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Idosos voltam a cair no
conto do vigário dos burlões
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Dois homens, que diziam vir a mando do presidente da Junta da Pelariga e da assistente social para fazer o levantamento das pessoas reformadas
da freguesia, levaram um cordão de ouro a uma idosa. Nelson Pereira alerta a população de que este não é um procedimento da autarquia. Página 3
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Sessão conta com a presença do realizador

Cineclube exibe
documentário
“Bostofrio”
O Cineclube de Pombal
exibe, no dia 30 (quintafeira), o filme “Bostofrio”,
de Paulo Carneiro. A sessão decorre a partir das
21h30, no Mini-Auditório
do Teatro Cine, e contará
com a presença do realizador.
O documentário, datado
de 2019, recebeu bastantes
elogios da crítica, tendo
sido premiado em vários
festivais de cinema. Bostofrio é uma pequena aldeia
no concelho de Boticas, no
distrito de Vila Real. É de lá
que vem a família de Paulo
Carneiro. O filme “é composto por uma série de entrevistas, tão íntimas quanto divertidas, nas quais é o

próprio realizador que se
implica na acção e questiona os habitantes, muitos
deles seus familiares, sobre quem era, e como era,
o seu avô”. Esta figura sempre presente, mas nunca
materializada, que o realizador nunca chegou a conhecer. Bostofrio não é um
filme sobre o avô do realizador, mas um filme sobre um homem à procura
de uma imagem para o seu
avô. E nesta investigação,
que simultaneamente observa os gestos do trabalho
enquanto puxa pela língua
das gentes, Paulo Carneiro
levanta o véu de uma ruralidade ainda cheia de segredos e meias verdades.

Estragos causam grande prejuízo

Assalto à igreja de
Pombal deixa rasto
de destruição
Um assalto à Igreja Matriz de Pombal, na noite 19
para 20 de Junho, deixou
um rasto de destruição,
mas praticamente nada foi
roubado. Ainda assim, há
um “prejuízo imenso” só
com os estragos.
“A intenção era levar dinheiro, que não encontraram”, contou ao Pombal
Jornal o padre João Paulo
Vaz, adiantando que “não
roubaram
praticamente

nada, apenas uma guitarra
de um grupo que costuma
celebrar na igreja”.
Mesmo assim, “há um
prejuízo imenso” em estragos. Afinal, os assaltantes
“arrombaram várias portas, destruíram armários,
forçaram caixas de esmolas, arrancaram da parede
os sensores para accionar
a luz e forçaram o quadro
de electricidade para desligar a iluminação”.

Evento da Associação Comercial está de regresso à Praça Marquês de Pombal

Desfile de moda traz
glamour ao centro
histórico da cidade
É preciso recuar a 2017
para trazer à memória o último grande desfile de moda organizado pela Associação Comercial e de Serviços de Pombal (ACSP). O
evento está de regresso no
próximo dia 1 de Julho, a
partir das 21h00, e traz de
volta à Praça Marquês de
Pombal um cenário de glamour, inspirado na colecção Primavera/Verão das
cerca de duas dezenas de
lojistas confirmados até à
data, número este que poderá aumentar, segundo
a organização. Pelo palco
do centro histórico da cidade vão desfilar propostas e tendências de roupa
e acessórios para esta estação, mas também de cabeleireiro e estética.
Depois de dois anos de
restrições motivadas pela
pandemia, que impediram
não apenas a realização do
evento e tiveram “um forte impacto no comércio local”, a ACSP acredita que
esta “será a oportunidade
para aproximar as lojas dos
seus clientes e causar impacto nos consumidores e
na actividade dos estabelecimentos comerciais envolvidos”. Ou seja, “pretendemos impulsionar as vendas
e demonstrar a qualidade
da oferta de moda do comércio de Pombal, através
de desfiles, enaltecendo a
sua qualidade e excelên-

●●O desfile decorre, mais uma vez, na Praça Marquês de Pombal

cia”.
Realizado habitualmente com o Verão avançado,
a organização decidiu, neste retomar do desfile, avançar com o evento mais cedo
do que era habitual. A ideia
passa por antecipar ainda
mais a data, já que “os lojistas recebem as colecções
logo no fim do Inverno” e
tudo indica que este objectivo avance já na edição do
próximo ano, possivelmente “no fim de Abril, início
de Maio, para que os lojistas
possam dar mais destaque
à colecção, ajudando ainda
mais nas suas vendas”, ex-

plica a ACSP, que acredita
que esta alteração permitirá, também, uma maior adesão dos comerciantes.
Pelo “cenário idílico” da
Praça Marquês de Pombal
vão ‘desfilar’ também vários
grupos de animação, “entre vozes e espectáculos de
dança”, mas o público pode
contar, ainda, com “várias
surpresas para abrilhantar a
noite”, revela a organização,
que conta, uma vez mais,
com a ajuda “da nossa querida amiga e colaborante
das edições anteriores, Mita Carolino, como principal
orientadora do desfile”.

Dia da Criança
A promoção e
dinamização do
comércio local é a
grande emissão da
associação comercial,
actualmente com 536
associados, pelo que,
ao longo do ano, são
várias as iniciativas
realizadas com esse
propósito. A mais
recente decorreu no
Dia Mundial da Criança (1 de Junho), com
inúmeras actividades
ao longo do dia, no
centro histórico da
cidade. “Colocámos
um insuflável para as
crianças, demos-lhes
um lanchinho com a
ajuda da pastelaria
PombalDoce, que
forneceu cerca de 300
fogaças, e da SumolCompal, que ofereceu
os sumos”, conta
a ACSP, que, nesta
acção, contribuiu com
balões e rebuçados
para os mais pequenos. Por outro lado,
a APEPI e Casa da
Criança associaram-se
à comemoração e as
crianças das instituições foram desafiadas
a elaborar desenhos
“para colocar nas
montras das lojas do
centro histórico, de
forma a criar interacção e dinamismo
no comércio daquela
zona.

Agrupamento 674 Pombal festejou 40 anos de vida
PUB

13 escuteiros fizeram promessas
em dia de aniversário

●●Família escutista reunida junto à sede

O Agrupamento de Escuteiros 674 Pombal assinalou no sábado passado, dia
18, os 40 anos de vida com
uma cerimónia que incluiu
uma eucaristia, presidida
pelo padre João Paulo Vaz,
no decorrer da qual 13 elementos realizaram as suas
promessas em frente ao altar colocado no exterior do

edifício-sede daquele agrupamento. Quatro lobitos,
cinco exploradores, três
pioneiros e um caminheiro
assumiram o compromisso
de viver a Lei do Escuta.
Antes disso, foram hasteadas as bandeiras, num
momento que contou com
a colaboração dos três fundadores do agrupamento,

os chefes Armindo Carolino, Georgina Carolino e
Armando Escalhorda, bem
como do presidente da Câmara Municipal de Pombal,
antecedendo o momento
em que a família escutista
cantou, em uníssono, os parabéns.
“Não tenho dúvidas que
vocês são melhores cida-

dãos hoje, e vão sê-lo no
futuro, com as aprendizagens que têm no escutismo”, disse o líder do executivo pombalense. Pedro
Pimpão, que também foi
escuteiro, recordou que o
escutismo é “o maior movimento de educação não
formal” do mundo. “Tenho
um enorme orgulho no trabalho que o agrupamento
674 tem feito ao longo destas décadas”, afirmou.
Na linha das palavras do
autarca, também Armando Escalhorda, um dos três
fundadores do agrupamento de Pombal, enalteceu o
papel do escutismo na “formação integral dos jovens”,
numa ideia partilhada por
Armindo Carolino.
Actualmente com 96
efectivos, as primeiras promessas do Agrupamento
674 foram feitas a 13 de Junho de 1982.
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S. João está de
volta à Pelariga
Os maiores festejos da
Pelariga estão de volta
e prometem reactivar
o que a pandemia cortou: três dias de festa
em honra de S. João,
que atraem muita
gente à freguesia. E é
já nos dias 24, 25 e 26
de Junho que o Largo
da Igreja ganha vida e
se enche para festejar
o padroeiro da terra.
“Os festejos de S. João
na Pelariga, a par do
S. António na Machada [que se realizou no
fim-de-semana de 17
a 19 de Junho], são as
duas maiores festas da
freguesia”, começou
por dizer o presidente
da Junta. No caso do
S. João, as festividades
“têm vindo a crescer
até ganharem uma
dimensão gigantesca,
que a pandemia cortou nestes dois últimos
anos”. Ainda assim,
Nelson Pereira acredita que o S. João “vai
voltar a ser o que era”
já este ano, até porque
“as pessoas estão ansiosas que venham estes festejos”. Por isso,
as expectativas é que
“o Largo da Igreja volte a encher-se de gente” e “o S. João possa
movimentar muito a
Pelariga durante um
fim-de-semana”, que
“é de muito trabalho,
mas também de muita
vida e convívio”.
As festas não são mais
do que “um arraial em
honra do padroeiro”,
que se realiza “nos
mesmos moldes dos
anos anteriores”, tanto
que o “cartaz é o mesmo que estava previsto
há dois anos quando
teve de ser cancelado”.
Para o autarca, o S.
João da Pelariga dispensa apresentações,
uma vez que “estes
festejos já são muito
conhecidos”, por isso
são “uma forma de
promover a freguesia”.
No Largo da Igreja assam-se as sardinhas e
as febras, há música
e bailaricos. E como
manda a tradição, desde os mais novos aos
mais velhos, todos festejam o S. João.
Mas o mais importante é que “em 2022 vamos retomar todos os
festejos da freguesia,
o que é um orgulho
acontecer no ano em
que se comemora os
175 anos da freguesia
de Pelariga”, concluiu
Nelson Pereira.

Roubo na Charneca deixa prejuízo de 400 euros só em material

Metal das torneiras
cobiçado pelos
“amigos do alheio”
Carina Gonçalves
Os metais não preciosos continuam na mira dos
“amigos do alheio”. As torneiras são a nova moda. Só
numa propriedade na zona da Charneca, freguesia
de Pombal, foram furtadas
meia dúzia. E tudo aconteceu em plena luz do dia. O
prejuízo é de perto de 400
euros, contabilizando apenas as torneiras.
Tudo aconteceu no primeiro fim-de-semana deste mês de Junho. Ao final
da tarde de sábado (dia 4),
Agostinho Nogueira andava a montar os aspersores
de rega num terreno de cultivo quando “um carro suspeito” entrou “com alguma
velocidade” na estrada de
terra batida que dá acesso à
sua propriedade e a outros
terrenos agrícolas.
“Esta estrada é utilizada quase só por caçadores
e alguns proprietários que
têm aqui terrenos”, contou,
adiantando que normalmente conhece quase todas
as viaturas que ali passam.
Mas o que lhe chamou mais
a atenção nem foi o facto de
o carro ser desconhecido. “O
indivíduo travou de repente
e voltou para trás quando
se apercebeu da minha presença”, o que achou “estranho, mas nem liguei”.
Nessa altura, “o indivíduo vinha acabar o serviço
que tinha começado de manhã”, continuou Agostinho
Nogueira, que ainda não tinha dado pela falta das tor-

●●O desfile decorre, mais uma vez, na Praça Marquês de Pombal

neiras. Mas um vizinho já
tinha visto aquele carro ali
parado de manhã e um homem com a mesma descrição dentro do terreno, o
qual fugiu assim que viu alguém chegar.
O comportamento suspeito indica que provavelmente nessa altura o homem estaria a concretizar o
assalto. Mas foi só na manhã
de domingo que Agostinho
Nogueira deu pela falta das
torneiras e apresentou queixa na GNR.
Por isso, à tarde voltou
para o terreno “para arranjar as torneiras roubadas”.
E qual não foi o seu espanto quando o carro suspeito
voltou “por volta das 15h30
para acabar o serviço, mas
quando me viu travou de
repente, fez marcha atrás,

abriu o porta bagagens, tirou a matrícula e arrancou a
grande velocidade”.
Apesar de não ter tirado a
matrícula, tem bem presente as características do carro. “Era um Opel Corsa dos
antigos de cor grená, que tinha o pára-choques do lado
do pendura amolgado e pintado de outra cor”, contou,
salientando que depois disso já várias pessoas lhe disseram que um carro com as
mesmas características foi
associado a outros assaltos.
“O indivíduo partiu seis
caixas de rega e roubou seis
torneiras”, contou o proprietário do terreno, adiantando que “devia estar de
volta da sétima” quando foi
surpreendido pela chegada
do dono da parcela ao lado.
No total, “tenho um pre-

juízo de 395 euros só em
torneiras, já não estou a
contar com a mão-de-obra
nem com as caixas de betão
que partiram”, disse indignado. “Uma pessoa tem gosto em ter as coisas como deve ser, mas depois acontece
isto”, lamentou.
PRIMEIRA
QUEIXA
REGISTADA NA GNR
O roubo desta meia dúzia
de torneiras na Charneca
é porventura a única ocorrência deste tipo registada
pela GNR. Afinal, desde o
início do ano, aquela autoridade tem registo apenas
de “uma situação relacionada com furto de metais
não preciosos, ocorrida na
freguesia de Pombal”, informou ao nosso jornal o res-

ponsável pelas relações públicas do Comando Territorial de Leiria.
Já no “período homólogo
de 2021, houve o registo de
quatro situações relacionadas com o mesmo tipo de
furto, registadas nas freguesias de Pelariga, Carnide,
Redinha e Vermoil”, adiantou o tenente-coronel Pedro Rosa.
“O furto de metais não
preciosos tem como alvo
qualquer infra-estrutura ou
equipamento que contenha
metal, sendo o cobre, aquele que maiores lucros gere
e por isso ser chamado de
‘ouro vermelho’”, frisou o
responsável de relações públicas, destacando que os
“cabos da rede de cobre da
MEO - Altice Portugal” são o
metal não precioso furtado
com maior interesse.
Mesmo não sendo um
metal precioso, a GNR aconselha a instalação de alarmes e a colocação de marcas nos equipamentos e
instalações mais sensíveis
e vulneráveis, bem como
o “reforço das medidas de
protecção de infra-estruturas (onde possível)”.
Além disso, aquela autoridade sugere que seja dado
conhecimento à GNR dos
locais onde estejam instalados os equipamentos mais
vulneráveis, comunicadas
imediatamente situações
de furto, preservado o local
da ocorrência, informada a
GNR sobre potenciais compradores de metais e removidos alvos atractivos.
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Mais de 40 mil descontos nacionais e internacionais

Cartão Jovem Municipal
garante vantagens locais
aos pombalenses
Carina Gonçalves
Os jovens pombalenses
entre os 12 e os 29 anos vão
poder beneficiar de mais
de 40 mil vantagens em
produtos e serviços a nível
municipal, nacional e internacional. Para isso, só precisam aderir ao Cartão Jovem Municipal, apresentado no decorrer na Semana
da Juventude de Pombal,
que entre 13 e 19 de Junho
proporcionou aos jovens
um conjunto de actividades de animação, cultura e
desporto.
“O Cartão Jovem Municipal é um cartão na modalidade E.Y.C. (European Youth Card), que permite aos
jovens beneficiar de mais
de 40 mil vantagens a nível
internacional, nacional e
agora também municipal”,
começou por explicar Daniela Martins, técnica superior do Município de Pombal que acompanhou de
perto todo o processo.
A autarquia tem “já três
benefícios definidos”, nomeadamente “50% de desconto em eventos organizados pelo município, 25%
de desconto em formações
e workshops promovidos
pela autarquia e 10% de
desconto em merchandi-

●● Daniela Martins e Inês Santos durante a apresentação

sing municipal”.
Estas são apenas as primeiras de “uma série de
vantagens municipais que
estamos a preparar”, salientou Daniela Martins, revelando que estão “previstas mais algumas vantagens
que poderão implicar a alteração de regulamentos e
taxas”, tais como “descontos nos transportes públicos [Pombus e Pombike],
nas tarifas de distribuição
de água, nos pedidos de licenciamento de obras particulares, nos pedidos de
atestados, certidões e declarações, bem como na

utilização de equipamentos municipais”.
Além dos benefícios municipais, este cartão possibilita igualmente descontos
em empresas locais, devendo para isso as empresas do
concelho assinar um protocolo com a Movijovem.
“O Cartão Jovem Municipal de Pombal será acessível através de uma aplicação, não será o tradicional
cartão impresso”, informou
a técnica da autarquia, explicando que os interessados terão apenas de descarregar a aplicação, onde se
poderão inscrever.

