susceptíveis, colhendo os seus frutos, cultivando, limpando, desbastando e plantando os
rústicos, usando e reparando o urbano, neles praticando, em suma, os actos materiais correspondentes ao direito de propriedade plena, na
convicção de não lesarem os direitos de outrem, pelo que possuem os prédios acima identificados em nome próprio, há mais de vinte anos,
sem a menor oposição de quem quer que seja, desde o seu início, posses que sempre exerceram sem interrupção e ostensivamente, com
o conhecimento e acatamento de toda a gente, sendo, por isso, posses públicas, pacíficas e contínuas, pelo que os adquiriram por usucapião,
que ora invocam para efeitos de primeira inscrição no registo, não havendo, todavia, dado o modo de aquisição, documentos que lhes permita
fazer a prova dos seus direitos de propriedade perfeita;
----------- Está conforme o original. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- Cartório Notarial de Penela, aos quatro de Novembro de 2010.

O Notário
(Miguel Assunção Noutel dos Santos)

Nº 363 de 2010.11.17

CARTÓRIO NOTARIAL DA SERTÃ
DE TERESA VALENTINA SANTOS

JUSTIFICAÇÃO

— Certifico que por escritura de oito de Novembro de dois mil e dez, no
Cartório Notarial da Sertã de Teresa Valentina Cristóvão Santos, lavra-
da de folhas noventa e cinco a folhas noventa e oito, do livro de notas para
escrituras diversas número cento e dezoito - F, compareceram:
— NORBERTO PEDROSO e mulher EVERILDE RODRIGUES DE
ALMEIDA PEDROSO, casados sob o regime da comunhão geral de
bens, naturais ele da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de
Lisboa, ela da freguesia de Trafaria, concelho de Almada, residentes
habitualmente na Avenida D. Nuno Alvares Pereira, 78, terceiro es-
querdo, freguesia e concelho de Almada, E DECLARARAM: -—
— Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem,
dos seguintes prédios:
— UM - Rústico, sito em Tapada da Quelha, freguesia e concelho de Pedro-
gão Grande, composto de terreno de cultura com oliveira, videiras
em cordão, com a área de duzentos e oitenta metros quadrados, a con-
frontar do norte com Joaquim Marques Pedroso, sul com Isaura Maria
Pedroso, nascente com a estrada e poente com a ribeira, inscrito na
matriz sob o artigo 6433, não descrito no Registo Predial. ————
— DOIS - Rústico, sito em Tapada da Quelha, freguesia e concelho de
Pedrogão Grande, composto de terreno de cultura com oliveira, com
a área de oitenta e cinco metros quadrados, a confrontar do norte com
José das Neves Pedroso, sul com a ribeira, nascente com herdeiros de
Manuel Vicente Tomás e poente com herdeiros de António Alves Rosa,
inscrito na matriz sob o artigo 6452, não descrito no Registo Predial.
— TRÊS - Rústico, sito em Vale da Cadela, freguesia e concelho de
Pedrógão Grande, composto de pinhal e mato, com a área de trezentos
e cinquenta metros quadrados, a confrontar do norte, sul e nascente
com Aires Henriques David e poente com Bengelina Maria Marques,
inscrito na matriz sob o artigo 7189, não descrito no Registo Predial.
— QUATRO – Urbano, sito em Escalos do Meio, freguesia e concelho de
Pedrógão Grande, composto de casa de um piso, destinada a arrecadações e
arrumos,  com logradouro anexo,  com a superfície coberta de trinta e oito
vírgula noventa e oito metros quadrados e descoberta de sessenta e três vírgula
noventa e sete metros quadrados, a confrontar do norte com Raul Vicente Tomás,
sul e nascente com Aníbal Rosa Pedroso e poente com o caminho público, ins-
crito na matriz sob o artigo 4718, não descrito no Registo Predial. —
— CINCO - Seis oitavos do prédio urbano, sito em Escalos do Meio, fre-
guesia e concelho de Pedrógão Grande, composto de casa de dois
pisos, destinada a habitação, com logradouro anexo, com a superfície
coberta de cento e setenta e oito vírgula zero quatro metros quadrados
e superfície descoberta de cento e sete vírgula trinta e sete metros qua-
drados, a confrontar do norte com Manuel Alves da Silva, sul e poente
com a rua e nascente com Isidro Tomás, inscrito na matriz sob o
artigo 697, descrito na Conservatória do Registo Predial de Pedrógão
Grande sob o número doze mil quinhentos e setenta e cinco, sem
inscrição em vigor a favor dos justificantes.
— Que os justificantes já são titulares de dois oitavos do prédio iden-
tificado na verba cinco, sendo que um oitavo já se encontra registado
na referida Conservatória do Registo Predial pela inscrição Ap. quatro
mil quinhentos e vinte e quatro de dois mil e nove barra zero um bar-
ra zero nove e o outro oitavo adquiriram hoje por escritura de doação,
lavrada neste Cartório Notarial a folhas noventa e três, do livro de
notas para escrituras diversas número cento e dezoito - F. - —
— Que eles justificantes  possuem em nome próprio os prédios referidos
sob os números um e dois, desde mil novecentos e oitenta, por doação mera-
mente verbal de Lucinda de Jesus Pedroso Santana casada com Manuel
de Jesus Santana, residentes que foram no lugar de Escalos do Meio, fre-
guesia e 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, por doação verbal de Ilda Mar-
ques Pedroso, solteira, maior, residente que foi no lugar de Escalos do Meio,
freguesia e concelho de Pedrógão Grande, cujo título não dispõem. —
— Que eles justificantes possuem em nome próprio o prédio referido
sob o número quatro, desde mil novecentos e setenta e oito, por
doação verbal de Maria Conceição Caetano Rodrigues Pedroso,
viúva, residente que foi no lugar de Escalos do Meio, freguesia e
concelho de Pedrógão Grande, cujo título não dispõem.
— Que eles justificantes possuem em nome próprio os seis oitavos do
prédio referido sob o número cinco, desde mil novecentos e oitenta e
nove, dois oitavos, por doação verbal de Lucinda de Jesus Pedroso San-
tana casada com Manuel de Jesus Santana, residentes que foram no
lugar de Escalos do Meio, freguesia e concelho de Pedrógão Grande;
um oitavo por doação verbal de António Marques Pedroso, casado
com Arminda Roldão Nunes Marques Pedroso, residentes que foram
o lugar, freguesia e concelho de Pedrógão Grande; dois oitavos por
doação verbal de Ilda Marques Pedroso, solteira, maior, residente
que foi no lugar de Escalos do Meio, freguesia e concelho de Pedrógão
Grande e um oitavo por doação verbal de Arminda Maria Pedroso Mar-
ques, casada com Damião Alves Marques, residente na Travessa Miguel
Lupi, número 1, primeiro, em Lisboa, cujo título não dispõem.
— Está conforme.
— Cartório Notarial da Sertã, 8 de Novembro de 2010. A
COLABORADORA DEVIDAMENTE AUTORIZADA,

(Maria Helena Teixeira Marques Xavier)

Nº 363 de 2010.11.17

CARTÓRIO NOTARIAL DE TOMAR A CARGO DO NOTÁRIO
LIC. JOSÉ ALBERTO SÁ MARQUES DE CARVALHO

EXTRACTO

ANTÓNIO APARÍCIO SARDINHA, colaborador do Notário do referido Cartório, por competência delegada, CERTIFICO,
para efeitos de publicação, que por escritura de hoje, lavrada a folhas 123 e seguintes, do livro de notas número 246 - L, deste
Cartório, compareceu como outorgante:

MÁRIO TEIXEIRA DINIS, divorciado, natural da freguesia de Maçãs de D. Maria, concelho de Alvaiázere, onde reside no
lugar de Ferrarias, o qual outorga na qualidade de sócio e gerente da sociedade comercial por quotas que usa a firma “M. DINIS
- CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LDA”, com sede no lugar de Ferrarias, freguesia de Maçã de D. Maria, concelho de Alvaiázere,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere sob o número único de matrícula e de pessoa colectiva 506 719
707 qualidade e poderes que verifiquei por uma certidão comercial permanente que fica arquivada.

POR ELE, NA INDICADA QUALIDADE, FOI DITO:
Que, com exclusão de outrem, a sua representada é dona e legítima possuidora, do seguinte prédio:
URBANO, composto de casa de dois pisos em ruínas, com a superfície coberta de cento e quarenta metros quadrados e logra-

douro com a área de três mil e dez metros quadrados, sito em “Mosqueiros”, freguesia de AGUDA, concelho de FIGUEIRÓ
DOS VINHOS, a confrontar do norte com “M. Dinis - Construções Unipessoal Lda”, sul com serventia, nascente com João

Gonçalves e outros, e poente com Estrada Nacional, formado pelo descrito na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos
Vinhos, sob o número três mil oitocentos e dezoito, registado a favor da sociedade, nos termos da Apresentação l de 23/04/2004,
e por parte ainda não descrita, inscrito na matriz sob o artigo P 2.430 que proveio do n° 992, pendente de avaliação, com o valor
patrimonial actual de 27.270,00 euros, a que atribui o valor global de 30.000,00 euros.

Que a parte descrita corresponde à superfície coberta de cento e quarenta metros quadrados e a parte não descrita, corresponde
ao logradouro, com a área de três mil e dez metros quadrados, a qual confronta do norte com “M. Dinis - Construções Unipessoal
Lda”, sul com serventia, nascente com João Gonçalves e outros, e poente com Estrada Nacional, com o valor atribuído de dois
mil seíecentos e trinta euros.

Que o referido prédio encontra-se inscrito na matriz, em nome da sociedade justificante e a parte descrita do prédio, veio à
sua posse por título de compra e venda já registado na Conservatória pela referida Apresentação l de 23/04/2004, tendo a parte
não descrita, vindo à posse da sociedade, a qual inicialmente funcionou irregularmente, mas no comércio jurídico e com o
conhecimento de toda a gente como sociedade, praticando todos os actos em seu nome e posteriormente formalmente constituída
com a sua actual natureza, por compra verbal, feita no ano de mil novecentos e oitenta e oito, a Marco Filipe Martins Mendes e
mulher Vera Maria Antunes Martins Mendes, residentes em Besteiras, Águas Belas, Ferreira do Zêzere, sem que dela ficasse a
dispor de título suficiente e formal que lhe permita o respectivo registo.

Que a dita sociedade possui a parcela atrás identificada, correspondente à parte não descrita do referido prédio, em nome
próprio, há mais de VINTE ANOS, sem a menor oposição de quem quer que seja, desde o seu início, posse que sempre exerceu,
sem interrupção e ostensivamente com o conhecimento de toda a gente, da freguesia de AGUDA, lugares e freguesias vizinhas,
traduzido em actos materiais de fruição, conservação e defesa, nomeadamente, usufruindo dos seus rendimentos, pagando os
respectivos impostos e contribuições, agindo sempre pela forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, sendo por
isso uma posse pública, pacífica, contínua e de boa fé pelo que adquiriu o referido prédio por USUCAPIÃO, por acessão nas posses.

TOMAR, 9 de NOVEMBRO de 2010.
 O Colaborador do Notário,

(a) António Aparício Sardinha

CARTÓRIO NOTARIAL DA SERTÃ
DE TERESA VALENTINA SANTOS

JUSTIFICAÇÃO

— Certifico que por escritura de doze de Novembro de dois
mil e dez, no Cartório Notarial da Sertã de Teresa Valentina
Cristóvão Santos, lavrada de folhas cinco a folhas sete
verso, do livro de notas para escrituras diversas número
cento e dezanove - F, compareceram:
— JOÃO DOS SANTOS HENRIQUES e mulher
JUVELINA MARIA DA SILVA JOSÉ HENRIQUES,
casados sob o regime da comunhão geral de bens, naturais
da freguesia de Vila Facaia, concelho de Pedrógão
Grande, residentes habitualmente na Rua Eça de Queirós,
número 1, Serra da Silveira, freguesia de Belas, concelho
de Sintra, E DECLARARAM:
— Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão
de outrem, dos seguintes prédios:
— UM - Urbano, sito em Várzeas, freguesia de Vila
Facaia, concelho de Pedrógão Grande, composto de uma
morada de casas, destinada a habitação com a superfície
coberta de quarenta e dois metros quadrados, dependência
com a  superfície de trinta e um metros quadrados e lo-
gradouro com a superfície descoberta de cento e vinte e
oito metros quadrados, a confrontar do norte e nascente
com a estrada, sul com João dos Santos Henriques e poente
com Manuel da Silva Júnior, inscrito na matriz sob o artigo
487, omisso na Conservatória do Registo Predial de
Pedrógão Grande.
—  DOIS - Rústico, sito em Pau, freguesia de Vila Facaia,
concelho de Pedrógão Grande, composto de terra de cultura
com oliveiras, fruteiras e videiras, com a área de mil trezentos
e trinta metros quadrados, a confrontar do norte com o
caminho, sul com herdeiros de Lino Paiva e a barroca, nas-
cente com Eduardo Rodrigues Paiva e poente com Alfredo
Fonseca, inscrito na matriz sob o artigo 1790, omisso na
Conservatória do Registo Predial de Pedrógão Grande. —
— TRÊS - Rústico, sito em Pau, freguesia de Vila Facaia, con-
celho de Pedrógão Grande, composto de terra de cultura com
fruteira e videiras, com a área de mil trezentos e trinta metros
quadrados, a confrontar do norte com o caminho, sul com her-
deiros de Lino Paiva e a barroca, nascente com Celeste Fonseca
e poente com Pires, inscrito na matriz sob o artigo 1791, omisso
na Conservatória do Registo Predial de Pedrógão Grande. —
— QUATRO - Metade do prédio rústico, sito em Vale da
Portela, freguesia de Vila Facaia, concelho de Pedrógão
Grande, composto de terreno de mato, com a área de nove
mil novecentos e quarenta metros quadrados, a confrontar
do norte com António Quevedo, sul com Manuel Lourenço,
nascente com Amadeu Rodrigues e poente com a estrada,
inscri to na matriz sob o art igo 2497,  descri to na
Conservatória do Registo Predial de Pedrógão Grande
sob o número quatro mil quinhentos e setenta e nove, sem
inscrição em vigor a favor dos justificantes.
— CINCO - Metade do prédio rústico, sito em Vale da Por-
tela, freguesia de Vila Facaia, concelho de Pedrógão Grande,
composto de pinhal e mato, com a área de nove mil duzentos
e trinta metros quadrados, a confrontar do norte e nascente
com Manuel Augusto, sul com o viso e poente com Antó-
nio Eduardo D. David, inscrito na matriz sob o artigo
2492, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Pedrógão Grande sob o número quatro mil quinhentos e
oitenta, sem inscrição em vigor a favor dos justificantes.
— SEIS - Metade do prédio rústico, sito em Barrocas,
freguesia de Vila Facaia,  concelho de Pedrógão Grande,
composto de terra de cultura com oliveiras, fruteiras e
videiras, com a área de mil quatrocentos e oitenta metros
quadrados, a confrontar do norte, sul e nascente com o
caminho e poente com Alfredo Coelho da Fonseca, inscrito
na matriz sob o artigo 1965, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Pedrógão Grande sob o número quatro
mil quinhentos e oitenta e um, sem  inscrição em vigor a
favor dos justificantes.
— Em relação aos prédios indicados em quarto, quinto e
sexto lugares são já titulares da outra metade conforme
inscrição Ap. seis de dois mil e sete barra zero seis barra
vinte e seis.———————————————————
— Que eles justificantes possuem em nome próprio os
prédios referidos nas respecti-vas proporções, desde mil
novecentos e oitenta e cinco, por compra meramente
verbal a Alfredo Coelho da Fonseca, viúvo e a Celeste
Fonseca, viúva, residentes que foram em Lisboa, cujo
título não dispõem.
Está conforme.
Cartório Notarial da Sertã, 12 de Novembro de 2010.