Com validade de um ano
e um custo de 10 euros
anuais, o Cartão Jovem Municipal destina-se a pombalenses entre os 12 e os 29
anos, devendo ser renovado a cada ano.
Daniela Martins desafiou
os jovens a “apresentar sugestões de vantagens” a associar a este cartão, através do e-mail juventude@
cm-pombal.pt, com vista a
“melhorar ao máximo este
instrumento”.
“O Cartão Jovem Municipal de Pombal enquadra-se
numa estratégia que temos
definida de valorização das
novas gerações e de aposta no papel que os nossos
jovens desempenham no
concelho não só no presente, mas também no futuro”,
sublinhou o presidente da
Câmara, Pedro Pimpão, na
última reunião de executivo, aquando da aprovação
do protocolo que será assinado com a Movijovem
(em data ainda por definir).
O vereador Luís Simões
aplaude esta “boa iniciativa”, que encara como “uma
maneira de incentivar o
consumo no comércio local e melhorar a vida dos
nossos jovens”, contribuindo para que se fixem no
território.

Por uma questão de “transparência”

Aberto procedimento
para contratar director municipal
A Câmara Municipal de
Pombal aprovou, na sua última reunião, realizada a 9 de
Junho, a abertura do procedimento concursal para contratar o novo director municipal
de gestão integrada. Os vereadores do PS votaram contra.
O presidente da autarquia, Pedro Pimpão, esclareceu que “esta diligência não
era necessária”, ainda assim
optou por trazer a proposta
a reunião de executivo “por

uma questão de transparência”. Recorde-se que o concurso público para preencher
o lugar de director municipal
de gestão integrada está aberto a “indivíduos vinculados à
administração pública, [mas]
também indivíduos não vinculados à administração pública”, refere a proposta aprovada, por maioria, na reunião
de Câmara de 12 de Maio.
O vereador Luís Simões
justificou o “voto contra do

CARTOON POR ANÍBAL CARDONA

PS” com os argumentos expressos em reuniões de Câmara anteriores. “O município de Pombal não tem dimensão para justificar este
cargo”, até porque as suas
“competências são em grande parte as funções do presidente da Câmara e dos vereadores”, afirmou em Fevereiro a vereadora Odete Alves, quando foi aprovada a
criação da unidade de direcção municipal e o inerente

cargo de director municipal.
De referir que na última reunião de executivo
foi igualmente aprovada a
abertura de procedimento
para provimento do cargo
de chefe de divisão de gestão e desenvolvimento de
recursos humanos, prevista no âmbito da reestruturação interna dos serviços
municipais aprovada também no passado mês de Fevereiro.

Causídico é o único português a integrar
direcção desta organização

Advogado Paulo Neto
mantém-se como
vice-presidente
de associação
internacional

Paulo Neto, senior partner da Diogo, Neto, Marques e Associados – Sociedade de Advogados RL
(DNM), continua como vice-presidente da AEA – International Lawyers Network, a maior associação
internacional de advogados, sendo o único português na direcção desta organização
internacional
sediada em Alicante (Espanha). A nomeação foi
anunciada durante o XVI
Congresso da AEA, que decorreu em Barcelona, nos
dias 26 e 27 de Maio.
Coordenador para a Europa entre 2011 e 2014,
Paulo Neto assumiu nesse
ano a vice-presidência da
AEA. “Tem sido um percurso muito entusiasmante, mas também desafiante. O quadro normativo internacional, a par das legislações próprias de cada
país, confere uma enorme
diversidade de abordagens
e experiências à AEA, e é
extremamente enriquecedor, e uma mais-valia excelente, quer para mim,
enquanto advogado, quer
para a DNM, por ter acesso
a toda esta informação ao
longo dos anos”, salienta
Paulo Neto.
Como membro da AEA
e da Justinian Lawyers, a
DNM tem capacidade para
aconselhar e acompanhar
os seus clientes em qual-

quer jurisdição, nomeadamente nos restantes 27 estados-membros da União
Europeia, e em países como a China, Brasil, Angola, México, Moçambique,
Estados Unidos, Marrocos
e Emiratos Árabes Unidos.
Exerce a sua actividade
nos vários ramos do direito público e privado, assegurada por advogados com
larga experiência, e ferramentas de gestão e comunicação, que lhes permitem responder da melhor
forma às necessidades dos
clientes.
Natural de Lisboa, Paulo Neto licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra, e foi, a par da sua
actividade ligada ao Direito, entre 2005 e 2008, vogal do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Remo.
Em Abril de 2013 foi galardoado com a Medalha
de Ouro pelo Foro Europa 2001, instituição espanhola sediada em Barcelona, criada com o objectivo de estabelecer encontros para o intercâmbio e
divulgação de ideias e conhecimentos, entre e com
dirigentes da vida empresarial, cultural e política,
constituindo actualmente um dos fóruns de debate mais importantes da Europa.
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Autarca de Pombal sucede ao de Soure

Pedro Pimpão
preside à direcção
da Terras de Sicó

O presidente do Município de Pombal foi eleito
presidente da direcção da
Terras de Sicó – Associação
de Desenvolvimento, tendo
a única lista proposta sido
aprovada por unanimidade. Pedro Pimpão assume
a pasta da liderança para os
próximos dois anos, sucedendo a Mário Jorge Nunes,
presidente da Câmara Municipal de Soure, que transita para a presidência da
Mesa da assembleia-Geral.
Por sua vez, o Conselho Fiscal será presidido pela Sicó
Formação, detentora da Es-

cola Tecnológica e Profissional de Sicó.
Integram ainda a direcção para o novo mandato,
o Município de Alvaiázere
(vice-presidente), o Município de Ansião (secretário),
o Município de Condeixa-aNova (tesoureiro) e o Município de Penela (vogal).
A eleição dos órgãos sociais para o próximo mandato decorreu na Assembleia-Geral realizada no
passado dia 14, durante a
qual foi também aprovado
o relatório de actividade e
contas de 2021.

Sábado, dia 25

Audição da escola de
música da Filarmónica
de Vermoil
A Sociedade Filarmónica
Vermoilense realiza no próximo sábado, dia 25, a audição de final de ano lectivo da
Escola de Música. O evento
terá lugar no salão do edifício-sede da instituição, a partir das 16h00.
Além de os alunos apresentarem os conhecimentos adquiridos, o evento conta também com uma “aula

aberta”, que permitirá a experimentação dos diversos
instrumentos disponibilizados pela escola de música a
todos os interessados, bem
como obter informações sobre as inscrições para o próximo ano lectivo: piano, guitarra, flauta transversal, clarinete, oboé, trombone, saxofone, trompete, trompa,
tuba, bateria e percussão.

Cartório notarial DE POMBAL
A CARGO DO NOTÁRIO GUSTAVO PESSOA PINTO
EXTRACTO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação outorgada em 17/06/2022, exarada a folhas 47, do Livro de Notas para Escrituras Diversas número 54, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Biscarrosse, n.º 11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceram
como outorgantes: Amadeu Mendes da Costa, NIF 124.228.585, e mulher
Jaquelina Rodrigues Marques, NIF 180.487.639, casados sob o regime da
comunhão de adquiridos, naturais, respectivamente, da freguesia de São
Simão de Litém, concelho de Pombal, e de França, com residência habitual
na Rua de Leiria, nº 121, lugar de Valongo, São Simão de Litém, União das
freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, Pombal, declararam com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores do prédio rústico, terra de mato e carvalhos, com a área de 2160 m2,
sito em Monte de Vila Pouca, freguesia-União das freguesias de Santiago e
São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, concelho de Pombal, a confrontar do norte e do poente com Francisco Marques da Silva, do sul com Maria
Ferreira viúva e do nascente com Manuel Pereira, inscrito na matriz sob o
artigo 5044, que proveio do artigo 777 da freguesia de São Simão de Litém
(extinta), não descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal;
Que o prédio atrás identificado veio à posse deles justificantes, já casados,
por compra meramente verbal efectuada por volta do ano de 2000, a Aires
Lopes e mulher Laurinda de Jesus Mendes, residentes no lugar de Palhaça,
São Simão de Litém, Pombal; Que após a referida compra verbal, de facto, passaram a possuir o aludido prédio, em nome próprio, limpando-o,
cultivando-o, plantando árvores e colhendo os frutos, posse que sempre
foi exercida por eles de forma a considerarem tal prédio como seu, sem
interrupção, intromissão ou oposição de quem quer que fosse, à vista de
toda a gente do lugar e de outros circunvizinhos, sempre na convicção de
exercerem um direito próprio sobre coisa própria; e, Que esta posse assim
exercida ao longo de mais de 21 anos, se deve reputar de pública, pacífica
e contínua. Assim, na falta de melhor título, eles justificantes adquiriram
o mencionado prédio para seu património, por usucapião, que invocam,
por não lhes ser possível provar pelos meios extrajudiciais normais. Está
conforme.
Pombal, 17 de Junho de 2022
A Colaboradora Autorizada,
Ana Carina Gonçalves da Silva, n.º de inscrição na Ordem dos Notários: 20063/02
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Município de Pombal

‘Cacifo de Leituras’
e ‘ETAP’ valem
Prémio Autarquia do Ano
O Município de Pombal
foi duplamente distinguido
com o Prémio Autarquia
do Ano, atribuídos aos projectos “ETAP”, na categoria Educação e subcategoria Ligação entre Escolas e
Empresas, e “Cacifo de Leituras”, na categoria Cultural e Património e subcategoria Medidas Covid-19.
O prémio, promovido
pela Lisbon Awards Group,
em parceria com o jornal
Eco, “tem como objectivo
reconhecer os municípios
e freguesias que se destacam, nas mais variadas
áreas, pelas suas práticas
inovadoras e de gestão rigorosa do interesse público”, refere o município.
O projecto ETAP foi premiado “tendo em conta o
seu modelo de governança,
estrutura societária e tipologia de oferta formativa,
onde a ligação com as empresas é um factor primordial no desenvolvimento
da sua actividade, podendo
e devendo servir de exemplo para outros territórios,
considerando os resulta-

●●Isabel Marto, vereadora da Câmara, Daniela Martins, da biblioteca municipal, e Nelson Pedrosa

dos conseguidos assentes
no rigor, inovação, dinamismo e ambição formativa”.
Por sua vez, o projecto
“Cacifo de Leitura” foi distinguido por se tratar de
“uma iniciativa diferenciadora desenvolvida num
contexto em que a pandemia de Covid-19 obrigou a

consecutivos períodos de
confinamento que ditaram
o encerramento de vários
serviços públicos, como foi
o caso da Biblioteca Municipal de Pombal”. Nesta medida, “cada utilizador pode
usar o “Cacifo de Leituras”
para levantar livros, pedidos ao serviço ou para en-

tregar exemplares que tenha na sua posse, as vezes que quiser ao longo do
ano. Em qualquer um dos
processos, não há qualquer
contacto com nenhum funcionário nem horário definido, sendo este um serviço totalmente gratuito”, explica a autarquia.

PUB

Dois novos
cursos vão
reforçar oferta
do núcleo do
IPL em Pombal
A oferta educativa do
IPL vai ser reforçada
com mais dois cursos
Técnicos Superiores
Profissionais (TeSP) já
no próximo ano lectivo. “Neste momento,
estamos em conversação com o IPL para
reforçar os TESP já no
próximo anos lectivo”,
informou o presidente
da Câmara Municipal,
revelando que estão
previstos “dois novos
cursos”. “Estamos a
preparar um curso de
práticas administrativas e comunicação
empresarial e outro de
património, turismo
e natureza”, anunciou Pedro Pimpão,
realçando que estas
áreas de formação
“estão alinhadas com
a nossa estratégia
de desenvolvimento
económico e de apoio
às empresas, mas também de valorização do
turismo de natureza e
do nosso património”.

EDUCAR,
INOVAR e INCLUIR

JULHO
Escola Superior de
Tecnologia e Gestão
IPLeiria

II Seminário de Boas Práticas
na Educação – Região de Leiria
No caminho para a
Qualidade do
Sucesso Escolar

Educação Transformadora
para uma Escola Inovadora

Os Docentes de Hoje:
a saúde e o seu bem-estar

Educar para a Inclusão
e Igualdade de Género

Mais informações em
WWW.CIMRL.PT
Promotor

Parceiros
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Com o argumento de andarem a fazer o “levantamento das pessoas reformadas”

Homens burlaram idosa na Pelariga
Uma idosa de 80 anos, residente em Sacutos, freguesia da Pelariga, entregou um fio de ouro a dois burlões que diziam vir “a
mando do presidente da Junta de Freguesia e da assistente social” para fazer o “levantamento das pessoas idosas e reformadas”.
Carina Gonçalves
“Um dia de manhã andava aqui na rua quando
parou um carro cinzento
na estrada com dois homens portugueses na casa dos 30 anos, que chamaram pelo meu nome”,
contou ao Pombal Jornal
Alzira Dias, que estranhou
saberem o seu nome, uma
vez que “não conhecia os
homens de lado nenhum
e nunca tinha visto aquelas caras na minha vida”.
Mas o condutor começou logo por dizer que ela
não os conhecia, mas eles
“vinham a mando do presidente da Junta de Freguesia da Pelariga e da
dra. Ana Paula, assistente
social”. Ora se vinham a
mando do presidente da
Junta só podiam ser pessoas sérias e, portanto,
“acreditei neles, pois pensei que não devia ser nada
de mal”.
Depois de dizerem ao
que vinham, o condutor
informou que “as notas
de 20 euros só circulavam
até à meia-noite daque-

le dia, [pelo que] a partir
do dia seguinte deixavam
de ter validade”. Por isso,
queriam saber se tinha alguma em casa, mas a idosa respondeu que “só tinha uns trocos, porque a
reforma é pouca e não dá
para guardar”.
Então mudaram de estratégia e disseram que
“vinham mandados pelo
presidente da Junta para
fazer o levantamento das
pessoas idosas e reformadas da freguesia”. Aí Alzira Dias informou que morava com o filho, “também
reformado, mas por doença”, e revelou o valor das
reformas. O condutor “comentou que eram reformas muito baixas”, contudo “tiveram agora um
aumento” e após este “levantamento, o presidente
da Junta de Freguesia vai
pressionar a Segurança
Social e o Estado para fazerem mais um pequeno
aumento”.
Mas a ladainha dos larápios não ficou por ali. Posto isto, o homem que seguia ao volante virou-se

●●“Eu acreditei na esparrela”, afirmou Alzira Dias

para o outro e “disse-lhe
para fazer a pergunta que
a doutora tinha pedido”.
“Foi só então que o outro
falou para perguntar se tinha ouro em casa, ao que

respondi que tinha apenas um fiozito que uma filha minha me deu”, contou a octogenária, adiantando que o condutor lhe
pediu para “o ir buscar

Misericórdia da Redinha assinala
380 anos com publicação de livro
que assumiu funções, em
Dezembro de 2002.
Marta Lobo de Araújo felicitou ainda o autor do livro, a quem se referiu como um aluno brilhante e
que continua a ser brilhante em tudo o que faz, “pela coragem de abraçar um
projecto como este, sabendo que não existia arquivo
que o pudesse guiar, o que
obrigaria a uma imensidão
de arquivos, a uma verificação através de documentos, procurando elementos
informativos para reflectir,
analisar e depois escrever”.
Nesta medida, o trabalho
agora apresentado “prova
também que é possível fazer esse percurso”, ou seja, “levantar a história de
uma instituição sem arquivo próprio, tornando exequível a concretização de
um sonho”.
A docente universitária
considera que “o facto de a
Misericórdia se manter viva
nos nossos dias, demonstra a
necessidade que o tecido social local tem dela”, sendo esse, ao que defende, “o segredo de todas as misericórdias
para se manterem vivas na
actualidade.