A COLABORADORA DEVIDAMENTE
AUTORIZADA,

Maria Helena Teixeira Marques Xavier

Nº 363 de 2010.11.17

Nº 363 de 2010.11.17
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Em 1893, António Hen-
riques Pereira Baeta e
Vasconcelos, fundaria em
Figueiró dos Vinhos a pri-
meira fábrica de doçaria,
cuja estrela seria o fa-
moso pão-de-ló, “à custa
de muito trabalho e in-
sonnias, depois de várias
lucubrações sobre pro-
cessos culinários” e tal
como carta que escreveu
em 1904 ao Pintor José
Malhoa, onde convidava
o Artista para padrinho
da sua bela criação gas-
tronómica. Em 1905, Antó-
nio de Vasconcelos pas-
sa a designar o pão-de-ló
como produto da “Fábri-
ca de Pão-de-Ló de Santo
António dos Milagres”, e para o
qual concebeu uma “forma” espe-
cial para o seu fabrico exclusivo,
registando a sua patente.

A fama do sabor do Pão-de-ló
de Figueiró dos Vinhos rapida-
mente ultrapassaria as fronteiras
locais e regionais, abrindo filiais
em Pombal, Lisboa e Porto. Do
estrangeiro começam também a
chegar muitas encomendas, a tal
ponto, que a imprensa da época
(em 1908) noticiar, que “na pre-
sente semana, no fabrico do pão-
de-ló e outros artigos de doce, a
fábrica tinha consumido mil
cento e tantas dúzias de ovos!
Chega-se a gente a não saber
aonde haja tantas galinhas para
produzirem semelhante quantida-
de d’ovos!!”. A fábrica atingira um
nível de produção que quase não
chegava para as encomendas.

António de Vasconcelos era
irmão do não menos famoso Pa-
dre Diogo de Vasconcelos (o do
quadro de Malhoa “Viático ao
termo”) e de Manuel de Vascon-
celos, que foi Presidente da
Câmara Municipal do concelho
figueiroense.

Era um homem extraordinário,
dinâmico e que participava acti-
vamente na vida pública e social
de Figueiró dos Vinhos, chegan-
do a ser proprietário e director do
Jornal «O Figueiroense», pelo
menos entre 1907 e 1910, cuja
composição e impressão era feita
na “typographia de António de
Vasconcelos” com sede adminis-
trativa na Rua da Água. Ao que
consta, possuía igualmente con-
hecimentos fármacos e alquími-

O “Pão-de-Ló de Figueiró dos Vinhos”: uma doce tradição com 117 anos

cos, ao ponto de ter inventado
uma pomada para queimaduras,
com bastante sucesso na época.

Morreu solteiro e sem possuir des-
cendência directa. Todavia, culti-
vou durante toda a sua vida uma fa-
ceta de filantropo e de protector
de muitas crianças necessitadas
da comunidade Figueiroense. Esse
facto colocar-lhe-ia no caminho
da sua vida uma criança – Maria
do Céu Quaresma Lopes Bruno –
que seria a futura “herdeira” da
sua obra após a sua morte. Maria
do Céu Lopes Bruno viria a casar
com Ângelo David e Silva.

No curriculum da «Fábrica de San-
to dos Milagres» realça-se um di-
ploma de 1916, assinado por Teófi-
lo Braga, atestando uma medalha
de ouro que lhe foi atribuída pela
Junta Geral do Distrito de Lei-
ria, na sequência da exposição
industrial e agrícola desse ano.

Em 1921, o Pão-de-Ló de Figuei-
ró dos Vinhos era solidamente re-
conhecido pela imprensa nacio-
nal como um dos “maiores atrac-
tivos” do concelho e da região.

Após a morte de Manuel de Vas-
concelos, ocorrida em 1937, seria a
sua afilhada, Maria do Céu Quares-
ma Lopes Bruno, que assumiria a
gerência da fábrica conjuntamente
com o marido, Ângelo David e Silva.
Este viria a adquirir às herdeiras de
António de Vasconcelos “o pré-
dio urbano de casas altas e fábri-
ca com respectivos haveres e per-
tenças”, assegurando o fabrico do
«Pão-de-Ló de Santo António dos
Milagres» até 1975. Ângelo David
e Silva viria a falecer em 1980.

No faustoso banquete que foi ofe-
recido à Rainha Isabel II de Ingla-
terra, no Palácio da Ajuda, aquando
da sua visita a Portugal entre 18 e
23 de Fevereiro de 1957, foi ser-
vido um Pão-de-Ló com 20 quilos
(que fez uma enorme sensação) e
que havia sido confeccionado na «Fá-
brica de Santo António dos Mila-
gres». Para esse efeito, teve que se
mandar fazer uma “fôrma” de pro-
pósito, a fim de poder satisfazer
a encomenda de Estado.

Em 1999, uma neta de Maria do
Céu Lopes Bruno, Maria José e Sil-

va Santos, ainda reinicia
o fabrico do Pão-de-Ló
dentro da linha tradicio-
nal desta fábrica, patro-
cinando a sua iniciativa
com o nome de «Confei-
taria Regional de Santo
António dos Milagres».

De referir ainda, que en-
tre o primeiro e o terceiro
decénios do século XX,
ainda existiram mais du-
as fábricas em Figueiró
dos Vinhos ligadas ao
fabrico do Pão-de-Ló: a
de Augusto Maria Cor-
deiro (1905) e a de Filipe
Policarpo dos Santos
(1939). Esta última funci-
onou onde hoje se loca-
liza a agência do «Banco

Espírito Santo».
O fabrico do Pão-de-Ló de Figuei-

ró dos Vinhos na actual «Con-
feitaria de Santa Luzia» teve os
seus primórdios há mais de cin-
quenta anos, fruto da associação
entre Madalena Cunha e a sua so-
brinha e actual proprietária da Con-
feitaria, Maria Manuela Cunha Car-
valho. Madalena Cunha conhecia
bem a arte e os segredos da doça-
ria conventual, pois trabalhara
com António de Vasconcelos,
desde a fundação da «Fábrica de
Santo António dos Milagres» e
do início do fabrico do Pão-de-
ló. Legou, inclusivamente, à ac-
tual Confeitaria, um valioso e an-
cestral receituário conventual, que
reúne receitas oriundas dos Con-
ventos de Nossa Senhora da Con-
solação e Nossa Senhora do Carmo,
e que hoje faz parte do património da
empresa. Maria Manuela aprendeu
com a sua tia a arte da doçaria,
pelas receitas originais deixadas
pelas freiras (que permaneceram
neste concelho até ao séc. XIX),
através de uma longa e profícua
aprendizagem desses segredos,
passados geracionalmente e cu-
jas origens se perdem no tempo
histórico.

A «Confeitaria de Santa Luzia»
deve o seu nome à Santa Padro-
eira de uma pequena povoação
do concelho de Figueiró dos
Vinhos (Castanheira de Figueiró)
donde era oriundo o marido da
actual proprietária.

Foi graças a esta ligação-continu-
ação de ramos diferentes, que se
manteve, até hoje, a tradição da
doçaria conventual e do «Pão-de-

ló de Figueiró dos Vinhos», dan-
do-se continuidade a um empre-
endimento iniciado há cerca de
117 anos por António de Vascon-
celos. Para alem de ter o lugar
assegurado na história local e no
seu património cultural, assumin-
do-se como verdadeiro símbolo
patrimonial do concelho, o «Pão-
de-Ló de Figueiró dos Vinhos»
continua a ser uma imagem de
marca prestigiada e conceituada,
que perdura nos corredores do
tempo e na memória colectiva dos
figueiroenses, que o identificam
como um dos seus ex-libris e que
o utilizam, naturalmente, como um
dos seus cartões-de-visita, tendo-
o como pendor da nossa identida-
de colectiva e sobretudo como prei-
to da nossa maneira de bem receber.

[Fontes: arquivo pessoal do autor;
Confeitaria Santa Luzia; Jornal
«Expresso do Centro», nº 31 (caderno:
“Doçaria Regional”, pp. I a IV),
Janeiro de 2000; site da Biblioteca
Municipal, «Figueiró em Imagens».]

António de
Vasconcelos

Maria do Céu Lopes
Bruno e Ângelo
David e Silva

Maria Manuela
Cunha Carvalho

A
Fábrica
de Pão-
de-Ló
no
inicio
do
século
XX
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anuncie já! através do tel.: 236553669, fax 236 553 692 , mail’s:
acomarca@mail.telepac.pt ou acomarca.jornal@gmail.com
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JOSÉ MANUEL SILVA

SOLICITADOR
Rua Dr. José Martinho Simões, 40 - 1º Sala G

FIGUEIRÓ DOS VINHOS
Contactos: 965 426 617  - 914 115 298 - 236 551 955

Email: 4479@solicitador.net

BIMENSÁRIO REGIONALISTA
PARA OS CONCELHOS DE

CASTANHEIRA DE PERA, FIGUEIRÓ
DOS VINHOS, PEDRÓGÃO GRANDE,

SERTÃ E PAMPILHOSA DA SERRA

FICHA TÉCNICA
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Depósito Legal nº. 45.272/91 - Nº. de Registo 123.189 no ICS
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Inácio de Passos, Carlos A. Santos
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Elvira Pires-Teixeira, Margarida Pires-Teixeira,
Valdemar Ricardo, Tânia Pires-Teixeira,

Rui Silva e Telmo Alves (Desporto)

SÓCIOS FUNDADORES DE:
Fundação Vasco da Gama (Lisboa), Clube

CentroAventura (Figueiró dos Vinhos); Centro
Hípico de Figueiró dos Vinhos e Comité

Internacional de Solidariedade para com Timor

TWO  COMMUNICATIONS
Londres - Inglaterra
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Assinatura:
CONTINENTE: Anual: - 15,0 Euros

- Reformados e Cartão Jovem: 12,0 Euros
EUROPA: Anual: - 22,0 Euros

RESTO DO MUNDO: Anual: - 24,0 Euros

Preço Unitário:
- 0,60 Euros (120$00)

IVA (5%)  incluído

F U N D A D O R
Marçal Manuel Pires-Teixeira

PROPRIEDADE
Maria Elvira Silva Castela Pires-Teixeira

DIRECTOR: Henrique Pires-Teixeira (TE 675)
DIRECTOR ADJUNTO: Valdemar Alves
CHEFE DE REDACÇÃO: Carlos A. Santos (CP 2887)

SEDE E ADMINISTRAÇÃO
Rua Dr. António José de Almeida, 41

3260 - 420 Figueiró dos Vinhos
Telef. 236553669 - Fax 236553692

E-MAIL:acomarca.jornal@gmail.com

DELEGAÇÃO EM LISBOA
Avenida Duque de Loulé, 1 - 2º.-E -

1050-085 Lisboa
Telf. 213547801 - Fax:213579817

DELEGAÇÃO/REDACÇÃO EM  PEDRÓGÃO GRANDE
Risco Ponderado

(Junto à CGD) - Pedrógão Grande

COORDENAÇÃO E SECRETARIADO
Elvira Pires Teixeira, Sandra Simões e Sandra Henriques.

MAQUETAGEM, PAGINAÇÃO
“A Comarca” - Carlos Santos.

PLASTIFICAÇÃO, EXPEDIÇÃO E IMPRESSÃO
Mirandela Artes Gráficas, S.A.

AGENTES:
Concelho de Castanheira de Pera:

Vila: Café Central; Moredos: Café-Restaurante
Europa; Coentral Grande: Joaquim Barata;

Concelho de Figueiró dos Vinhos:
 Papelaria Jardim;

Concelho de Pedrógão Grande: Risco
Ponderado.

CONVIDADOS ESPECIAIS:
Kalidás Barreto, Eng. José M. Simões, Eng. José

Pais, Dr. Tózé Silva, Luis F. Lopes, Antonino
Salgueiro, Zilda Candeias, Engº. José A. Pais,
Dr. Jorge Costa Reis, Dr. Luis Silveirinha, Dr.
Pedro Maia, Cecília Tojal, Isaura Baeta, Isolina

Alves Santos, Delmar Carvalho, Dr. Batalha
Gouveia, Eduardo Gageiro (Fotografia).

e

ALUGA-SE LOJA
(em Pedrógão Grande
ao lado da Farmácia)

  CONTACTO: 965 064 964 e/ou
                  963 465 526

PRECISA-SE MOTORISTA
Empresa de transportes precisa de 1
Motorista c/carta de articulados que

aceite trabalhar em Lisboa e arredores de
2ª a 6ª feira

CONTACTO: Marcolino Neves (Cast. de Pera)
917 525 014

DECLARAÇÃO /
AGRADECIMENTO

Eu, Fernando da Costa Silveiro, venho por
este meio tornar público, os meus agradecimentos, ás
Ex.mas Senhoras funcionárias, da Santa Casa da
Misericórdia de Figueiró dos Vinhos, que fazem
assistência aos utentes nas suas vivendas, nas quais
me incluo, principalmente no período de tempo
relacionado com estes últimos cerca de 6 anos, em que
infelizmente derivado ao meu estado de saúde nunca
mais saí da minha residência para o exterior, apenas
contactando com essas Senhoras.

A partir desta data, espero continuar a ser atendido
pelas referidas Senhoras, já com outros movimentos que
o meu estado de saúde presente permite, conforme o
conhecimento de todas as pessoas que me conhecem.

Actualmente, estou-me a sentir muito melhor saindo
já normalmente para o exterior da minha residência.

Figueiró dos Vinhos, 15/11/10
Muitas graças, obrigado

Fernando  (O Tim - Tim)

VENDE-SE
Terreno c/ 2400 m2 c/ desaterro

feito e c/ árvores de fruto
Localizado em Aldeia A. Aviz - Fig. dos Vinhos

 CONTACTO: 236 486 344 e ou 964 297 164

Homem, 51 anos, procura
mulher até 52 anos p/

relação séria
 Resposta por carta para:

José Manuel Simões de Silva
Eiras Novas

3260 - 325 Figueiró dos Vinhos

Cooperativa Agrícola do Norte
do Distrito de Leiria, CRL

CONVOCATÓRIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do artigo 23.º dos Estatutos, convoco todos os
associados desta Cooperativa para uma Assembleia Geral
Ordinária, a realizar no próximo dia 18 de Dezembro de
2010, pelas 12h00, nas instalações da sede, em Figueiró dos
Vinhos, com a seguinte;

ORDEM DE TRABALHOS:

1. Discussão e votação do Plano de Actividades e
Orçamento para o exercício de 2011, assim como o
respectivo parecer do Conselho Fiscal;

2. Outros assuntos.

Se à hora marcada não se encontrarem presentes o número
suficiente de associados, nos termos do Código Cooperativo
e dos Estatutos, a Assembleia reunirá uma hora depois com
qualquer número de presenças dos associados.

Figueiró dos Vinhos, 12 de Novembro de 2010.