Depois de enaltecer a capacidade de sobreviver às
contrariedades que lhe surgiram no caminho, ao ponto de ter estado para fechar
portas por duas vezes, a docente acredita que esta “atitude de resistência” da instituição da Redinha traduz
uma realidade comum a outras misericórdias: “faz falta ao país”. “Enquanto existirem problemas sociais, as
misericórdias são necessárias”.
Com este livro, Ricardo
Pessa de Oliveira publica
aquele que é o terceiro dedicado às Misericórdias (Pombal, Abiul e Redinha) e o
quinto do currículo. Na sua
intervenção, o investigador
auxiliar, da carreira de Investigação Científica, do Instituto Europeu de Ciências
da Cultura Padre Manuel
Antunes, apontou dificuldades na concretização do
projecto, relacionadas com
a ausência de arquivos, mas
também com as restrições
decorrentes do período da
pandemia. Por outro lado,
e atendendo à investigação
realizada, o historiador deixou alguns alertas, nomeadamente para a necessidade

cou “intrigada com a dra.
Ana Paula”, tanto que passados uns dias foi pagar
a água e perguntou se na
Câmara ou nas juntas de
freguesia havia alguma assistente social chamada
Ana Paula. Mas não.
E foi a funcionária da autarquia que contou o sucedido ao presidente da Junta de Freguesia. Nelson Pereira lançou de imediato
um “alerta/ comunicado” a
esclarecer que “nem a Junta de Freguesia nem a Comissão Social de Freguesia
fazem este tipo de procedimentos”, advertindo “toda a população (principalmente a população mais
idosa) que tenham atenção” porque “isto é uma
burla para roubarem as
pessoas”.
“Eu acreditei na esparrela, porque acho que o
presidente da Junta e as
assistentes sociais não andam por aí a fazer mal aos
velhos”, explicou Alzira
Dias, salientando que “esta foi a primeira vez que
me apareceram aqui à
porta”.

Festa faz-se com música, folclore
e celebrações religiosas

Investigador Ricardo Pessa de Oliveira é o autor da obra

“A Santa Casa da Misericórdia da Redinha (16421975)”, da autoria de Ricardo Pessa de Oliveira, “é um
trabalho muito sério e rigoroso, o que se deve à metodologia de trabalho do historiador”. As palavras são
de Marta Lobo de Araújo,
professora na Universidade do Minho, a quem coube
a apresentação da obra, sábado passado, dia 18, no mini-auditório do Teatro-Cine de Pombal. “Está muito
bem documentado e escrito, e insere os assuntos nos
diversos contextos, possibilitando conhecer a complexidade de algumas matérias que nele se desenvolvem”, sublinhou a docente.
Enquadrada na comemoração dos 380 anos da instituição fundada em 1642, a
publicação do livro pretende colmatar a lacuna histórica referente ao período documentado, mas homenagear, também, aqueles que contribuíram para
a história desta Irmandade,
como fez questão de frisar
o provedor, Mário Sacramento, que com esta publicação concretiza um anseio
antigo, delineado desde

para tirar fotografia para
a dra. Ana Paula saber as
coisas de valor que tinha
em casa”.
Mas antes disso, o burlão “voltou a perguntar se
conhecia bem as notas de
20 euros, retirou um molho de notas do bolso e
disse para ver uma na minha mão”. “Não sei o que
é que a nota tinha, só sei
que fui a correr buscar o
fio e dei-lhes para a mão”,
continuou Alzira Dias,
que só se apercebeu do
erro quando “eles fugiram
a uma velocidade tal que
nunca mais os vi”.
“Não sei se eram altos
ou baixos, magros ou altos, porque nunca saíram
do carro”, referiu, desvendando que “eles traziam
uma folha com uma lista
grande de nomes, onde
estava o meu nome completo e do meu filho com
a nossa morada”. “E isso vi
com os meus olhos”, assegurou.
Nos dias que se seguiram não contou nada a
ninguém, mas fez queixa na GNR. Além disso, fi-

de restauro do sino da Misericórdia, “uma peça muito
valiosa”, assim como o painel da visitação, a bandeira
da instituição ou a igreja de
S. Francisco.
O lançamento do livro foi
também aplaudido por Joaquim Guardado, provedor
da Misericórdia de Pombal
e presente na cerimónia
em representação da União
das Misericórdias Portuguesas, apontando-o como “um
marco” na história da actual
mesa administrativa daquela irmandade. “É olhando
para as lições do passado
que se constrói o futuro”,
deixando o repto para que
“a força mobilizadora do
passado seja exemplo para
desenvolver a nossa terra”.
Após a intervenção do
director da Segurança Social de Leiria, João Paulo
Pedrosa, o presidente da
Câmara Municipal começou por evidenciar a necessidade de valorizar o
património natural da Redinha, “um dos territórios
mais bonitos do nosso concelho”, sublinhando, depois, o trabalho da Misericórdia da Redinha no campo da inovação social.

Almagreira festeja
o padroeiro S. Pedro
No primeiro fim-de-semana de Julho, Almagreira
transforma-se num enorme palco de festa. São os
tradicionais festejos em
honra de S. Pedro que enchem de animação a sede
de freguesia. As festividades serão em tudo semelhantes às edições anteriores, mas com uma diferença: há apenas uma tasquinha com petiscos.
Bailes, folclore, música,
dança, ginástica, jogos tradicionais, caminhada e celebrações religiosas. O S.
Pedro de Almagreira está
de volta de 1 a 3 de Julho e
quer trazer àquela localidade do concelho de Pombal “o número máximo de
pessoas”.
“Este ano tentou-se pegar no conceito das últimas festas”, mas “a ideia é
transformar o S. Pedro nas
festas da freguesia”, contou o presidente da Junta,
sublinhando que “a ideia é
envolver todos os lugares
da freguesia na organização”.
O objectivo passa por
apostar no crescimento daquelas que são já “as

maiores festas da freguesia”, que este ano juntam
na organização as três colectividades do território:
a Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Almagreira, o Grupo Folclórico e Etnográfico de Almagreira e a Horizonte - Associação Juvenil.
Por sua vez, a Junta de
Freguesia é parceira do
evento, ficando responsável pela parte logística. É
assim agora e vai continuar
a ser, até porque “as festas
de S. Pedro não podem ser
vistas apenas como uma
fonte de despesa, uma vez
que dão lucro”, o qual “este
ano é repartido pelas três
entidades que fazem parte
da organização”.
“Estas são as maiores
festas da freguesia, que
atraem nestes três dias milhares de pessoas a Almagreira”, sublinhou Humberto Lopes, salientando
que “esta dinâmica reflecte-se no comércio local”
que vê “as vendas aumentar”, de tal forma que estes
serão talvez “os melhores
dias do ano” para alguns
negócios locais.

pub:
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Bebés e crianças recebem vouchers para gastar no comércio local

Freguesia da Pelariga investe
na educação das crianças
A Junta da Pelariga está a
dar um voucher a cada aluno matriculado no pré-escolar e no 1.º ciclo nas escolas da freguesia. Esta medida representa um investimento anual superior a 10
mil euros e tem como finalidade cativar mais alunos
para o território, contou ao
Pombal Jornal o presidente
da Junta.
“Uma das nossas apostas é reforçar o número de
alunos nas escolas da Pelariga e da Machada”, revelou
Nelson Pereira, destacando como objectivo “cativar
cada vez mais alunos”, não
só para o Centro Escolar da
Pelariga, que está em construção, mas também para
“manter aberta a escola da
Machada”.
Nesse sentido, por proposta do executivo da Junta, a Assembleia de Freguesia aprovou por unanimidade a atribuição de um

●●Executivo quer manter aberta a escola da Machada

voucher a cada aluno do 1.º
ciclo do ensino básico. Esta
medida foi implementada
no ano passado e este ano
a Junta de Freguesia duplicou o valor do apoio dado a
cada aluno, que ao invés de
receber um vale de desconto no valor de 25 euros, recebeu 50 euros para gastar
em material escolar no comércio local.
Além desta verba, a Junta de Freguesia ainda dá às

escolas “mais 10 euros por
aluno para gastar em material escolar para utilizar
em sala de aula”, adiantou
o autarca, constatando que
“estamos a falar de um investimento de 60 euros por
aluno do 1.º ciclo”, a que se
soma “mais 45 euros por
criança do pré-escolar”.
“Antes os pais dos meninos do jardim-de-infância
tinham de pagar 15 euros
por trimestre para custear

os materiais escolares”, mas
agora “a Junta de Freguesia
assume essa despesa”, como forma de “cativar mais
alunos para a freguesia e,
ao mesmo tempo, ajudar
aos pais”.
No total, o investimento
feito pela Junta da Pelariga
na educação “ultrapassa os
10 mil euros anuais” e beneficia as “mais de 120 crianças” matriculadas nas escolas da Pelariga e da Machada no pré-escolar e no 1.º ciclo de ensino básico.
Paralelamente, a Junta da
Pelariga está também a “incentivar o aumento da taxa
de natalidade” no seu território, atribuindo um voucher de 150 euros e uma
mochila com alguns miminhos a todos os bebés nascidos na freguesia. Falamos da iniciativa “Bebé da
Freguesia” que nos últimos
dois anos presenteou 22 recém-nascidos.

Ausência de novos elementos coloca em causa o futuro

Rancho Etno Popular da Ilha
celebrou bodas de ouro
Com a ausência de Gonçalo Ramos, presidente
da União de Freguesias da
Guia, Ilha e Mata Mourisca,
o Rancho Etno Popular da
Ilha celebrou no feriado de
16 Junho, os seus 50 anos.
Uma festa que deveria ter
acontecido o ano passado,
mas por motivos da pandemia, seria adiada. Assim,
o grupo que na realidade
conta com 51 anos, tendo sido fundado em 1971, reuniu
como convidados os Semibreves e o Rancho do Louriçal, tendo ainda estado presente, Pedro Pimpão, presidente da Câmara.
Na abertura da cerimónica de aniversário, a presidente leu a folha da fundação do rancho, que referia
que «a ideia começou por
aflorar ao espírito de alguma de nós, particularmente aquando do cortejo e
festejos realizados a favor
da restauração da capela
de Nossa Senhora da Guia.
Vieram então exibir-se dois
ranchos. O que vimos e nos
agradou fez surgir a ideia,
na certeza de que dispúnhamos de condições naturais para fazer outro tanto.
E assim, se iniciou o rancho
da Ilha, numa conjugação
entre Ilha de Cima e Ilha de
Baixo. A comissão seria formada por Joaquim Alberto;
José Maria de Jesus; Carlos
Pereira Pinto; José Ferreira

Espaço foi alvo de obras de requalificação

Centro da Machada
está “mais bonito,
acolhedor e atractivo”

●●Pedro Pimpão e Nelson Pereira no descerramento da placa

O centro da Machada, na
freguesia de Pelariga, está “mais bonito, acolhedor
e atractivo”. Quem o diz é o
presidente da Junta de Freguesia, visivelmente satisfeito com o resultado das obras
de requalificação da Rua
Principal e do Largo da Capela daquela localidade, cuja
empreitada representou um
investimento municipal a
rondar os 270 mil euros e foi
inaugurada no passado dia
17 de Junho, no arranque das
tradicionais festas em honra
de Santo António.
A intervenção abrangeu
uma área superior a quatro
mil metros quadrados, que
se estendeu desde a Escola
do 1.º Ciclo do Ensino Básico até à associação daquela
localidade.
Os trabalhos contemplaram a construção de passeios, a repavimentação e
a beneficiação do Largo da
Capela, dotando a zona de

melhores condições de segurança rodoviária e de
usufruição, livre de barreiras arquitectónicas.
Para o presidente da Câmara Municipal de Pombal,
Pedro Pimpão, corroborado pelo presidente da Junta de Freguesia de Pelariga,
Nelson Pereira, aquela intervenção, iniciada no anterior
mandato, visa “dar mais dignidade ao centro do lugar
da Machada”.
“Mesmo contra a vontade de algumas pessoas, estou muito satisfeito com a
obra, que é um orgulho para a Machada”, afirmou Nelson Pereira, constatando
que aquelas intervenções
“eram absolutamente necessárias”.
Agora “temos na Machada
um largo digno e apresentável”, que está “muito mais
bonito, acolhedor e atractivo”, concluiu o presidente
da Junta.

Evento realiza-se entre 22 e 24 de Julho,
na Ilha

Festival TiMilha 2022
vai receber 12 mil
euros de apoios

●●Foto de grupo à entrada do salão da Igreja Paroquial da Ilha onde decorreu as festividades

Fernandes; Armando Domingues Fernandes; Manuel Soares Pedrosa; Noé
Duarte; Arlindo Simões
Bronze; Joaquim Simões;
Mário dos Santos Moderno;
António do Carmo Rodrigues; Joaquim Francisco Alberto; Manuel Cardoso Fernandes; Joaquim Ferreira
Fernandes; Manuel Cardoso e Arlindo Simões Bronze,
enquanto, António Pereira
Ferreira, Lucia Leal Couto e
Sérgio Couto são os únicos
que se tem mantido desde
o início. Um grupo que continua a apelar à entrada de
novos elementos.

●●António Pereira Ferreira, Lucia Leal Couto e Sérgio Couto são
os únicos que se mantém desde o início do rancho. Pedro Pimpão, presidente da Câmara Municipal de Pombal, com o grupo,
exibe uma foto das origens no início dos anos 70

A Câmara Municipal de
Pombal actualizou para o
dobro o apoio concedido ao
Festival TiMilha 2022, que
se realiza entre 22 e 24 de
Julho, no Parque de Lazer
da Ilha.
Em vez dos seis mil euros
aprovados em reunião de
executivo do passado dia 3
de Março, o Festival TiMilha
2022 vai ser comparticipado em 12 mil euros pela autarquia. A actualização do
valor do apoio a atribuir à
Associação Recreativa, Cultural de Promoção Social da
Ilha (ARCUPS), organizadora do evento, foi aprovada
na última reunião de Câmara Municipal, realizada a 9
de Junho.
Recorde-se que o TiMilha
se apresenta como sendo
“um festival onde as gentes
da Ilha se unem para mostrar ao resto do mundo toda
a sua cultura e tradição, promovendo a harmonia entre
música, dança e diversão”.