O Presidente da Assembleia Geral

Manuel Henriques Coelho
Nº 363 de 2010.11.17

Leia******
Assine**
Divulgue

Agora também em:
www.bmfigueirodosvinhos.com.pt

NOTARIADO PORTUGUÊS
CARTÓRIO NOTARIAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

CERTIFICO,  para fins  de publicação,  que no  dia  17  de Novembro de 2010,
no livro de notas para escrituras diversas número catorze, deste Cartório, a folhas sessenta
e sete, foi lavrada uma escritura de justificação na qual, JOAQUIM AGOSTINHO
CAETANO e mulher, MARGARIDA SIMÕES TELHADA CAETANO, casados no regime
da comunhão geral, naturais da freguesia de Aguda, concelho de Figueiró dos Vinhos, onde
residem no lugar de Casal Velho, NIF 188.989.501 e 191.498.319, respectivamente,
declararam ser, com exclusão de outrem, donos e legítimos possuidores dos seguintes prédios
situados na freguesia e concelho de Figueiró dos Vinhos:

UM - URBANO, sito em “Bairrão”, composto por casa de habitação, com a
superfície coberta de noventa metros quadrados, e a superfície descoberta de dois mil
trezentos e quarenta metros quadrados,

a confrontar do norte com escola e Manuel da Conceição Barreiros, do sul com
Maria de Fátima Godinho, do nascente com João Carvalho e do poente com o estrada,
inscrito na matriz em nome de Maria de Fátima Godinho sob o artigo 5.093 com o valor
patrimonial tributário de Euros 10.030,00, igual ao atribuído;
DOIS - URBANO, sito em “Bairrão”, composto por casa de habitação, com a superfície
coberta de cinqüenta e um vírgula quarenta metros quadrados e a superfície descoberta
de dois mil trezentos e setenta e oito vírgula sessenta metros quadrados,

a confrontar do norte com Maria de Fátima Godinho, do sul e do poente com estrada
e do nascente com Eduardo Nunes,

inscrito na matriz em nome de Maria de Fátima Godinho sob o artigo 5.094 com
o valor patrimonial tributário de Euros 7.490,00, igual ao atribuído,

omissos na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos.
Que os citados prédios vieram à sua posse por compra verbal, feita por volta do ano de

mil novecentos e oitenta, a Maria de Fátima Godinho, solteira, maior, residente no lugar de
Bairrão, dita freguesia de Figueiró dos Vinhos, 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, 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, habitando-os, fazendo neles obras de conservação, retirando
deles 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 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, 17 de Novembro de 2010.

A Notaria,
Patrícia Isabel Marques Fernandes Figueiredo Nº 363 de 2010.11.17
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O governo incluiu no pacote de austeridade, que anunciou
ao país no dia 29 de Setembro, um corte das verbas a transferir
para as Autarquias Locais, verbas estas que, já no decurso do
corrente ano, por força da aplicação da lei das finanças locais,
tinham sido reduzidas. Não sei qual é o valor da próxima
redução, sei apenas, por enquanto, que ela vai acontecer.

Em 2008 o município ultrapassou o tecto que estava legal-
mente definido como valor máximo para endividamento líquido
e, por força da aplicação da lei, vai sofrer uma redução nas ver-
bas a transferir em 2011. A par disto diminuirá também, face à
situação de desemprego vivida por muitas pessoas, a receita
proveniente do IRS e não é crível que, no quadro actual, sejam
agravadas as taxas do IMI e as taxas municipais

O Município de Figueiró dos Vinhos tem um encargo com
pessoal que ronda os 70% das receitas correntes, percentagem
esta que aumentará à medida que as transferências do Estado forem
diminuindo, ou, dito de outra forma, o dinheiro que vai sobrar
depois de satisfeitos todos os encargos com o pessoal será ca-
da vez menos, o que implica que o Município vai ter diante de
si um problema cuja resolução não se afigura fácil, já que para
além das despesas com o pessoal,  terá de  fazer face a todas as
outras despesas correntes e aos encargos com os empréstimos.

Se atentarmos no facto de que num determinado espaço de
tempo se acumularam dívidas no valor de 4.600.000 euros, a
serem pagas através de um possível financiamento bancário,

AMANHÃ
com o encurtamento das receitas, acontecerá uma de duas coisas:
ou não se faz mais  do que uma mera gestão corrente ou se atin-
ge, num espaço de tempo mais curto, um valor de dívida semel-
hante ao atrás referido.

Estamos, portanto, perante uma situação de falência, que
deve ser lida em três níveis.

Em primeiro lugar a falência económica que decorre da contínua
aposta em investimentos que não traduzem qualquer tipo de
retorno, da persistência na denominação  “parque industrial”
do Carameleiro, da não rentabilização dos recursos endógenos,
da incapacidade para fixar população e, mais recentemente, da
opção por avançar com a construção de um museu em detrimento
da requalificação daquele parque, que se anunciava em grandes
cartazes como potenciador da criação de 150 postos de trabalho,
falência esta que, há já muitos anos, coloca o concelho de Figueiró
dos Vinhos nos últimos lugares, em termos de rendimento per
capita, e, nos primeiros lugares, entre os concelhos que mais
rapidamente vão perdendo população.

Em segundo lugar a falência financeira que, decorrendo da
falência económica, atira o município para uma situação que, no
mínimo será de gestão corrente, já que por muito que se reduzam as
despesas correntes, nunca será possível uma redução que
permita a libertação de verbas para a área do investimento,
dado que não é possível despedir pessoal, as viaturas continuarão
a avariar e a gastar combustível, os encargos com empréstimos

têm de ser satisfeitos, os consumíveis continuarão a ser neces-
sários e os seguros nunca serão de borla.

Por último a falência demográfica que tem a sua mais fiel
tradução no número de alunos que, no presente ano lectivo, se
matricularam no primeiro ano do ensino básico.

Não importa, neste momento, listar os eventuais culpados
por esta situação, se bem que, como várias vezes tenho afirma-
do, basta ler a Monografia do Concelho de Figueiró dos Vinhos,
da autoria do professor Jorge Gaspar, editada em 2004, para se
perceber a génese do problema. Importa muito mais apontar na
direcção da solução do que na direcção da culpabilização.

Ora se o horizonte é de redução das verbas oriundas do Esta-
do, se estas representam cerca de 90% da receita total do con-
celho e se as despesas de funcionamento têm de continuar a
existir, embora se possa admitir alguma correcção, só restam, a
meu ver três caminhos a percorrer: maximização dos serviços,
aumento das receitas próprias e diminuição as despesas de ges-
tão. Maximizam-se os serviços estabelecendo-se metas a atingir,
aumentam-se as receitas rentabilizando-se os recursos do
concelho e orientando toda a capacidade de investimento para
situações que directa ou indirectamente propiciem retorno e as
despesas de gestão diminuem reduzindo-se ao mínimo os cargos
políticos, já que me parece exagerado que num concelho com
uma população a rondar os 7.500 habitantes haja cinco juntas
de freguesia e, a tempo inteiro, três vereadores e dois assessores.

Porque Cavaco Silva, políticos profissionais, gestores
públicos e afins querem continuar a receber as pensões
douradas de milhares de euros mensalmente; porque
nenhum deles abdica dos chorudos ordenados e ajudas
de custo multimilionárias que auferem, são razões mais
que suficientes para não cortar as suas pensões douradas.
Muitos destes pensionistas são pessoas de excelentes
famílias, ex-governantes que usufruem das suas reformas
por terem exercido cargos políticos; outros, altos
funcionários da administração pública, quadros de
empresas estatais ou privadas, que auferem das mesmas
mordomias. Todos eles se reformaram porque a isso
tinham direito. Mas isso, por si só, não deixa de tornar a
situação numa clara imoralidade. Não é admissível que
no contexto actual de “brutais” cortes salariais a todos
os portugueses, apenas seja objecto de uma redução de
dez por cento a parcela do cúmulo de pensões que exceder
5.000 euros. A pergunta impõe-se:

Por que não se faz então a mesma coisa com os salários
dos outros portugueses?

Usam e abusam da débil Segurança Social, para que
uns milhares de privilegiados possam manter hábitos
luxuosos e uma vida muito acima da média, da grande
parte dos portugueses.

Agora, ex-ministros, administradores do Banco de
Portugal e outros altos quadros de empresas públicas
falidas, ao fim de 5 ou 6 anos de trabalho reclamam
reformas de 8.000 ou 10.000 euros da Segurança Social.
No mínimo é abuso do direito, é imoral…

Só 4 exemplos:
1 - CAMPOS E CUNHA, por ter sido vice governador

do Banco de Portugal durante 6 anos, ex-ministro das
Finanças de Portugal, conseguiu aos 49 anos de idade,
obter uma pensão desta instituição no valor de 114.784

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião Orçamento passa*
euros anuais (cerca de 8.000 euros mensais), o que feitas
as contas, significa que se, este impoluto cidadão, viver
até aos 85 anos, arranca aos cofres do Estado Português
a módica quantia de 5.000.000 euros (cinco milhões de
euros).

2 - MIRA AMARAL, em Setembro de 2004 saiu da Caixa
Geral de Depósitos com 56 anos e uma reforma de cerca
de 18.000 euros (dezoito mil euros); tinha trabalhado na
Caixa Geral de Depósitos, de Novembro de 2002 até
Outubro de 2004. Este cidadão, tem a “lata” de no dia 24
de Setembro de 2010 dizer “que a economia portuguesa
não aguenta mais impostos”. Está por certo com medo de
que a sua reforma leve um “pequeno” corte.

3 - EDUARDO CATROGA que defende que o Partido
Social Democrata deve viabilizar o Orçamento de Estado,
tão somente porque se reformou em 2007, com a pensão
de 9.693 euros mensais, que acumula com a de
Administrador do Grupo Mello, ex-ministro de Cavaco
Silva e administrador de outras empresas.

4 - CAVACO SILVA tem direito a três reformas:
- 4.152 euros - Banco de Portugal
- 2.328 euros - Universidade Nova de Lisboa
- 2.876 euros - Por ter sido Primeiro-ministro
A acrescentar a esta maquia, quando não puder ser

Presidente e passar a ex, mais uma reforma a somar a
todas as outras, para não falar das ajudas de custo,
motoristas, seguranças…

A economia e o Povo, não aguentam mais reformas de
18.000 euros (dezoito mil euros) mensais por dois anos
de trabalho, na Caixa Geral de Depósitos, ou outras de
valor semelhante ou muito superior.

Estas são as pensões douradas da oligarquia e servem
para que uns milhares de privilegiados possam manter
hábitos luxuosos à custa da SEGURANÇA SOCIAL, isto

é, dos impostos pagos pelo povo português. ESBULHO
E IMORAL, são os únicos adjectivos que se podem
arranjar para classificar esta e outras situações de
contornos idênticos.

É evidente que o Partido Comunista Português ou o
Bloco de Esquerda não podem, nem alcançam o governo,
porque defendem um sistema de economia para o Estado
que levou à falência e à miséria dos países que integravam
a antiga URSS ou eram seus satélites.

Em abono da verdade terá que se dizer que a desgraça
da economia deste País, começou com Cavaco Silva,
enquanto Primeiro-ministro; iniciou-se exactamente com
as Parcerias do Estado com os Bancos e empresas de
construção civil (que gastaram o que o País tinha e não
tinha). Depois, veio António Guterres, que com o ministro
das Finanças, o saudoso Prof. Sousa Franco, aguentou,
melhorou a situação e impôs alguma moral.

A partir daqui, os jovens do Partido Socialista e do
Partido Social Democrata, que nunca tiveram qualquer
profissão e são uma espécie de tóxico-político-
dependentes, que parasitam e gravitam por ministérios,
empresas públicas e afins, enriquecem e instalam-se
escandalosamente na máquina do Estado.

Eis a razão pela qual, com mais ou menos teatro,
(SOCRATES, P.S. + P.S.D) com o mais alto patrocínio do
Presidente da República – Cavaco Silva, vão todos conti-
nuar a “mamar na porca”, antes que acabem os dinheiros
públicos e o F.M.I ou a Primeira-ministra Alemã Angela
Merkel, ponham fim às suas pensões, mordomias e
ordenados chorudos.

Arnaldo Homem Rebelo (Advogado)
* O presente artigo foi escrito antes de conhecido o

entendimento entre PS e PSD, para a aprovação do Orçamento
de Estado para 2011.

por Arnaldo Homem
Rebelo (Advogado)
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Estas algumas fotos, de mais um
lamentável acidente em que uma
vês mais neste local a vitima (s)
não têm culpas.
É com bastante frequência que
nos deparamos com incautos parceiros de viagem
que depois de iludidos com o riscado do local, e a
enganosa sinalização, dão consigo em plena
transgressão arriscando a vida e a de outros, não
podendo corrigir a falha porque depois destas ainda
se deparam com bonitos PINS que em algumas
condições nem são visiveis.

 Paulo Arinto  ( NAUTICARINTO)

ACIDENTE FAZ OITO FERIDOS
CHOQUE FRONTAL NO NÓ DO FATO - AGUDA - FIG. DOS VINHOS
O Repórter é você...

Do nosso assinante e amigo,
Paulo Arinto, chegou-nos um
mail com várias fotografias e
um pequeno texto, referentes
ao recente acidente na IC8, no
concelho de Figueiró dos
Vinhos.
Aqui ficam algumas das fotos e
o texto da autoria do Paulo
Arinto.
Seja você também repórter...

Nota da Redacção:  Oito pessoas ficaram feridas, no
passado dia 15, segunda-feira, cerca das 9H30, numa colisão
frontal entre duas viaturas ligeiras. O choque aconteceu no
IC8 junto ao Nó do fato, em Aguda, Figueiró dos Vinhos.

De acordo com Joaquim Pinto, Comandante dos
Bombeiros de Figueiró dos Vinhos, quatro dos feridos, dois
dos quais crianças, apresentam ferimentos ligeiros, e os
restantes “inspiram mais cuidados”, embora não possam
ser classificados como graves.

“As duas crianças foram transportadas para o Hospital
Pediátrico de Coimbra e os adultos para o hospital dos
Covões”, adiantou o comandante.

O acidente ocorreu no sentido norte-sul, e envolveu duas
viaturas ligeiras de passageiros.

Para o auxilio rápido às vítimas, o trânsito no IC8 foi totalmente
cortado durante cerca de meia hora, sendo depois restabelecida a
circulação apenas numa das faixas de rodagem, oposta aquela
onde ocorreu o acidente. A circulação ficou totalmente estabelecida
por volta das 12.20 horas.

CASA DOS LEITÕES TEM
NOVAS INSTALAÇÕES

COMÉRCIO REVITALIZA-SE

A Casa dos Leitões, em Figueiró dos Vinhos, reabriu
recentemente com renovado aspecto. Trata-se do mesmo
local mas redecorado e ampliado, fruto da aquisição do
espaço do lado, onde em tempos funcionou o conhecido
estabelecimento, “Armazém do Tabaco do Sr. Jerónimo”.

A D. Paula e o Sr. Carlos Conceição, o casal proprietário
deste estabelecimento, estão de parabéns pelo bom gosto
patenteado nestas obras que se prolongaram durante cerca
de um mês. Todas as alterações foram idealizadas por este
dinâmico casal - apenas os aspectos técnicos foram
entregues a pessoal especializado.

Situada bem no centro da vila, na também renovada Rua
Dr. Manuel Simões Barreiros, com estas obras a Casa dos
Leitões valorizou o seu estabelecimento, em particular,
mas também o comércio local, em geral.

As famosas sandes de carne,
o leitão do dia, além de outros
petiscos vários e uma sopa dia-
ria, têm agora um renovado e
aprazível espaço ao qual os cli-
entes não ficarão indiferentes.

Parabéns, D. Paula e Sr.
Carlos. Um exemplo a seguir...
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JOÃO ROLDÃO SOARES | Psicólogo

Depois de abordar aspectos relaci-
onados com a Adicção e com o Mo-
delo utilizado no seu tratamento
(Modelo Minnesota), assim como
aspectos relacionados a algumas
teorias que explicam o consumo de
álcool e drogas, e a importância das
avaliações do consumo de substân-
cias, vou, de seguida, abordar as-
pectos relacionados com a realidade
do Centro onde me encontro a
exercer funções.

 O Centro de Tratamento CRETA
dá respostas às necessidades de indi-
víduos que apresentam problemas
relativamente ao consumo exagerado
e problemático de álcool ou de outras
drogas. Neste momento, o Centro
tem 17 pacientes, dos quais 13 são
alcoólicos.