Além deste apoio, o executivo deliberou ainda comparticipar o Pombal CUP
com seis mil euros e o Carnide CUP com 500 euros. A diferença do valor dos apoios
para estes eventos semelhantes tem a ver com “o impacto muito maior que tem
o Pombal CUP no comércio
local”, justificou a vereadora
Gina Domingues, adiantando que “se estima que este
evento possa trazer ao concelho cerca de quatro mil
pessoas” e “esgotar a capacidade das unidades hoteleiras e de restauração”.
Também a APEPI foi contemplada com um apoio
municipal no valor de 910
euros para intervenção em
árvores no seu recinto. Já a
Fábrica da Igreja da Paróquia de Santiago de Litém
vai receber mais de 860
euros para requalificar os
equipamentos sanitários da
Capela de Nossa Senhora de
Santa Ana.
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Presidente da direcção do NDAP faleceu aos 66 anos
MUNICÍPIO DE POMBAL
MUNICÍPIO DE POMBAL
Divisão de Urbanismo, Planeamento e Reabilitação Urbana
Divisão de Urbanismo, Planeamento
e Reabilitação
Urbana
AVISO

AVISO

Nos termos do artigo 77.º e dos n.ºs 2 e 4 do art.º 78.º Dec. Lei n.º 555/99, de 16
de dezembro,
sua redação
atual,
público
Municipal,
Nos
termos dona
artigo
77.º e dos
n.ºs torna-se
2 e 4 do art.º
78.ºque
Dec.esta
LeiCâmara
n.º 555/99,
de 16 deemitiu
dezemhoje,nao sua
aditamento
alvará
de licença
de loteamento
n.º 1/97,
datado de
23 dehoje,
janeiro,
bro,
redaçãoao
atual,
torna-se
público
que esta Câmara
Municipal,
emitiu
o adiem nomeaodaalvará
firmade
Civam
– Centro
de Inspeções
a Veículos
Automóveis
de Meirinhas,
tamento
licença
de loteamento
n.º 1/97,
datado de
23 de janeiro,
em nome da
S.A., Civam
o qual– incidiu
sobre
o prédio
sito no Automóveis
Valinho do de
Poço,
lugar e S.A.,
Freguesia
firma
Centro de
Inspeções
a Veículos
Meirinhas,
o qual de
inciMeirinhas,
deno
Pombal.
diu
sobre o Concelho
prédio sito
Valinho do Poço, lugar e Freguesia de Meirinhas, Concelho de
Pombal.A alteração à licença da operação de foi aprovada pela deliberação camarária de
de agostoàde
2019, tendo
sido presente
processo, pela
à reunião
de Câmara
de 03 dede
março
A02alteração
licença
da operação
de foioaprovada
deliberação
camarária
02 de
de 2022,
efeitos
aprovação
deoretificação
alteraçãode
proposta,
como
para
agosto
depara
2019,
tendodesido
presente
processo,da
à reunião
Câmarabem
de 03
de março
aprovação
dasefeitos
respetivas
obras de urbanização,
respeitam
aos Lotes
1 e 2bem
e consiste
no
de
2022, para
de aprovação
de retificação
da alteração
proposta,
como para
seguinte:
aprovação das respetivas obras de urbanização, respeitam aos Lotes 1 e 2 e consiste no
seguinte:
1 – Alteração da delimitação da operação de loteamento, com aumento da
respetiva área total da operação de loteamento, a qual passa de 7440 m2 para 8427,15 m2,
1 – Alteração da delimitação da operação de loteamento, com aumento da respetiva área
resultante da junção ao loteamento de uma parcela de terreno, contígua à operação
total da operação de loteamento, a qual passa de 7440 m2 para 8427,15 m2, resultante da
urbanística.
junção ao loteamento de uma parcela de terreno, contígua à operação urbanística.
2 – Aumento da área de cedência para integração no domínio público municipal,
2 – Aumento da área de cedência para integração no domínio público municipal, destinadestinada a arruamentos, estacionamentos públicos e passeios, em 362,94 m2, a qual
da
a arruamentos,
estacionamentos
públicos
e passeios,
emnestes
362,94
m2, a qual passa de
passa
de 287 m2 para
649,94 m2, conforme
planta
arquivada
serviços.
287 m2 para 649,94 m2, conforme planta arquivada nestes serviços.
3 – Unificação dos Lotes 1 e 2, com alteração dos parâmetros urbanísticos
3inicialmente
– Unificaçãoprevistos,
dos Lotes
1 e 2, com
parâmetros
urbanísticos
resultantes
daalteração
anexação dos
de parte
da referida
parcela de inicialmente
terreno ao
previstos,
resultantes
da
anexação
de
parte
da
referida
parcela
de
terreno
Lote 1 e bem
Lote 1 e bem ainda do seu ajustamento decorrente da alteração das obras deao
urbanização,
ainda
do seu ajustamento
decorrente
da alteração
deS.urbanização,
nomeadanomeadamente
no que se refere
ao perfil
transversaldas
da obras
Rua de
José, resultando
um
mente
no que
se 1,
refere
transversal
da Rua de S. José, resultando um único lote único lote
- Lote
comao
as perfil
seguintes
especificações:
Lote 1, com as seguintes especificações:
Nº do
Lote

Área do
Lote
Finalidade
(m2)

L1

a)

4289,21

a)

Serviços a)
ou
armazenagem

Área de
Área de
Nº de Pisos
Nº de
Volume
Impl. (m2) Construção Acima da
Unidades
(m3)
(m2)
Cota Soleira Funcionais
1280

1526

2

4

9517

Centro de inspeções a Veículos Automóveis, ou oficinas
Centro de inspeções a Veículos Automóveis, ou oficinas

Da presente
alteração,
resultou
aindaainda
a necessidade
da requerente
ceder
aoao
domínio
Da presente
alteração,
resultou
a necessidade
da requerente
ceder
domíniopúblico
municipal,
nomeadamente
a
área
de
85,12
m2,
para
espaços
verdes
de
utilização
público municipal, nomeadamente a área de 85,12 m2, para espaços verdes de utilizaçãocoletiva
e a eárea
de 76,00
m2, para
equipamento
de utilização
coletiva.
As referidas
cedêncoletiva
a área
de 76,00
m2, para
equipamento
de utilização
coletiva.
As referidas
cias
decorreram
do aumento
da área
de construção
e foram
dispensadas,
cedências
decorreram
do aumento
da área
de construção
e foram
dispensadas,nanareunião
reuniãode
câmara de 02 de agosto de 2019, mediante o pagamento de uma compensação em numerário, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 147.º do Regulamento da 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Pombal, em vigor, conjugado com os artºs 88.º e 89.º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, tendo ainda dado lugar à realização de
obras de urbanização, nas quais se inclui a beneficiação do troço da Rua de S. José, que se
desenvolve na contiguidade do Lote 1, contemplando o alargamento da faixa de rodagem
e execução de passeio e rede de drenagem de águas pluviais.
Para conclusão das obras de urbanização é fixado o prazo de 30 dias.
A alteração efetuada cumpre com a 1.ª Revisão do PDM-Pombal, na sua versão atual e
mereceu parecer favorável da Divisão de Urbanismo, Planeamento e Reabilitação Urbana.
Paços do Município, 25 de maio de 2022
O Presidente da Câmara,
(Pedro Pimpão – Dr.)
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Morte
de João Gonçalves
deixa associativismo
mais pobre
Foi com profunda consternação que o desporto
concelhio e todos aqueles
que, de alguma forma, privaram com João Gonçalves
receberam a notícia da sua
morte, no passado dia 11
deste mês.
Líder acarinhado por todos, a quem era reconhecida uma dedicação ímpar
em prol do associativismo, o presidente da direcção do Núcleo do Desporto
Amador de Pombal (NDAP)
adoptou sempre uma postura discreta no trabalho
realizado.
Nascido a 19 de Setembro
de 1955 em Estremoz, viveu até 1980 em Elvas, onde os pais fixaram residência. Nesse ano, ingressou na
União de Bancos Portugueses (U.B.P.) tendo sido colocado na freguesia da Guia,
concelho de Pombal. Pouco tempo depois foi transferido para a U.B.P. de Pombal. Durante o seu percurso profissional, a U.B.P. passou para Mello, depois para
Banco Atlântico e finalmente Millenium. Exerceu a sua
actividade laboral também
em outras agências bancárias, destacando- se Albergaria dos Doze, Meirinhas
e Marinha Grande. Aposentou- se em 2005.
Paralelamente à actividade profissional, era um
homem de causas, vestindo a camisola do associativismo durante longos
anos. Foi presidente da Casa do Benfica do Concelho
de Pombal, mas foi ao Núcleo do Desporto Amador
de Pombal que dedicou
boa parte da sua vida, integrando a direcção e a presidência. Fez parte da direc-

●●João Gonçalves dedicou parte da sua vida ao NDAP

ção do clube nas épocas de
1990/91, 1991/92, 1992/93,
1996/97, 1997/98, 1998/99,
1999/2000,
2010/2011,
2011/2012,
2012/2013,
2013/2014,
2014/2015,
2015/2016, 2016/2017 e
2017/2018. Depois disso, foi
eleito presidente nos anos
2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007 e
2008, cargo que voltou a
ocupar nos anos 2018, 2019,
2020, 2021 e 2022. Manteve-

se como dirigente da secção
de Andebol do NDAP, paralelamente às suas funções
como presidente e como
elemento directivo do clube. Foi atribuída ao NDAP a
medalha de mérito do Município, grau prata, que João
Gonçalves recebeu em Novembro de 2002. Faleceu
a 11 Junho 2022. Tinha 66
anos. Era casado com a médica Isabel Gonçalves e tinha dois filhos.

Quando te olhei
Reparei
Que já não me fazias companhia
Na noite que passava,
No caminho que juntos
A vida traçava...

Quando te olhei
Eu notei,
Dentro do teu olhar parado,
A extrema felicidade
Onde tudo era esperança,
Um poço fundo
De mãos dadas
A uma inquieta
segurança...

Quando te olhei
Estranhei
O sorriso que te ia
Nos lábios,
Pendurado,
Entre frases
De humor
entrecortado,
Cheias de ingenuidade
Própria de uma criança...

Quando te olhei
Finalmente reparei
Que as minhas mãos,
Que te dei
Um dia,
Se desenlaçaram
E se soltaram das tuas...!
Isabel Gonçalves
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Entre 1 e 3 de Julho

Tabernas festejam tradições e mostram
o melhor da Mata Mourisca
Após dois anos de jejum de eventos, as Tabernas da Mata Mourisca estão de volta e as expectativas são bastante altas.
Animação, gastronomia e exposição pecuária são alguns dos atractivos do certame que se realiza no primeiro
fim-de-semana de Julho.
As Tabernas da Mata
Mourisca estão de regresso.
Entre 1 e 3 de Julho, as associações locais voltam a juntar-se para festejar as tradições da região e mostrar o
melhor do território. E motivos para uma visita não
vão faltar. Afinal, durante
três dias há muita animação, gastronomia, artesanato, festa dos manjericos,
exposição pecuária e quermesse animal.
A ideia é “juntar todas
as associações locais para
mostrar o melhor que se faz
na nossa terra”, contou José
Cavaleiro, que faz parte da
organização, salientando
que nestes três dias a Mata
Mourisca “mostra um pouco de tudo o que cá existe”,
nomeadamente em termos
de “indústria, comércio,
cultura, artesanato e gastronomia”.
Por outro lado, as Tabernas pretendem “promover

e ajudar as associações locais”, tanto que “foram criadas exactamente com o objectivo principal de ajudar
as colectividades a angariar
algumas verbas para irem
mantendo as suas actividades ao longo do ano”.
Desta forma, a organização das Tabernas da Mata
Mourisca está a cargo da Associação Verão Verdadeiro,
que é constituída por elementos de todas as colectividades locais, nomeadamente o Rancho Folclórico,
a União Desportiva Recreativa e Cultural Mata Mourisquense, o Conselho de Moradores de Mourisca de Baixo, o Centro Social e Paroquial, o Grupo de Jovens e
a Associação de Caçadores.
E todas elas têm “um envolvimento directo no evento”, tanto na organização
como na parte gastronómica, que inclui as tasquinhas
com pratos regionais servi-

dos por três associações e
as tabernas com bebidas e
petiscos servidos pelas outras três associações.
ANIMAÇÃO E
EXPOSIÇÃO PECUÁRIA
SÃO ATRACTIVOS
Este ano, o certame realiza-se “nos mesmos moldes das edições anteriores”:
marchas populares, folclore, arruadas, concertos e
dj’s. Aliás, em termos de animação, as Tabernas da Mata Mourisca 2022 são “uma
réplica do que já tínhamos
programado para 2020”.
Nomes como Diapasão, Tu-

na Trovantina, Camisas Negras, David Antunes e a
banda Big Jovem prometem
aquecer ainda mais os dias
e as noites quentes de Verão
na Mata Mourisca.
Além da animação, merece especial destaque “a
exposição
agro-pecuária
e a quermesse de animais,
que também funciona como exposição”, evidenciou
José Cavaleiro, sublinhando
que tanto uma como a outra “nos caracterizam e, se
calhar, são únicas no concelho e no distrito”. Talvez
por isso são “atractivos ao
evento” e “o delírio sobretu-

do dos mais novos”.
A mostra do melhor que
se faz na Mata Mourisca
abrange ainda uma exposição de actividades económicas com a presença de
cerca de 15 expositores e de
peças de artesanato “feitas
essencialmente por pessoas
da freguesia com os mais
variados materiais”.
APRESENTAÇÃO
DO “CALÃO DA
MATA MOURISCA”
E novidades? “Vamos ter
algo muito especial que é a
apresentação do Calão da
Mourisca”, revelou José Cavaleiro, explicando que “no
passado, e ainda agora, a
Mata Mourisca é conhecida
como sendo uma terra de
comerciantes e negociantes”, os quais “utilizavam
uma linguagem muito própria”. Ora, “a Junta de Freguesia tem vindo a fazer um
trabalho com a participa-

ção de pessoas locais com
mais experiência”, que passa por fazer o levantamento de expressões utilizadas.
O resultado desse trabalho
será apresentado publicamente, “interagindo com as
pessoas”, na noite de sábado, logo a seguir ao festival
de folclore.
Enfim, estão reunidos todos os ‘ingredientes’ para
uma grande festa. E “as expectativas são bastantes altas”, confidenciou aquele
dirigente, argumentando
que “embora ainda haja o
receio da situação pandémica, há uma grande vontade das pessoas para saírem
à rua e conviverem”.
De salientar que as Tabernas da Mata Mourisca
2022 representam um “investimento que ronda os 33
mil euros”, o qual é apoiado
em “cerca de um terço pela
Câmara Municipal e a Junta
de Freguesia”.

PUB

MUNICÍPIO DE POMBAL

Divisão de Urbanismo, Planeamento e Reabilitação Urbana

Edital

Abertura de Período de Consulta Pública
Desafetação do Domínio Público Municipal
para o Domínio Privado do Município
e Alteração a Operação de Loteamento
Pedro Alexandre Antunes Faustino Pimpão dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Pombal, torna
público que a Câmara Municipal, na reunião ordinária e pública, realizada a 28 de abril de 2022, deliberou por unanimidade, dar seguimento ao processo, relativo à proposta de desafetação do domínio público municipal, para o
domínio privado do Município, de uma área de 160,8 m2, de modo a ser integrada, no âmbito da alteração em curso no lote M1, incluído no loteamento titulado pelo Alvará n.º 4/86, sito em Quebradas, limite da Senhora de Belém,
nesta cidade de Pombal, por forma a reunir os pressupostos necessários à apresentação de proposta fundamentada à Assembleia Municipal, para efeitos da sua integração no domínio privado do Município de Pombal, acionando
previamente os mecanismos legais que antecedem a submissão da proposta a deliberação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, procedendo à abertura de um
período de discussão pública.
Mais torna público, nos termos e para os efeitos do disposto nos n.ºs 2 e 3 do art.º 27.º, do Dec. Lei n.º 555/99, de
16 de dezembro, na sua redação atual, conjugado com o n.º 1 do art.º 54.º do Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação que por deliberação da Câmara Municipal, na referida reunião de 28 de abril, será aberto um período de discussão pública, por um período de 15 dias, contados a partir do quinto dia após a divulgação do presente
edital no portal do município, relativa à proposta de alteração ao loteamento acima identificado, a que se refere o
Proc.º n.º 1412/20, apresentada pelo proprietário do Lote M1.
Torna ainda público, que a referida desafetação da área do domínio público municipal, para o domínio privado
do município, visa a sua integração no Lote M1, no âmbito da alteração ao loteamento acima referida. Da proposta
de alteração apresentada, resultará ainda:
1
Alteração da delimitação da operação de loteamento e respetiva área, passando de 13.551,00 m2,
para 13.960,94 m2 (aumento de 409,94 m2), decorrente da anexação da parcela de terreno, adjacente à
Alameda da Europa (EN237 desclassificada), a desafetar, e do acerto aos limites reais do Lote M1;
2
Alteração da delimitação do Lote M1 e respetiva área, passando de 660,00 m2, para 1.069,94 m2
(aumento de 409,94 m2) e
3
Alteração do polígono e da área de implantação do Lote M1, passando de 198,00 m2 para 463,15 m2
(aumento de 265,15 m2).
O processo referente à proposta de alteração à operação urbanística, a qual engloba a desafetação do domínio
público municipal para o domínio privado do município, poderá ser consultado na Secção de Urbanismo desta Câmara Municipal, dentro do horário de expediente, com marcação prévia.
Assim, e nos termos da alínea d), do n.º 1 do art.º 124.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Dec. Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, na sua redação atual, conjugado com o n.º 1 do art.º 54.º do RMUE de Pombal, para efeitos de desafetação do domínio público da referida área, no caso de oposição, poderão os interessados,
apresentar a sua exposição por escrito, devidamente fundamentada, assim como no que concerne à proposta da
alteração à operação urbanística, apresentar reclamações, observações, sugestões formuladas sob a mesma forma,
indicando a qualidade em que o fazem, podendo ser entregue em mão, por correio para Município de Pombal, Largo do Cardal, 3100 – 440 Pombal, ou por correio eletrónico para geral@cm-pombal.pt., dentro do prazo indicado.
Para constar, se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo.
Pombal, 24 de maio de 2022
O Presidente da Câmara,
(Pedro Pimpão - Dr.)
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Espaço na freguesia de Pombal é muito requisitado no Verão