O Modelo Terapêutico que o Cen-
tro utiliza é o chamado Modelo Min-
nesota que, como o próprio nome
indica, nasceu no estado de Minneso-
ta, na América, e é conhecido por ter
os 12 Passos e estar muito relacio-
nado com os Grupos de Auto-Ajuda,
nomeadamente com os Narcóticos Anó-
nimos e Alcoólicos Anónimos. Os
12 Passos correspondem, no fundo,
a uma parte deste Modelo Minne-
sota, que nasceu em 1935 na Amé-
rica, com os Alcoólicos Anónimos.

Neste Modelo existe uma aborda-
gem da Adicção enquanto doença exis-
tindo várias formas da mesma se ma-
nifestar. Uma delas pode ser através
do consumo de substâncias, nomeada-
mente o álcool ou as drogas ilícitas.

Outra característica do Modelo
Minnesota consiste no trabalho de-
senvolvido por uma equipa multidis-
ciplinar. Na CRETA, existe um Di-
rector-Clínico que é Médico Psiquia-

tra; a Equipa dos Terapeutas, compos-
ta por dois Conselheiros em Adicção
e dois Psicólogos (Clínica e Social);
três Monitores Profissionais que,
apesar de não serem Terapeutas, es-
tão formados para lidarem com um
conjunto de situações que possa
ocorrer durante os seus turnos.

O nosso tratamento divide-se em
duas fases: o Tratamento Primário
ou Residencial, com a duração de 12
semanas; e o Pós-Tratamento, com a
duração de 9 meses, que é um acom-
panhamento semanal dos pacientes
que acabam o Tratamento Primário,
através de Grupos de Terapia que se
realizam aos Sábados.

As regras base do Centro são 5: proi-
bição de posse ou uso de álcool ou de
outras drogas; proibição de qualquer
tipo de envolvimento físico, emocio-
nal e/ou sexual; proibição de acesso a
qualquer divertimento exterior, salvo
com indicação da Equipa Terapêu-
tica; proibição de qualquer tipo de
violência física ou verbal; proibição
de auto-prescrição de medicamentos.

Depois, o cumprimento de tarefas
diárias, do Plano Diário e dos Horá-
rios, são igualmente importantes.

O dia começa cedo. Para uns é
apenas o contínuo do dia anterior. O
despertar é às 7h. Cada um com a
sua responsabilidade de acordar.
Entre o arrumar o quarto e a higiene
pessoal, aguarda-se, também, pelo
pequeno-almoço, às 8h. Este é ante-
cedido por uma reflexão – Meditação
– sobre  o dia que se terá pela frente
e por um agradecimento pela 1ª
refeição do dia. Depois a medicação,
assim como a entrega do único maço
de cigarros (possibilita aos pacientes
trabalhar o controlo sobre determina-

das questões – agitação, ansiedade, irri-
tabilidade – organizarem-se e gover-
narem-se, para além de não causar
qualquer síndroma de abstinência.

Após a execução das tarefas diárias
(limpeza e arrumação do Centro) que,
semanalmente, são divididas pelos
elementos do Grupo (tarefa esta da
responsabilidade dos Líderes), há a
Passagem de Informação onde a
Equipa Terapêutica se reúne com os
Líderes de Grupo (função, quinzenal-
mente, atribuída a 2 elementos, de
forma rotativa) para o processamen-
to do restante dia anterior (situações
que mereçam atenção especial,
quebra de regras, estado físico e emo-
cional dos recém-chegados, assim
como os restantes elementos, dúvidas
sobre Liderança de Grupo). De igual
modo, a Equipa Terapêutica também
se reúne com o Monitor de Serviço,
com os mesmos objectivos.

Depois disto, há a planificação do
dia, por parte da Equipa Terapêutica,
que, de um modo geral, está previa-
mente, definido: Grupos de Terapia,
Terapias Individuais, Palestras,
Actividades Terapêuticas, Avaliações
de Progresso, Processamento de Tra-
balhos Terapêuticos, Reuniões Fami-
liares, Reuniões da Equipa Terapêuti-
ca, Planos de Tratamento: entre as 10h
e as 17h. Pelo meio, o almoço e lanche,
e a respectiva toma da medicação.

Os Grupos de Terapia são dividi-
dos, semanalmente, em dois grupos,
de forma a potencializar a coesão,
confiança, partilha, identificação, ava-
liação de progresso. Nestes grupos,
são processados danos e consequên-
cias resultantes da impotência e des-
governo que a doença da adicção ou
alcoolismo produz; identificação e re-

solução de conflitos entre os elemen-
tos do Grupo; dificuldades que os pa-
cientes atravessam; formas de lidar
positivamente com sentimentos de-
sagradáveis; estratégias de lidar com
situações desfavoráveis relativamen-
te à doença; alterar crenças e formas
negativas de pensar, sentir e agir.

As Palestras são um movimento
mais didáctico e informativo sobre
questões relativas a todo o processo
que envolva situações à doença e ao
tratamento.

As Actividades Terapêuticas são
diversas (Dinâmicas de Grupo, Iden-
tificação de Sentimentos, Coesão,
Liderança, Confiança, Funcionamen-
to em Grupo, Trabalho de Equipa,
Visualização de Filmes Terapêuticos)
e sempre com base na Mudança e no
Tratamento.

As Avaliações de Progresso dizem
respeito a uma análise realizada pelo
Grupo relativamente a um Paciente
específico. São avaliadas questões
relacionadas com o seu envolvimento
relacional e motivacional, participa-
ção em Actividades Terapêuticas,
cumprimento de regras e expectati-
vas, relação com os familiares e neces-
sidade de mudança. Durante o trata-
mento, há 3 Avaliações de Progresso,
realizadas à 3ª, 7ª e 10ª semana de
Tratamento, para cada Paciente.

Os Trabalhos Terapêuticos são,
igualmente, diversos. Trabalhos es-
pecíficos da Filosofia dos 12 Passos,
trabalhos direccionados para os defei-
tos de carácter dos Pacientes, tra-
balhos relacionados com dificuldades
que estes apresentam, trabalhos para
compreenderem e actuarem em for-
mas de lidar positivamente com sen-
timentos desagradáveis, assim como

estratégias de lidar com situações
desfavoráveis relativamente à doen-
ça, e trabalhos que ajudem a alterar
crenças e formas negativas de pen-
sar, sentir e agir.

A Equipa Terapêutica da CRETA,
também acredita no trabalho que deve
ser realizado com os familiares dos
Pacientes internados, de forma a, de
igual modo, serem ajudados e, por
outro lado, ajudarem os Pacientes.
Deste modo, são realizadas Reuniões
Familiares frequentemente com a fami-
lia mais significativa para o Paciente,
sendo normalmente 3, as Reuniões
durante cada processo individual.

Todo o ambiente é Terapêutico,
de forma a potencializar a mudança.
A partir das 17h, os pacientes têm o
seu tempo livre, onde poderão fazer
os Trabalhos Terapêuticos, ouvir
música, ver televisão, praticar des-
porto, ler (com horários definidos).
A ceia está marcada para as 22h, e o
deitar, a partir deste momento,
poderá ser feito até às 23,45h.

Durante o fim-de-semana, aos Sá-
bados, há o Grupo de Pós-Trata-
mento – acompanhamento de ex-
pacientes que terminaram tratamen-
to Primário – , assim como as visitas
dos familiares. Há igualmente o
Programa Familiar (Grupo de
Terapia com os membros familiares,
ou Palestra). Ao Domingo, o dia co-
meça com as Tarefas Gerais (limpeza
e arrumação do Centro, de uma
forma mais específica) e, à tarde, o
espaço é dedicado a um passeio
organizado pelo Grupo.

Será interessante, ao longo destes
artigos, dedicar mais tempo e es-
pecificar mais algumas das situações
que foram abordadas.
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L De azul o céu pintou o mar
Raiou a claridade na branca praia
Do sol a lua foi sempre sua aia
Vento do Norte que tanto soube amar.