Parque de merendas do Cotrofe “é um
dos melhores do nosso país”
A época estival é sinónimo de convívios ao ar livre e no parque de merendas do Cotrofe estão reunidas as condições para usufruir do melhor da natureza
na companhia de família e
amigos. Localizado na freguesia de Pombal, é um dos
locais mais procurados nos
meses de Verão por aqueles
que optam por eventos fora
de portas, onde os espaços
verdes se aliam às boas condições das infra-estruturas
PUB

de apoio.
Considerado um dos ex
-líbris do concelho de Pombal, não admira que o parque de merendas do Cotrofe seja, por este dias, um dos
locais mais requisitados para eventos ao ar livre, o que
se traduz numa agenda já
com várias reservas para os
meses de Julho e Agosto.
Pelo quinto ano, a exploração do bar ali instalado,
pertencente à Associação
de Moradores do Cotrofe,

está sob a responsabilidade
de Carlos Leitão, do Casal
Fernão João, abrindo portas
às sextas, sábados, domingos e feriados, o que não o
invalida que o faça noutros
dias da semana, desde que
o serviço seja solicitado para dar apoio a eventos.
“É um dos melhores parques de merendas do nosso país”, considera Carlos
Leitão, depois de enunciar
algumas das características diferenciadoras do lo-

cal. Com 21 mesas em madeira (cada uma delas com
grande capacidade, o que
permite aos grupos ficarem juntos), o que equivale a uma lotação de cerca
de 450 pessoas, o espaço
dispõe de churrasqueiras,
lava-loiças, parque infantil,
sanitários, campo de futebol, um lago com patos, palco para espectáculos e internet (fornecida pelo bar).
Tudo isto complementado
por uma imensidão de ár-

●●Carlos Leitão volta a assumir a exploração do bar do parque

vores frondosas, cuja sombra assegura temperaturas
amenas, mesmo quando os
termómetros marcam valores elevados. Para animar as
tardes e noites do parque,
Carlos Leitão tem prevista
a realização de pequenos
eventos com Dj’s, nomeadamente em Julho, mas para
já ainda não há datas marcadas.
A elevada procura pelo espaço obriga a reserva
antecipada, com pelo menos 15 dias de antecedência,
que pode ser através da Junta de Freguesia de Pombal,
responsável pela manutenção do parque, ou do próprio Carlos Leitão (telefone
917597483).

Obras de
requalificação
Para Carlos Leitão, o
anunciado projecto de ampliação e requalificação do
parque de merendas, apresentado à população em
Outubro de 2020, representa um passo de gigante
na melhoria das condições
do local. Inclui a aquisição
de 10.000m2 de terreno,
que permitirá reformular o
parque de estacionamento,
mas também a criação de
um espaço com a reprodução do ciclo da broa, colocação de novas mesas, um
novo sistema de iluminação, um lago para as crianças brincarem, entre outras
melhorias e atracções.

Cartório notarial DE Soure
A CARGO Da NOTÁRIa Celeste Maria Rainho de Jesus Pita
------ CERTIFICO para efeitos de publicação que por escritura de hoje exarada a fls. 55, e seguintes do livro n.º 204, deste Cartório, compareceu
como outorgante:--------------------------------------------------------------------------------------------- CARLOS MANUEL CORDEIRO DIAS e mulher MARIA IDALINA
SOARES PAULO, casados sob o regime de bens da comunhão de adquiridos, contribuintes com os NIFs 178.069.426 e 184.235.308, ambos naturais
da freguesia de Almagreira, concelho de Pombal, onde residem no lugar de
Carrascos, na Rua das Pereiras, n.º 9, declararam que com exclusão de
outrem, são donos e legítimos possuidores dos seguintes bens: ------------- UM – três quartos do prédio rústico composto de terra de cultura,
com a área de mil quatrocentos e vinte metros quadrados, sito em
“Cabecinhas ou Cabecinhos”, na freguesia de Almagreira, concelho de
Pombal, a confrontar do norte com ribeiro, do sul, do nascente e do poente com José Ferreira, inscrito na respectiva matriz da sob o artigo 14.091,
com o valor patrimonial para efeitos de IMT e Imposto de Selo correspondente à fracção de 297,75 €, e descrito na Conservatória do Registo Predial
de Pombal sob o número três mil setecentos e noventa e seteALMAGREIRA, não tendo esta fracção qualquer inscrição em vigor, e
com inscrição de aquisição de um quarto a favor dos primeiros outorgantes, registada pela apresentação cinco mil novecentos e sessenta e
nove, de vinte e seis de Março de dois mil e dez. ------------------------------------------------ DOIS – um terço do prédio rústico composto de terreno de pinhal e
mato, com a área de quatro mil e setecentos metros quadrados, sito em
“Lagoinhas”, na freguesia de Almagreira, concelho de Pombal, a
confrontar do norte e do nascente com José Ferreira, do sul com Manuel
Gonçalves e do poente com ribeiro, inscrito na respectiva matriz da sob o
artigo 14.117, com o valor patrimonial para efeitos de IMT e Imposto de
Selo correspondente à fracção de 69,11 €, e descrito na Conservatória do
Registo Predial de Pombal sob o número três mil setecentos e noventa e
oito-ALMAGREIRA, não tendo esta fracção qualquer inscrição em
vigor, com inscrição de aquisição de um terço a favor de Maria Hermínia
Cordeiro da Silva e marido Manuel Fernando de Jesus da Ponte, registada
pela apresentação quatro mil e trinta e sete, de dezanove de Junho de
dois mil e nove, e com inscrição de aquisição de um terço a favor dos
primeiros outorgantes, registada pela apresentação cinco mil novecentos e sessenta e nove, de vinte e seis de Março de dois mil e dez. ------------------------ Que entraram na composse dos identificados prédios da seguinte
forma: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o bem identificado na verba UM por volta do ano de mil novecentos
e oitenta e cinco, por compra verbal a Maria Lucinda Cordeiro Dias Silva
e marido com Aristides da Silva, residentes na Rua do Carrasqueiro, n.º 9,
no lugar de Água Travessa, na freguesia de Pelariga, concelho de Pombal,
e a José da Silva e mulher Silvina Gonçalves Coelho, residentes no lugar
de Carrascos, na freguesia de Almagreira, concelho de Pombal, em nome
de quem se encontra inscrito na matriz. ----------------------------------------------------------- o bem identificado na verba DOIS por volta do ano de mil novecentos e oitenta e cinco, por compra verbal a Maria Lucinda Cordeiro Dias
Silva e marido com Aristides da Silva, residentes na Rua do Carrasqueiro,
n.º 9, no lugar de Água Travessa, na freguesia de Pelariga, concelho de Pombal, em nome de quem se encontra inscrito na matriz. -------- Que não foi,
nem lhes é possível agora legalizar as referidas compras por título válido,
mas o certo é que desde a referida entrada na sua composse, portanto há
mais de vinte anos, têm eles justificantes, juntamente com os restantes
comproprietários, os titulares inscritos acima mencionados e antes Maria
Estrela Silva Gonçalves Fonseca casada, residente em Pombal, vindo a possuir os identificados prédios, cultivando e amanhando a terra, colhendo os
frutos e produtos, plantando e cortando pinheiros e eucaliptos, roçando
os matos, colhendo lenha, avivando estremas, praticando todos os actos
materiais correspondentes ao exercício do direito de compropriedade,
sempre com o conhecimento da generalidade das pessoas, sem oposição
ou intromissão de quem quer que seja, e sem interrupção, portanto sob
uma forma pública, pacífica e contínua, pelo que adquiriram o respectivo
direito de compropriedade por usucapião, causa esta de adquirir que,
como é óbvio, não podem comprovar pelos meios extrajudiciais normais.
ESTÁ CONFORME
Soure, 17 de Junho 2022.
A Notária,
(Celeste Maria Rainho de Jesus Pita)
Pombal Jornal n.º 232 de 23 Junho de 2022
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Espaço privado foi criado em 2018

Programa decorre ao longo do próximo dia 2 de Julho

70 anos da Freguesia
de Carnide dão mote
a homenagens e convívio
Os 70 anos da criação da
Freguesia de Carnide são o
fio condutor do evento que
se realiza no próximo dia 2
de Julho (sábado), e onde o
passado e o presente dão o
mote ao programa que decorre ao longo de todo o
dia, aberto à participação
de toda a comunidade.
A sessão comemorativa está marcada para as
10h00, no edifício da Junta
de Freguesia, e tem como
ponto alto a homenagem
aos fundadores e antigos
presidentes daquela autarquia. Um momento que terá acompanhamento musical do Grupo de Bombos
de Carnide.
No mesmo local, será
também feita a apresentação do livro “História de
Gerações”, uma obra que
retrata a história de Carnide, onde se incluem os antigos presidentes de Junta,
mas também datas importantes para a vida daquele território, nomeadamente a chegada da luz

●●Sofia Gonçalves no parque onde decorrerá o convívio

eléctrica ou do telefone, a
construção das principais
infra-estruturas, a vida associativa, a evolução da
Educação, entre outros.
Nesta senda pela história de Carnide, o programa da manhã inclui ainda a inauguração de uma
exposição fotográfica que
retrata os principais mar-

cos desta história de 70
anos.
Às 12h30, a população é
convidada a participar no
almoço-convívio que se
realiza no parque de merendas da Cavada, com
porco no espeto, e onde
a animação musical será
feita pelo Grupo de Concertinas de Carnide.

A tarde será preenchida com jogos para crianças e adultos no Parque
Ribeirinho de Carnide,
onde não vão faltar insufláveis, jogos tradicionais
ou um torneio de petanca, a título de exemplo,
mas às 18h00 actua o Rancho de Carnide. Uma hora
depois, há missa em homenagem aos cinco antigos presidentes de Junta
já falecidos, antecedendo o baile com Anabela
e Ângelo Miguel, a partir
das 20h00. O programa
culmina com a actuação
do DJ Vito M, a partir da
meia-noite.
Esta é a segunda vez
que a criação da freguesia
é assinalada. O mesmo já
tinha acontecido por ocasião dos 50 anos, numa altura em que o executivo
era presidido pelo socialdemocrata Eusébio Rodrigues, recorda a actual
presidente de Junta, Sofia Gonçalves, a cumprir o
primeiro mandato.

Museu do Barrocal
assinala mais
um aniversário

●●Manuel Gomes Martins junto a um exemplar do antigo O Eco

Manuel Gomes Martins,
do Barrocal, voltou a abrir
as portas do seu museu etnográfico, no dia 10 de Junho, data que assinala mais
um aniversário daquele espaço que, embora privado,
pode ser visitado por quem
tenha interesse. Depois de
um almoço reservado a família e alguns convidados,
Manuel Gomes Martins estendeu o convite à população local para uma tarde de
convívio.
Apresentado oficialmente
em Maio de 2018, o espaço

etnográfico foi impulsionado por Manuel Gomes Martins, dando uma nova vida à
casa que outrora pertenceu
aos seus pais. Com um vasto espólio que retrata o quotidiano de gerações passadas, o museu é uma viagem
ao passado, com peças que
fazem parte das vivências
de Manuel Martins, a que
se juntam as muitas que foi
recolhendo e preservando
ao longo dos anos, fruto da
actividade profissional, na
área da construção civil, e
das ligações ao campo.
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Colectividade conta com mais de 100 praticantes

Academia HappyBall com possibilidades
de ter o seu espaço próprio

●●No final do convívio, a foto de família de uma colectividade em constante crescimento

A Academia HappyBall assinalou o seu segundo aniversário nas instalações da
AJEC no Barrocal.
Com a presença de Pedro Pimpão, presidente da
Câmara Municipal de Pombal, Carla Longo, presidente da Junta de Freguesia de
Pombal, Sandra Barros, presidente da junta de freguesia de Abiul, entre outras entidades/patrocinadores que
são: Execris, Hallhouse, Verihortas, Sicodrink, Padaria
dos Vicentes, padaria Santipan, padaria dos Ramalhais,
Nutricionista Marta Batista,
caixa agrícola de pombal,
Coferol Neomaquina, centro de explicações O Mocho,
Kebab house, Sumol - Compal, Docereina, Pasteleira Cidália Nunes, restaurante Variante, restaurante Tempe-

ro da São, restaurante o Tapa, talho Tenente Rato, talho
Caborrabo, Marina Esteticista, Isabel Santos - esteticista,
Bar Vita, Aida Simões, Solar
da Pregueira, Lina Pinheiro,
a colectividade mostrou todo o seu dinamismo, reunindo um número alargado de
pais e atletas durante a tarde do passado dia oito de Junho.
Joaquim Simões, mentor de todo este projecto, e
após o corte do bolo de aniversário, falava em nome de
todos os seus colegas, salientado «a ausência de Iara que está em França e foi
responsável pela certificação».
Mencionava que «no associativismo tudo aparece
feito e nós não damos por
vezes o valor porque pare-

SSRA
REAL ESTATE & INVESTIMENTS

Pantone 2945c

ce fácil. Mas para além do
trabalho incansável que todos os órgãos sociais fazem,
há também as suas famílias
que muitas vezes saem prejudicadas», acrescentando
ainda palavras de elogio «às
mães e pais dos atletas, que
tem sido incansáveis». Joaquim Simões sublinhava
ainda o apoio da «Junta de
Freguesia de Pombal na cedência de transporte e que
se disponibilizou para colaborar na cedência do espaço do antigo campo de
futebol da Cumieira». Um
desejo enorme para o HappyBall, na procura do seu
espaço próprio, «esperando nós conseguir concretizar essa obra».
Sobre este local, «acrescentar ainda que a Associação da Cumieira cedeu ao

●●A direcção do HappyBall com as entidades

HappyBall os seus direitos
sobre o campo da Cumieira, para o caso de virmos a
construir nesse local, a nossa academia». Por isso «uma
palavra de agradecimento ao senhor Joaquim Silva, presidente da Associação da Cumieira que teve
um papel importante para
que todos os proprietários
dos terrenos envovlentes
venham a ceder os espaços
necessários para a construção do nosso campo».
Joaquim Simões também
fez alusão à Junta de Freguesia de Abiul, «pela disponibilidade do seu espaço
desportivo e ser incansável
no apoio e desenvolvimento do projeto HappyBall
em Abiul» e a «Associação
da Machada pelo protocolo que celebramos crian-

do boas condições para os
nossos escalões de petizes e
traquinas»
Voltando ao valor dos encarregados de educação
«agradecer a todos os pais
que todos os dias travam a
batalha de educar os filhos
e os levar à escola, futebol
e outras actividades, sendo muito responsáveis pelo sucesso da academia HappyBall. Um abraço a todos
os nossos atletas que foram
uns heróis conseguindo excelentes prestações a todos
os níveis com as condições
que tivemos esta primeira
temporada, claramente insuficientes, mas que temos
a garantia do novo executivo camarário, que para
2022/2023, as coisas serão
bem diferentes»
Finalizando que «as

crianças/jovens estão em
primeiro lugar e devem ter
as mesmas oportunidades
seja em qual for o clube onde estão inseridas». Quanto
«ao nosso projecto, as crianças são o principal foco e essa é uma garantia no nosso
clube, damos valor o que
realmente importa, por isso
os atletas estão em primeiro lugar. Podemos concluir
que a Academia HappyBall
é uma forma de estar na vida, com respeito e fairplay
com todos», enumerou Joaquim Simões.
As inscrições para a nova época já estão a decorrer, esperando a coletividade superar as 150 inscrições
com atletas desde os três
aos 17 anos, dos petizes aos
juvenis e na coordenação
motora.
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S. Pedro: a festa que anima as noites
de Albergaria até de manhã

Programa:
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Para obter informações sobre
a reforma nacional ou estrangeira

Há um escritório em
Albergaria dos Doze
especializado
em pensões

●●Carina Santos é profissional nesta área há mais de duas décadas

Quer pedir a reforma,
mas não sabe como fazer?
Em Albergaria dos Doze há
um escritório especializado em informações e documentos sobre pensões nacionais e estrangeiras. Com
mais de 20 anos de experiência, Carina Santos está
habilitada para prestar in-

formações e tratar da documentação relativa a todo
o tipo pensões.
A “experiência de 22
anos” a trabalhar nesta
área é “uma mais-valia” e
uma garantia para os seus
clientes, salienta Carina
Santos, evidenciando que
já tratou de reformas de vá-

rios países.
Carina Santos tem competências para prestar informações sobre reformas, obter uma simulação,
pedir pensões, saber dos
descontos no estrangeiro,
reestabelecer uma pensão
suspensa ou saber se tem
a receber fundos “2º pilier
da Suíça”.
Ao longo dos anos foi ganhando experiência, tendose tornado eficiente no seu
trabalho, no que resultou à
abertura do seu próprio escritório de informações e
documentos; sendo que Carina Santos reconhece “ter
sido uma das melhores decisões da sua vida”.
De salientar que o escritório de Carina Santos está localizado no Largo da
Igreja Velha de Albergaria
dos Doze (na loja 2 do Centro Comercial) e está aberto de segunda a sexta-feira entre as 9h30 e as 17h30
(com interrupção para almoço das 13h00 às 14h00).

Agora, também com
Centro Funerário
www.funeflor.pt | geral@funeflor.pt

968 562 180 (Bela) 917 014 631 (Rui)
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AD Pedro Roma é a primeira a norte do distrito a atingir o título absoluto

Infantis escrevem história
A Associação Desportiva Pedro Roma conquistou o campeonato distrital
de futebol de sete em infantis-Sub’13, sendo a primeira da história a faze-lo
a norte do distrito. Uma
prova que surgiu na época
de 1997/98, então, também
com apuramento de campeão de Sub’12. Entretan-

to, os Sub’12, deixaram de
ter campeão, mantendo-se
até à actualidade o futebol
de sete. Registe-se que o escalão de infantis surgiu na
temporada de 1983/84, então em futebol de onze, tendo terminado em 1996/1997.
A partir daí, o futebol de sete, que está numa fase de
transição para o futebol de

nove. No entanto, e o que ficará para a história, é que a
Associação Desportiva Pedro Roma é a primeira a ter
no seu museu uma taça de
campeão do primeiro escalão de competição na Associação de Futebol de Leiria. O Dino Clube de Santiago de Litém em 2017/2018
e o Sporting de Pombal em

2013/2014, somaram uma
Taça Complementar de Infantis. A orelhuda mais desejada foi sempre repartida pelas equipas da Marinha Grande e Leiria. O
Parceiros surpreendeu em
2005/2006 e agora, com
uma época notável, a Associação Desportiva Pedro
Roma.

●●TREINADOR ADJUNTO
●●MARCO NEVES

●●coordenador técnico
●●PAULO ANDRADRE

●●GUARDA-REDES
●●Dinis Mota
●●DN: 08 jan 2010

●●DEFESA
●●martim gonçalves
●●DN: 18 Janeiro 2009

●●DEFESA
●●joão moreira
●●DN: 11 Julho 2009

●●ALA
●●dinis marques
●●DN: 10 Julho 2009

●●AVANÇADO
●●thiago miranda
●●DN: 06 Fevereiro 2010

●●TREINADOR
●●CARLOS PIMENTA “CALÓ”

●●TREINADOR ADJUNTO
●●DIOGO FOSCARIM

●●GUARDA-REDES
●●Rafael lopes
●●DN: 04 set 2009

●●DEFESA
●●santiago santos
●●DN: 15 Março 2009

●●DEFESA
●●duarte PINHEIRO
●●DN: 25 Setembro 2010

●●ALA
●●José Carrasqueira
●●DN: 17 Junho 2009

●●ALA
●●martim luz
●●DN: 06 Agosto 2009

●●ALA
●●alexandre silva
●●DN: 24 Maio 2009

●●ALA
●●xavier gonçalves
●●DN: 08 Abril 2009

●●ALA
●●xavier silva
●●DN: 03 Novembro 2010

●●MÉDIO
●●Lourenço Dias
●●DN: 04 Agosto 2009

●●MÉDIO
●●Duarte SILVA
●●DN: 30 Setembro 2009

●●MÉDIO
●●mateus correia
●●DN: 10 Junho 2009

●●AVANÇADO
●●duarte palhais
●●DN: 28 Maio 2009

●●AVANÇADO
●●Filipe Pedrosa
●●DN: 20 Janeiro 2009

●●AVANÇADO
●●Tomás madama
●●DN: 11 Julho 2009

●●AVANÇADO
●●Gonçalo Moreira
●●DN: 11 Janeiro 2009

●●AVANÇADO
●●Tomás salgado
●●DN: 17 Abril 2009

●●AVANÇADO
●●afonso santos
●●DN: 09 Dezembro 2010

pub:

18 | desporto | 23 JUNHO 2022 | POMBAL JORNAL

AD Pedro Roma conquista campeonato e sobe à divisão de honra e vence a taça

Iniciados fazem a dobradinha
Está consumada uma
época de sonho para o novato escalão de iniciados
em futebol de onze, da Associação Desportiva Pedro
Roma. A colectividade tinha estreado esta categoria
na época 2019/2020, então,
interrompida pela pandemia, prolongando-se pela
temporada seguinte. Agora, em 2021/2022, sob o co-

mando de Paulo Neves com
o apoio de Marco Neves, a
equipa justificou as boas indicações que já tinha dado
no ano de estreia. Uma campanha soberba com resultados ímpares. Se a conquista
do campeonato da primeira divisão e consequente
subida ao principal escalão da Associação de Futebol de Leiria (AFL) não foi

uma surpresa, dada a qualidade dos jogadores, em
comparação com os opositores, a taça foi uma enorme
mestria. Na segunda prova
mais importante da AFL, a
Associação Desportiva Pedro Roma defrontava na final, a escola de futebol do
CCMI de Leiria, que se tinha
sagrado campeão distrital e
subido aos nacionais. Nes-

te particular, os atletas do
concelho de Pombal, foram
uns guerreiros e consumaram outra grande proeza
da época. Para 2022/2023,
as surpresas poderão continuar a ser uma realidade.
Com o devido destaque, a
Câmara Municipal de Pombal homenageou os campeões, que exibiram as duas
taças conquistadas.

●●TREINADOR
●●PAULO NEVES

●●TREINADOR adjunto
●●MARCO NEVES

●●director
●●JOÃO MONTEIRO

●●director
●●ALEXANDRE GASPAR

●●director
●●NUNO DOMINGUES

●●GUARDA-REDES
●●BERNARDO GASPAR
●●DN: 19 Janeiro 2007

●●DEFESA DIREITO
●●AFONSO SILVA
●●DN: 06 Dezembro 2007

●●DEFESA CENTRAL
●●GUILHERME SILVA
●●DN: 30 Julho 2008

●●DEFESA CENTRAL
●●AFONSO MONTEIRO
●●DN: 06 Novembro 2007

●●DEFESA CENTRAL
●●GONÇALO SANTOS
●●DN: 21 Março 2008

●●DEFESA
●●RODRIGO MOÇO
●●DN: 19 Fevereiro 2007

●●DEFESA ESQUERDO
●●BERNARDO LOPES
●●DN: 13 Outubro 2007

●●DEFESA | ALA DIREITO
●●GUILHERME FERRÃO
●●DN: 09 Janeiro 2008

●●DEFESA | ALA ESQUERDO
●●RUBEN MOTA
●●DN: 04 Setembro 2008

●●MÉDIO CENTRO
●●GUSTAVO SANTOS
●●DN: 27 Outubro 2007

●●MÉDIO CENTRO
●●MARTIM SIMÕES
●●DN: 17 Dezembro 2007

●●MÉDIO CENTRO
●●PEDRO ARAUJO
●●DN: 26 Maio 2008

●●MÉDIO CENTRO
●●DUARTE SILVA
●●DN: 08 Agosto 2007

●●MÉDIO ALA
●●JOÃO MOTA
●●DN: 9 Junho 2007

●●MÉDIO ALA
●●FRANCISCO DOMINGUES
●●DN: 22 Maio 2007

●●MÉDIO ALA
●●DIOGO BORGES
●●DN: 02 Fevereiro 2007

●●AVANÇADO
●●SANTIAGO RODRIGUES
●●DN: 25 Agosto 2008

●●AVANÇADO
●●TIAGO LUÍS
●●DN: 07 Novembro 2007

●●AVANÇADO
●●TOMÁS NEVES
●●DN: 06 Junho 2007
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“Crescer no Futebol” é a
missão do Pombal Cup que
cumpriu a sua segunda edição, depois de um interregno de dois anos, devido à
pandemia. Assim, a Associação Desportiva Pedro Roma
através dos seus directores,
pais dos atletas e amigos da
colectividade mais uma vez
tentaram «contribuir para o
reforço e consolidação nas
crianças de valores como o
espírito de equipa, o respeito pelos demais, aceitação
das regras do jogo, desenvolvimento da resistência,
admissão do seu fracasso e
certeza nas suas escolhas»
Foram mais de 1100 atletas em constante movimento durante três dias, a percorrer os campos mais próximos da cidade de Pombal.
Rostos de alegria, outros
de admiração e alguns que
não escondiam a frustração
de não terem alcançado o
resultado mais desejado,
mas no final, tudo acabou
em festa.
Nuno Pereira, director do
torneio, não teve qualquer
receio de em duas edições,
esticar a linha, e o melhor
sinal, é de que essa linha
imaginária, está bem firme.
Nas suas declarações, «explicava que foram meses de
planeamento, muitos dias e
noites de trabalho e isto tudo com um grupo de voluntários. Pessoas que prescindiram de estar com a sua família, da sua vida pessoal,
para fazer algo que marque
a vida dos mais pequenos,
para fazer algo para a cidade de Pombal.» Adiantando que «houve falhas e coisas a melhorar no futuro,
mas para uma segunda edição e apresentar o nível que
apresentámos, penso que
foi muito bom». Nuno Pereira não podia deixar de agradecer a todos «os patrociPUB

1200
Aproximadamente foram 1200, os atletas que
deram colorido à cidade
a que se juntaram mais
200 elementos nos staffs

88
De norte a sul do país, estiveram 88 equipas, sendo oito em futebol de onze, 16 em futebol de cinco
e 64 emblemas em futebol de sete

03
Estiveram representados
os três grandes, SL Benfica venceu em Sub’10, F.C
Porto venceu em Sub’11 e
Sporting C.P em Sub’12

Segunda edição superou a primeira

Pombal Cup a “crescer no futebol”
nadores e parceiros» que
sem eles «não era possível,
e por fim aos clubes, atletas
e pais que acreditaram que
a Pombal Cup era o evento
que queriam para os seus filhos. Só tenho a agradecer
a escolha e pedir desculpa
por alguma falha. Exaustos
mas com a sensação de que
cumprimos. Pombal tem
gente muito boa e capaz,
basta acreditar», finalizava
Nuno Pereira.
Tal e qual como em outras organizações de grande
relevo, a Câmara Municipal
de Pombal foi um dos maio-

res parceiros estratégicos.
Pedro Pimpão, presidente da autarquia, mencionava que «Pombal foi alvo de
uma invasão de alegria e
desportivismo durante três
dias com a realização da
Pombal Cup, um torneio infanto-juvenil que mobilizou
mais de 1400 atletas vindos
de várias partes do país e
que contou ainda com uma
equipa vinda de França»
Acrescentando que “é
inegável o impacto positivo
destes grandes eventos na
dinâmica da nossa comunidade e na própria economia

local com um retorno óbvio
e direto em vários serviços,
desde logo, ao nível da restauração e hotelaria», sublinha Pedro Pimpão.
No final desta competição, que teve o arrojo de
assumir este retorno à normalidade com todas as dificuldades inerentes (depois
de todos os efeitos da pandemia), o presidente manifestou publicamente o seu
agradecimento à organização «deste grande evento
que contribuiu para afirmar
Pombal como palco privilegiado para a realização de

grandes eventos de abrangência nacional e internacional. A todos os dirigentes e colaboradores da Associação Desportiva Pedro
Roma, assim como, a todos
os patrocinadores e instituições que ajudaram a que
este evento fosse possível,
muito obrigado pelo vosso
empenho e espírito de colaboração» Por fim, «aos jovens atletas e aos seus pais
e familiares, obrigado por
apostarem no desporto como escola de formação onde as novas gerações incorporam valores e adquirem

competências que vão ser
muito úteis para enfrentarem os desafios que a vida
lhes vai colocar pela frente. Foi maravilhoso ver esta
mobilização e tanta energia
positiva ao longo dos vários
campos onde este torneio
se realizou».
Perante todos estes factos, a que se junta a forma
efusiva como as equipas se
despediram do evento, em
que o Estádio Municipal
esteve lotado, tudo aponta
que em 2023, mais uma vez,
o Pombal Cup seja um referência a nível nacional.
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Equipa ‘A’ venceu o Desportivo Ilha/Bajouca e os ‘B’ derrotaram o Pombal

Traquinas vitoriosos

●●A formação da Ilha ‘vendeu’ cara a derrota em Traquinas ‘A’

No escalão mais novo da
competição, Traquinas ‘B’/
Sub’8 anos, jogado em futebol de cinco, que contou
com oito equipas, a Associação Desportiva Pedro Roma
foi a melhor. A equipa venceu o seu grupo só com vitórias, tendo nas meias-finais
eliminado a Escola do Benfica de Alvaiázere. Na final, defrontou o Sporting Clube de
Pombal que já tinha vencido
na fase de grupos. A equipa
de Pombal tinha eliminado
nas meias-finais, a Cova Gala.
No encontro decisivo, a AD

Pedro Roma vencia por 6-1
A equipa treinada por Paulo Guilherme com o apoio de
Clemente e André João, contou com os jogadores: Martinho Domingues na baliza,
Renato Neves, Rodrigo Neves, Afonso Vieira, Gonçalo
Costa, Lucas Brilhante, Afonso Santos, Afonso João, Salvador Bento, Martim Cruz, Guilherme Ferreira, Francisco
Sá, Diogo Duarte e Guilherme
Antunes.
Terceiro lugar para a formação de Alvaiázere após
triunfo nos penalties sobre o

●●A AD Pedro Roma superiorizou-se ao Pombal em Traquinas ‘B’

●●Salvador Ferreira marcou a diferença na defesa em Traquinas ‘A’