Quero ser aquele a quem tu hás-de dar
O céu estrelado, brilhante a reluzir
Pois só no rosto vejo teu sorrir
Imaculada concha. Pérola de meu lar…

Este ser teu, sem nunca ser de ninguém
Tem no pecado, o beijo que te dou
Se o desejas tanto? Quanto nele o sou…

Agora digo-te que já não vou
Matar o sonho, pecado meu maior bem
Que nem o sal, pode viver sem…

- Miguel Portela
- In livro do autor:

“Diz sempre que sim”
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U Hoje sei quem sou!
Para onde vou?
Quem eu fui? Já não o sei.
Se errei? Não.
Acreditei.

Hoje sei quem sou!
Para onde vou?
Se o serei? Já não o sei.
Já nem sei quem fui…
Se fico? Fico porque acredito,
Mas voltarei…

A
 D

IA
B

E
T

E
S Se tiver diabetes

Não se deve entristecer
Para os controlar
Só basta saber comer

Legumes água e leite
Trazem grandes benefícios
Muitas frutas e verduras
E também algum exercício

O diabético deve comer
Pouco e várias vezes ao dia
Seis a oito refeições
P'ra   não faltar energia!

Prescindir das guloseimas
Isso é prioridade
São calorias q queimas
E vives com qualidade

Comer sempre a hora certa
Reduzir o açúcar e o sal
Fibras e minerais
Quem come assim não tem mal

FELIZMENTE nos diabéticos
Não há discriminação
BASTA seguir a dieta
Pesquisar informação

As desgraças não acontecem só
                                       aos outros
Como toda a gente pensa
Pensando que andamos bem
E temos também a doença

E para finalizar.
Comer bem, e dormir cedo
Do açúcar e do sal ter medo
Eis aqui a questão.
Viver bem não tem segredo

Clarinda
Henriques

14-11-2010
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O Não é só o tabaco,
O álcool ou a droga
Que matam.
O sexo também
Mata quando desgovernado,
Mata inocentes, e
Envergonha os
Puros de coração de, que
Falava Jesus.
Mais não digo para
Não errar.
“crescei e multiplicai-vos”,
Não significa crescer e matar.

por
Alcides Martins
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palaciana de que, muitos anos de-
pois de mim, fala Maquiavel, tão
pouco a maneira do Paulinho dos
mercados que te afrontou em eleições
dos séculos XX e XXI. Devo porém
confessar que a grande diferença que
me distância de ti, meu estimado
homónimo, é que te reconheço uma
grande coragem, embora eu também
a tivesse tido; é que não chega ter
coragem é preciso ser-se humilde.
Eu tive a humildade de dizer “só sei
que nada sei”, embora reconhecesse
que sabia mais que alguns que jul-
gavam saber tudo. Esse era um dos
três princípios  filosófico que coloca-
va para nos encontrarmos connosco
próprios: O Homem e a sua vida
são ponto fulcral de toda a activi-
dade. Conhece-te a ti mesmo!

Num segundo principio que pro-
curava transmitir era o de que “todo
o mundo tem uma tendência natural
para o bem”. Se há erros, se se fazem
asneiras é porque o conhecimento é
escasso e não se conhecem melhor
as coisas.

Isto transmitido para a política é
desastroso! Como consequência
surge o terceiro principio que o meu
maior discípulo, Platão, levou para

DE SÓCRATES PARA
SÓCRATES

“Meu caro homónimo
Verifico que tens uns anitos menos

do que eu, embora já tenhas obtido
um simbólico Poder que nunca tive
nem quis ter; nem por isso as
línguas viperinas dos intriguistas
deixaram de me preparar o campo
para que fosse julgado em tribunal
e condenado a morrer pela cicuta.

E porquê, meu ilustre homónimo?
Seria porque mandei fechar

urgências, maternidades ou coisas
semelhantes? Seria porque criei
uma economia que vai funcionar
sem trabalhadores? Será por que
a Justiça fica cada vez mais cega?
Não, meu caro! Apenas porque en-
tendiam que ao falar com a juven-
tude, fazendo-lhes demonstrar a
necessidade da Verdade, a estava a
corromper, ainda que (e talvez por
isso) o fizesse em praça pública e
nos sítios onde havia mais gente e
mais jovens.

Era um modo de actuar frontal;
não ao jeito moderno de falar ás
escondidas, num estilo de intriga

um desenvolvimento antidemocrá-
tico que expendeu na sua “A Repú-
blica”.

O segundo principio., recordo “ o
mal deve-se ao erro”, foi interpre-
tado como a de que o Governo deve
ser dado a homens sábios, consi-
derando como tais os que conhecem
“o bem”, isto é, aos autênticos inteli-
gentes a quem deve ser confiada a
tarefa da governação e não a quem
quer que a alcance mediante o apoio
dos cidadãos.

Isto, dizem os sábios, que eu disse,
mas, francamente, nada deixei escrito
tal como fez Jesus Cristo. “Só sei que
nada sei” – disse, segundo dizem.

Eu e Jesus Cristo talvez sejamos
vitimas dos sábios que não sabem
de tudo e deixam em letra de forma
as suas sapientes interpretações.

Ora, a olhar para alguns governan-
tes que escolhestes e os de outros go-
vernos anteriores é uma deturpação
do terceiro princípio, de todo: alguns
nem são inteligentes nem sábios nem
praticantes do Bem e a maior parte
não se submeteu a sufrágio univer-
sal. Por fim, meu caro homónimo,
uma grande diferença: eu disse para
justificar estar fora de interesses de um

lado ou de outro que não era grego
nem troiano mas apenas um cidadão
do mundo! Ora tu és afinal  somente
um cidadão da Europa, um novo ter-
ritório em que imperam as doutrinas
liberais onde um homem é um nú-
mero na economia, na saúde, na
educação e na justiça e assim, metido
nessa torre de marfim, dificilmente
verás o homem teu irmão!

Porque és inteligente e frontal
acredito que sejas capaz de dar a
volta, mas cuidado com alguns apoi-
antes político-económicos! É que por
um lado há os maquiavélicos ensina-
mentos ao Principie, por outro, auto-
ridade não é autoritarismo e este é a
ante câmara da “ditadura demo-
crática”, uma nova forma de gover-
nar em economia liberal! Desejo-te
assim um bom 2008…. Sem cicuta!

Sócrates – filósofo século 470/399
A.C.”

Para não pensarem que sou profeta,
lembro aos meus leitores que o texto
acima foi publicado neste cantinho,
em seis de Janeiro de 2008.

Pois agora quase três anos depois
eis que recebo uma nova mensagem
de Sócrates filosofo para Sócrates
Primeiro-ministro, incumbência que

muito me honra e que abaixo trans-
crevo:

“Meu caro Homónimo: não gos-
to de passar por conselheiro, so-
bretudo quando estou a tratar de
factos ocorridos muitos séculos
depois dos que vivi, mas porque
simpatizo com a tua teimosia de
argumentação fácil e de optimismo,
mesmo que vejas as tuas tripas de
fora.

Mas eu venho chamar-te a aten-
ção para a fase final das minhas
recomendações na mensagem
anterior, e que esquecestes.

Deixaste avançar pseudo sabe-
dores e a tua cegueira omnipotente,
não te permitiu veres que estavas a
deixar as finanças nas mãos de
sapientes conselheiros economistas
cujo rumo é a tal ditadura demo-
crática, perigo para que te alertava.

A onda foi avançando e o sereno
povo lusitano foi na cantiga do
vosso Glorioso Máximo que acu-
mulando erros ao longo dos anos
puxa agora os seus galões de pro-
feta economista, virgem em falhan-
ços governativos, propagandeando
a favor do seu segundo mandato
no vosso aprazível Belém, muito
mais aprazível desde que plantou
ali o chamado Centro Cultural.

Enfim, meu caro Homónimo, a
coisa está preta, mas ainda podes
dar a volta em unidade se for a do
trabalho contra o capital ocioso.

No resto, cautela com as unida-
des e com os “passos” mal medi-
dos que podem parecer polidos,
mas podem trazer ofertas de chás
ratings com cicuta!

Não te esqueças que a luta
continua!”

Kalidás Barreto