Cova Gala da Figueira da Foz.
Em Traquinas ‘A’/Sub’9
anos, mais um derbie concelhio na final, entre a Associação Desportiva Pedro Roma
e Grupo Desportivo da Ilha
que se apresentou em parceria com o Alegre Unido da
Bajouca. Um desafio bastante equilibrado, com a AD Pedro Roma a conseguir uma
vantagem de um golo ao intervalo, mas, no início da segunda parte, a Ilha conseguia
a reviravolta. No momento
das grandes decisões, Martim Dias, desequilibrava e da-

Em futebol de sete, no primeiro escalão em Sub’10, o
momento do torneio, com
o SL Benfica a chegar à final
com o Sporting Clube de Braga, numa competição que
reuniu 16 equipas, divididas
por quatro grupos. Um escalão onde esteve a unica
equipa estrangeira, Atlas de
Paillade da região de Montepellier de França. A equipa venceu o seu grupo, onde
esteve Académica de Coimbra, União de Leiria e Costifoot, mas seria afastada pelo
SC Braga por 8-1, nas meias-fi-

PUB
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va a vitória a AD Pedro Roma, que se apresentou com
Afonso Santos, Martim Dias,
Duarte Dias, Salvador Ferreira, Gustavo Silva, Guilherme
Freire, Manuel, Afonso Freitas, João Pereira, Miguel Moreira, Ruben Santos, Santiago
Pimpão, Dalison. A formação
foi treinada por Dylan e Diogo com o apoio de Gonçalo
Freitas.
No outro lugar do pódium,
ficou a Escola do Benfica de
Alvaiázere que venceu por
1-0, o conjunto pombalense,
HappyBall.

nais. Na final, que foi de longe
a melhor do torneio, o Braga
esteve em vantagem por 2-1,
mas, o Benfica mudava para
3-2. Nos ultimos instantes, o
golo do Braga e consequente empate e decisão para as
grandes penalidades. Neste capítulo, felicidade para o
Benfica, após o atleta de Braga permitir a defesa ao guarda-redes do Benfica.
No apuramento do terceiro e quarto lugar, seria o
Águeda a vencer ns grandes
penalidades o Atlas de Paillade.
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BENJAMINS ‘B’
SÉRIE A

BENJAMINS ‘A’
SÉRIE A

RESULTADOS
Portomosense - Naval 1893
ADP Roma ‘A’ - Naval 1893
Portomosense - Arcuda
ADP Roma ‘A’ - Portomosense
Arcuda - Naval 1893
ADP Roma ‘A’ - Arcuda
1 ADP Roma ‘A‘
2 Naval 1983
3 Portomosense
4 Arcuda

J
3
3
3
3

V
2
2
2
0

E
1
1
0
0

D M/S
0 14-2
0 8-2
1 7-7
3 1-17

1-2
1-1
4-1
6-1
0-5
8-0
P
7
7
6
0

RESULTADOS
SL Benﬁca - ADN10
Marrazes - Saint Nazaire
SL Benﬁca - Saint Nazaire
Marazes - AD N10
SL Benﬁca - Marrazes
AD N10 - Saint Nazaire

7-0
2-1
8-0
3-1
6-1
5-0

J
3
3
3
3

V
3
2
1
0

E
0
0
0
0

D M/S
0 20-2
1 6-5
2 1-10
3 1-11

P
9
6
3
0

RESULTADOS
ADP Roma - Clube Condeixa
ADP Roma - Arcuda
Vieirense - Clube Condeixa
ADP Roma - Vieirense
Clube Condeixa - Arcuda
Vieirense - Arcuda

0-4
0-7
1-4
1-1
8-1
1-8

Sporting C
dominam

N

a vertente de futebol
de sete, um elenco de
luxo nos escalões de
Benjamins, com o S.L Benfica
a chegar à final com o Spor-

ting Club
se ‘A’. No
cartaz, o
por ser
mas com

J V E D M/S
P
J V E D M/S
P
1 Clube Condeixa3 3 0 0 16-2 9
1 SL Benﬁca
3 3 0 0 21-2 9
2 Arcuda
3 2 0 1 16-9 6
2 Marrazes
3 2 0 1 6-8
6
3 Vieirensede Pombal
3 0 1e a2 ACRO
3-13 Pombal
1
3 AD
N10
3 1 Spirit
0 2 (na
6-10foto),
3 Filarmónica
●
O grupo
Dança
estiveram na abertura
4 AD Pedro Roma3 0 1 2 1-12 1
4 Saint Nazaire 3 0 0 3 1-15 0

SÉRIE C

SÉRIE C

“Os meninos ficaram radiantes”

1 Sporting CP
2 Sesimbra
3 Carnide
4 Vinha Rainha

6-0
1-0
9-1
4-0
5-1
1-0

SÉRIE B

SÉRIE B

● Os meninos do escalão (ABC) da AD Pedro Roma abriram as hostilidades

Martim, atleta de Pombal

RESULTADOS
Sporting CP - Carnide
Sesimbra - Vinha Rainha
Sporting CP - Vinha Rainha
Sesimbra - Carnide
Sporting CP - Sesimbra
Carnide - Vinha Rainha

RESULTADOS

RESULTADOS

SC Pombal
- CCMI
●●Formação dos Sub’11 da Associação Desportiva Pedro Roma teve como rebuçado final, a equipa do F.C
em
que as diferenças
bem evidentes
SC Porto,
Braga - AC
Avelarense
12-0 foram

Prova alia componente desportiva
Iniciados
à
diversãoterminam
e convívioem primeiro lugar
Formação treinada por Paulo Neves venceu o Guiense

No escalão de Sub’11, o
Ana
Laura
Duarteseria o F.C
cabeça
de cartaz
Porto, que, digamos fez um
Apesar
se tratar
de
passeio
atéde
Pombal,
não tenum
evento jogo
desportivo,
o
do qualquer
competitiPombal
não se fez
vo. FaseCup
de grupos
comape50
nas
futebol, tendo
uma vez
golosdemarcados,
joque
atletas
que particigadoos
com
o Desportivo
da
param
no torneio
Ilha, vencendo
portiveram
9-0 e
àGrupo
disposição
váriasdaactiviDesportivo
Peladades
lúdicas,
como
riga, que, terminou
emuma
30Fun
que
“proporcio0. NasZone
meias
finais,
a formanou
bons
dição ‘B’
da momentos
AD Pedro de
Roma
versão
e permitiu
que eosa
seria derrotada
por 15-0
miúdos
finalizar,estivessem
o F.C Porto sempre
voltaria
ocupados”,
explica
a orgaa vencer, agora,
a equipa
‘A’
nização.
No entanto,
outro
da AD Pedro
Roma por
11-1.
dos
pontos altos do
do terceiro
Pombal
No apuramento
Cup
passou
pelao oferta
de
e quarto
lugar,
Vilafranbilhetes
para
o
Panorâmiquense não teria dificuldaco
os
desAquaparque,
em vencer apara
AD que
Pedro
atletas tivessem a oportunidade de brincar um bocadinho na piscina, de experimentar os escorregas aquáticos e dar uns mergulhos.
“O Aquaparque ofereceu
cerca de 900 entradas, gratuitas, a todos os meninos”,
explica a organização enquanto agradece a oferta:
“os meninos ficaram radiantes”, e este incremento na
organização da prova “elevou ainda mais a fasquia” e
demonstrou que com muita dedicação e empenho
se conseguem realizar torneios “com diferentes dinâmicas e deixam todos os
participantes felizes”.
Quando pensamos num
torneio que contou com a
participação de cerca de
900 atletas, com idades

Roma ‘B’ por 6-1. A equipa
compreendidas
os
de Vila Franca de entre
Xira estacinco
e os 13mais
anos,
pensaria no grupo
equilibramos
também
numa
logísti-e
do, com
a União
de Leiria
ca
de grande
envergadura
Académica
de Coimbra.
e, No
nesseescalão
sentido, de
o staff
não
Sub’12,
poupa
patrocitambémelogios
com 16aos
equipas,
senadores
da prova,
ria o Sporting
C.P, aque
não“pater
ra
além dasVenceu
ajudas moneopositores.
o seu
tárias,
grupo também
formado ofereceram
por Vasco
bens
Gamaalimentares”.
de Ourém, Ginásio FiEntretanto,
a Associação
gueirense
e Meirinhas.
Nas
Desportiva
Roma
já
meias finais,Pedro
um duelo
a sul,
defi
o grupo C.P
de trabalho
comniu
o Sporting
a derropara
próxima época,
sentar osa Pescadores
da Costa
do
responsáveis
pelo
deda Caparica
por 3-0.
A final
partamento
de formação,
seria com o Beira
Mar, e noAntónio
vo triunfo,Mendes,
agora porAlexan4-1.
dreNaGaspar
e João
Montei-e
luta pelo
terceiro
ro,
coadjuvados
peloSchool
coorquarto
lugar, o Red
denador/treinador,
de Pedrógão GrandePaulo
surNeves.
Na direcção está, ainda,
Artur Gonçalves, Bruno Ra-

preendia o conjunto da Cafael,
Zevencendo
Pedro Araujo,
Pauparica,
por 2-1.
lo Em
Guilherme
(treinador
da
Sub’13, no
último escalão em futebol de sete, seria a Académica de Coimbra a deixar o seu carimbo,
após vitória por 4-1, na final
frente ao Sesimbra. A Associação de Carnide com uma
excelente prestação, vencia o seu grupo, em que defrontou a formação ‘B’ da
AD Pedro roma, Escola Futebol Benfica Pedrulha e Associação de Almagreira. O
Carnide seria eliminado nas
meias finais pelo Sesimbra
e no apuramento do terceiro e quarto lugar. não conseguiria surpreender o Grupo Desportivo dos Pescado-

HB Caseirinhos - ADP Roma ’B’
SC Braga - ADP Roma ‘B’
HB Caseirinhos - AC Avelarense
SC Braga - HB Caseirinhos
AC Avelarense - ADP Roma ‘B’
J V
1 SC Braga
3 3
2 ADP Roma ‘B’ 3 2
3 AC Avelarense 3 1
res
da Costa3 da0
4
HB Caseirinhos

E D M/S
0 0 26-0
0 1 6-11
0 2 4-17
Caparica.
0 3 1-7

0-1
9-0
1-2
5-0
2-5

P
9
6
3
0

iniciação),
Filipe
Santosque
e
No futebol
de onze,
RESULTADOS
APURAMENTO LUGARES
Ana
Roma.
foi
uma
das
novidades,
nesAC Avelarense - HB Caseirinhos
2-5
Saint
Nazaire - Arcuda
2-0
ta segunda
edição, decorreMarrazes - Portomosense
2-3
ram dois escalões, ambos
ADP Roma - AD N10
3-4
com
de
SC
Bragaapenas
- Naval 1893um grupo 1-0
S.L
Benﬁca equipas.
- ADR Roma ‘A’
5-1
quatro
AC Avelarense - Arcuda
5-4
Sub’14,
HB Assim,
Caseirinhosem
- Saint
Nazaire a Esco1-0
Marrazes
ADP
Roma
‘B’
1-3
la de Futebol do Benfica de
Portomosense - ADN10
5-2
Alvaiázere venceria o grupo
Naval 1893 - ADP Roma ’A’
0-2
e naSCfinal,
seria
infeliz nos
FINAL
Braga - SL
Benﬁca
0-3
instantes finais frente ao
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Vasco
1.º
SL Benﬁda
ca Gama de Ourém,
2.º
SC Braga
perdendo
por 1-0. Um gru3.º AD Pedro Roma ‘A’
4.º Naval 1893
5.º Portomosense
	sub’
15
6.º
AD N10
Primeira
fase
7.º
AD Pedro
Roma ‘B’
			 P J V
8.º Marrazes
1 Pedro Roma 9 3 3
9.º HB Caseirinhos
2 GD Guiense
6 3 2
10.º Saint Nazaire (França)
3 União de Tomar3 3 1
11.º AC Avelarense
4 Clube Condeixa 0 3 0
12.º Arcuda

E D/ GM
0 0-13
0 1-4
0 2-3
0 3-0

GS
0
3
4
13

A Associação
Desportiva
● O torneio contou com uma equipa ●
oriunda
de Saint Nazaire/França
Pedro Roma festejou o terceiro lugar em Benjamins ‘A’. Pedro Pimpão entregou a Taça.

UD Leiria - HB Caseirinhos
SC Pombal - HB Caseirinhos
UD Leiria - CCMI
SC Pombal - UD Leiria
CCMI - HB Caseirinhos

2-0
1-3
3-2
3-1
7-0
4-1

J V E D M/S
P
1 SC Pombal
3 3 0 0 12-2 9
2 CCMI
3 1 0 2 5-5
3
3 HB caseirinhos 3 1 0 2 6-8
3
po
con4 UDem
Leiriaque a3 equipa
1 0 2 do
4-11
3

● SL Benﬁca venceu em Benjamins ‘A’, com Mar

29 000

2-0, o mesmo sucedendo,
com os outros dois opositocelho, os Caseirinhos, faRESULTADOS APURAMENTO LUGARES
res, União de Tomar e Conlhou
por -muito
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3-2
UD Leiria - ADPna
Roma
5-4
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condeixaRoma.
- SC Pombal
no
A particularidade
AD
● Ogrupo.
S.C Braga
esteve
Vieirense - ADP Roma o custo5-0
total
do
evento
ﬁnal
Benjamins
éna
que
o de
Guiense
foi a única
A Rainha
fechar
o painel, 1-3
os
Vinha
- UD Leiria
‘A’, perdendo
ao ainHB Caseirinhos
- CCMI
0-6
equipa
a vencer
AD Pedro
Sub’15,
com
a equipa da
tervalo por 1-0
Sesimbra - Carnide
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Roma em provas oficiais esAD
Pedro Roma a finalizar
Arcuda - SC Pombal
1-7
ta temporada. Como tal, seaFINAL
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9.º UD Leiria
pate, mas, a AD Pedro Roma
2 Vasco Gama 4 3 1 1 1-3
5
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2
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11.º Vieirense
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3
de mais um troféu.
12.º AD Pedro Roma
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● Os Ben
Almeida,
Duarte, J

garrafas de água
600 Quilogramas de fruta
3 500 Barras de Cereais
4 700 Pacotes de bolachas
foram distribuídas durante os três dias

150

● No ﬁnal, Pedro Roma não conteve as lágrimas de emoção por um trabalho de excelência

jogos realizados, contando todos eles
com árbitros federados
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Representações

(+351) 236 210 210

www.agrisoure.pt
E.N. 1, nº 15, Moncalva | Pombal

www.optilink.pt

236 212 100 | tip_guida@hotmail.com | http://guida.pt/ | Zona Industrial da Formiga | Pombal
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Piloto divide o tempo entre o laboratório e os troços de asfalto

Ilídio Gameiro, o técnico de próteses
dentárias que acelera no rali para
“desligar a ficha do dia-a-dia”
Para Ilídio Gameiro o rali é uma paixão. Uma paixão que começou ainda em
criança e foi crescendo até
que um dia decidiu entrar
no mundo do desporto automóvel. Comprou o primeiro carro e começou a praticar. “No início era mais uma
brincadeira, mas agora já é
a sério”, contou ao Pombal
Jornal. Afinal, agora participa em provas e até vai ganhando alguns prémios.
Ilídio Gameiro tem “dois
amores, que em nada são
iguais”. Um são as próteses
dentárias e faz delas profissão. O outro são os ralis, que
ocupam os seus tempos livres. É assim desde 1996,
quando comprou o seu primeiro carro que adaptou para este desporto automóvel.
“Era um Golf GTI”, recorda,
frisando que na altura o rali
era encarado “mais [como]
uma brincadeira”.
“Mas agora já é mais a sério”, continuou o piloto que
mais tarde começou a competir em provas federadas e
não federadas. E é assim até
hoje. Durante a semana dedica-se às próteses dentárias. Ao fim-de-semana, não
todos, troca o laboratório
pelas estradas. Aí, a sua concentração foca-se apenas
nos carros, nas velocidades,
nos troços…
O rali é um refúgio ao seu
dia-a-dia. Aqui, as únicas
ambições são a diversão e
o convívio. Por isso, pouco

●●Ilidio Gameiro e o seu navegador Fábio Bento

importam os prémios. “Faço isto para me divertir, não
é para ganhar nada”, sublinha. “É mais para conviver
com os amigos e para me
abstrair do trabalho do dia
-a-dia”, adianta, confessando que, “obviamente, os prémios são sempre uma motivação extra”.
E já conta com alguns. Só
este ano foi o primeiro da
sua classe no Templários
Rally (Tomar) e segundo em
Alvaiázere. No Rali Alitém
não concorreu, mas fez a
abertura como carro zero. A
não participação enquanto
concorrente teve a ver com
o facto das provas para pontuarem serem apenas de rali

em terra batida.
“Já fiz muito rali de terra
batida e é super divertido,
mas agora prefiro o asfalto”. Porquê? “Porque é muito mais limpo, não danifica
tanto os carros e divirto-me
mais, pois consigo atingir
maiores velocidades”.
O rali de asfalto e o rali de
terra batida são “totalmente
diferentes”. Em terra “costumamos dizer que andamos
sempre de lado, a varrer”.
Já o alcatrão “tem outro tipo
de adrenalina devido à velocidade que se pode atingir”.
Num ou noutro, “a diversão é garantida”, sem nunca
descurar a segurança, claro.
A equipa é constituída por

duas pessoas: o piloto e o
navegador. Esta “dupla tem
de confiar um no outro para as coisas baterem certo”.
Por isso, não convém andar
a mudar constantemente
os membros da equipa, “até
porque atingimos velocidades consideráveis, pelo que
não pode ser levado na brincadeira”. “O meu navegador
tem sido sempre o mesmo:
Fábio Bento”.
Nesta equipa cada um
tem o seu papel. A função do piloto é conduzir
de acordo com as coordenadas dadas pelo navegador. Essas coordenadas são
transmitidas ao navegador
pelo próprio piloto aquan-

do do reconhecimento do
traçado.
Antes de cada rali, as equipas percorrem os troços
com base no “roadbook” fornecido pela organização, onde constam todas as indicações do percurso. Nessa altura, o piloto fornece os dados sobre os tipos de curva,
que são apontados pelo navegador, para no dia da prova ir dando indicação ao piloto. Isto permite ao condutor ir adaptando a sua condução às características do
traçado, curva a curva, para “não termos sustos”. E
já teve algum susto? “Sim,
já capotei duas vezes, mas
não foi nada de grave”, disse, acrescentando que são
situações que “fazem parte
deste desporto”.
E não foi nada de grave
porque os carros de rali são
equipados de forma a proteger os seus ocupantes em
caso de acidente.
Ainda tem ambições no
rali? “Não, o rali é apenas
para eu desligar a ficha do

dia-a-dia”, respondeu sem
hesitações. “Nesta altura já
não há hipóteses” de chegar ao topo, por isso “o único objectivo é divertir-me,
sempre foi”. “Para se chegar
longe em qualquer desporto
motorizado é preciso quase
nascer dentro de um carro
ou em cima de uma mota”.
Não é o seu caso. “O rali é
um desporto que gosto desde miúdo, mas a dentária
veio primeiro”. Só depois se
começaram a juntar os cordelinhos para fazer a coisa
acontecer. “A prótese dentária já estava na minha vida
quando me iniciei no rali”.
“Por minha iniciativa, comprei vários carros que preparava para o rali”.
Foi assim que tudo começou e hoje acumula a paixão pelas próteses dentárias
com a paixão pelo desporto
automóvel. E é fácil conciliar os ralis com a actividade
profissional? “Nem sempre”,
mas o facto de as provas serem maioritariamente aos
fim-de-semana facilita.

automóveis.
“Notei logo o conforto
e a facilidade de regular
o assento; a condução é
leve e parece que nem se
sente; o desempenho do
motor não tem qualquer
perda de potência, tanto
nas manobras de arranque ou ultrapassagens,
que responde logo à velocidade
pretendida”,
destaca a condutora.
“Realço também o facto de este carro, além ser
eléctrico, ter a opção de
gasolina, no caso de ficar sem bateria, o que é
óptimo”, sublinha Carina Santos, o que a leva
a considerar “todo esse
conjunto interessante”
na hora de se optar por
um automóvel eléctrico.

“Cada vez mais os eléctricos serão o futuro a
nível automóvel, e esta
experiência deixou-me
bastante segura e receptiva a isso”, evidencia a
profissional de Albergaria dos Doze.
De salientar que, na
cidade, o Arkana oferece uma circulação 100%
eléctrica até 80% do tempo, graças à tecnologia
inovadora resultante da
competição automóvel.
Uma experiência de
condução silenciosa e
confortável ao mesmo
tempo que poupa até
40% no consumo de combustível (em comparação
com um motor a gasolina
equivalente) e reduz as
emissões de CO2.

Test-drive ao veículo eléctrico da Renault

Carina Santos testa e aprova
o Akana E-TECH híbrido
Foi ao volante do Arkana E-TECH híbrido que
Carina Santos, de Albergaria dos Doze, teve a
sua primeira experiência de condução de um
veículo eléctrico. O desafio foi lançado pelo Pombal Jornal e contou com
o apoio da Silva & Santos,
o concessionário da Renault em Pombal. No final da viagem, o feedback de Carina Santos não
podia ser mais positivo.
“Foi a primeia vez que
conduzi um carro eléctrico e a experiência foi
muito boa”, começa por
afirmar, salientando que
este test-drive permitiulhe mudar, “pela positiva”, a opinião que tinha
sobre estas versões de
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JUNTA FREGUESIA DE VERMOIL
EDITAL

MUNICÍPIO DE POMBAL

Fórum Munícipe

AVISO
Gina Maria Estrela Domingues, Vereadora da Câmara Municipal de Pombal, torna público que, conforme as disposições do Decreto-Regulamentar nº2-A/2005, de 24 de Março, foi autorizado o encerramento do trânsito de vias municipais, nos seguintes termos:
1. Fundamento de facto: Festas de São Pedro
2. Promotor do evento: Associação Centro Social do São Pedro
3. Local do evento: Albergaria dos Doze
4. Designação das vias e período de Encerramento: Rua dos Bombeiros
Voluntários dias 29 de Junho; 1, 2 e 3 de Julho.
5. A interrupção do trânsito está condicionada à sinalização local das
alternativas de circulação rodoviária. Não devem ser pintados quaisquer
símbolos ou marcas nas referidas Ruas, ficando a cargo da Entidade Organizadora o pagamento de eventuais prejuízos causados nas mesmas.
Município de Pombal, 20 de junho de 2022.
A vereadora do trânsito, com competência delegada
(Gina Domingues)

PUB

---------------Daniel de Brito Ferreira, Presidente da Junta de Freguesia de Vermoil,
concelho de Pombal, distrito de Leiria, TORNA PÚBLICO que, de acordo com o artigo 63º, nº 1 do regulamento dos Cemitérios da Freguesia de Vermoil, consideram-se abandonadas as sepulturas cujos concessionários não sejam conhecidos ou residam em parte incerta e não exerçam os seus direitos por período
superior a dez anos, nem, decorrido esse período, se apresentem a reivindicá
-los dentro do prazo de 120 dias depois de citados por Edital. ----------------------------Assim, os familiares das pessoas identificadas no quadro abaixo dispõem de 120 dias, a contar da data da publicação do presente Edital, para reivindicar o direito à mesma. --------------------------------------------Nestes termos, para os devidos e legais efeitos, publica-se o presente
Edital que vai ser afixado nos lugares públicos do costume, publicado em dois dos
jornais mais lidos no Concelho, bem como se encontrará disponível para consulta
no site da Freguesia de Vermoil (www.jf-vermoil.pt). -----Cemitério Talhão
N.º                          Data da                 Identificação
		
de Sepultura
iluminação
da pessoa
				
sepultada
Cemitério		 A		 A1
03/11/1971
Ermelida
de Vermoil						
Ferreira
Cemitério		
A		 A3
Sem data
Sem
de Vermoil						
identificação
Cemitério		
A		 A4
24/08/1957
José Joaquim
de Vermoil						
Ferreira
Cemitério		 A		 A8
15/02/1954
Francisco
de Vermoil						
Gameiro
Cemitério		
A		 A7
Sem data
Maria de
de Vermoil						
Jesus
Cemitério		
A		 A10
30/08/1954
Maria das
						
Neves e
						
João Ferreira
Cemitério		 A		 A9
22/10/1957
António
de						
Ferreira
Vermoil						
Gomes
Cemitério		
A		 A11
12/07/1954
Maria dos
de Vermoil						
Santos
Cemitério		 A		 A12
02/11/1954
José
de Vermoil						
Gaspar
Cemitério		
A		 A13
13/09/1974
Maria de
de Vermoil						
Jesus
Cemitério		
A		 A14
3/07/1997
Júlia de
de Vermoil						
Jesus Gaspar
Cemitério		
A		 B6
04/11/1988 e
Manuel José
de Vermoil					
4/06/1998
Lagoa e Maria 		
						
Conceição
Cemitério		
A		 C1.1
05/11/1980
Maria das
de
					
Neves
Vermoil						
Pereira
Cemitério		
A		 C6
Sem data
Sem
de Vermoil					
Identificação
Cemitério		
A		 D1.1
07/03/1959
Maria
de						
da Conceição
Vermoil						
Branco
Cemitério		 A		 D1.2
26/10/1975
Manuel
de Vermoil						
Joaquim
Cemitério		 A		 D7
28/09/1975
Luís
de Vermoil						
Violante
Cemitério		 A		 D6
19/03/1989
Joaquina
de						
Maria
Vermoil						
da Ponte
Cemitério		
A		 E9
10/08/1979
Belmira Pereira
de Vermoil						
Lopes Cardoso
Cemitério		
A
E11
Sem data
Sem
de Vermoil						
Identificação
Cemitério		
A		 G2
07/10/1953
Teresa de
de Vermoil						
Jesus Barreira
Cemitério		
A		 G7
02/10/1975
Júlia de Jesus
de					
e
e
Vermoil					
27/11/2001
Manuel Mendes
Cemitério		
A
F4
30/12/1990
Raúl António
de Vermoil						
João e Joaquina
						
Jesus Claro
Cemitério		 A		 H9
3/12/1952
Conceição
de Vermoil						
de Jesus
Cemitério		
A		 I 1.1
21/04/1975
Maria
de Vermoil						
Joaquina
Cemitério		
A		 I 1.2
05/03/1971
José
de Vermoil						
Gonçalves
Cemitério		
A		 I 3
30/12/1991
Manuel
de Vermoil						
Ferreira
Cemitério		
A		 I 4
17/03/1971
Jacinto
de Vermoil						
Lopes
Cemitério		
A		 J3
24/12/1974
Maria de
de Vermoil						
Jesus
Cemitério		
A		 J4
25/07/1986
Célio Nunes
de Vermoil						
de Oliveira
Cemitério		 A		 J5
19/12/1974
Manuel
de Vermoil						
Gaspar
Cemitério		
A		 J6
03/11/1986
Emília de
de Vermoil						
Oliveira
Cemitério		
A		 M9
Sem data
Sem
de Vermoil						
Identificação
Cemitério		
B		 A9
Sem data
José Gaspar e
de Vermoil						
Angelina Jesus
						
Mendes
Cemitério		
B		 E4
Sem data
Sem
de Vermoil						
Identificação
Cemitério		
B		 F5
Sem data
Sem
de Vermoil						
Identificação
Cemitério		
B		 H8
22/10/1980
Emília Ferreira
de Vermoil						
Mendes
Cemitério		
C		 C2
15/02/1985
Abílio dos Santos
de Vermoil						
Custódio
Cemitério		 C		 C3
17/11/1926
Aires
de Vermoil						
Marques
Cemitério		
C		 E3 e 4
03/03/1956
João dos
de Vermoil						
Santos Mota
Cemitério		
C		 E5
28/05/1972 e
Lucinda Antunes
de Vermoil					
13/02/1999
Oliveira e Maria
						
Antunes do Carmo
Cemitério		
C		 E6
11/01/1969 e
José Mendes e
de Vermoil					
30/08/1983
Maria Mendes
Cemitério		 C		 E8
02/02/1982
Manuel
de Vermoil						
Francisco
Cemitério		
C		 H1.2
13/02/1935
Joaquim Fenandes
de Vermoil						
Miguel
Cemitério		
C		 H9
04/04/1993
Manuel Serafim
de Vermoil						
Gonzalez Lopes
Cemitério		
C		 H10
Ano 2000
Adelino dos
de Vermoil						
Santos Ferreira
Cemitério		
C		 F1.1
16/10/1954
Manuel Mendes
de Vermoil						
Ferreira
Cemitério		 C		 F1.2
24/08/1953
Maria
de Vermoil						
Ferreira
Cemitério		
C		 F1.3
30/12/1946
Maria da
de Vermoil						
Conceição
Cemitério		
C		 F12.1
11/02/1983
Cândida de
de Vermoil						
Jesus
Cemitério		 C		 G3
25/02/1976
Augusto
de Vermoil						
Gaspar
Cemitério		
C		 G4
11/05/1970
Engrácia de
de Vermoil						
Jesus
Cemitério		
C		 G1.2
08/10/1932
José Ferreira
de Vermoil						
Gomes
Cemitério		
C		 G11.1
13/04/1966 e
António Mendes
de Vermoil					
09/04/1967
e Conceição
						
Nogueira
Cemitério		
C		 I 2
29/01/1988
Josefa de Jesus
de Vermoil						
Adelaide		
Cemitério		
C		 I 3
05/11/1971
Manuel
de Vermoil						
Margato Novo
Cemitério		
D		 B6
23/11/1925
Joaquim Oliveira
de Vermoil						
Fonseca
Cemitério		
D		 B9
18/10/1970 e
Adelina
de Vermoil					
17/11/1992
Rodigues das Neves
						
e Adriano Júlio de
						
Morais
Cemitério		 D		 C1.3
05/07/1977
Joaquina
de Vermoil						
Conceição Antunes
						
Branco
Cemitério		
D		 C1.4
21/03/1970
Manuel Silva
de Vermoil						
Branco
Cemitério		
D		 E1.2
12/05/1968
Manuel António
de Vermoil						
Costa
Cemitério		
D		 D10
03/01/1973
Emília Rodrigues
de Vermoil
Cemitério		
D		 G1.1
04/12/1968
Maria Joaquina
de Vermoil
Cemitério		 D		 G1.2
31/12/1969
Joaquim
de Vermoil						
Ferreira Gomes
Cemitério		
D		 G3
04/12/1971
Manuel da Ponte
de Vermoil
Cemitério		
D		 H1
08/11/1953
Manuel Gaspar
de Vermoil						
e Joaquina Maria
Cemitério		
D		 H8
14/08/1985
Maria das Neves
de Vermoil						
e José António
Cemitério		
D		 H9
11/06/1905
Rosa de Jesus
de Vermoil						
Ferreira
Vermoil, 06 de junho 2022
O Presidente da Junta de Freguesia, (Daniel de Brito Ferreira)
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Opinião

Desde 1 de Maio

CANCRO DO COLO DO ÚTERO
COMO RASTREAR

Carla Sintra
Estudante do 4º ano da
licenciatura em enfermagem, do Instituto Politécnico de Leiria a realizar
Ensino Clínico na USF do
Marquês

O Cancro do Colo do Útero (CCU) é o 4º tipo de cancro mais frequente e a 4ª
maior causa de morte nas
mulheres em Portugal. As
infeções causadas pelo Vírus do Papiloma Humano (HPV) são responsáveis
por 99% dos casos do CCU.
A infeção do HPV pode ser
contraída pela maioria dos

homens e mulheres, pode
não apresentar sintomas
e é transmitida essencialmente por contacto sexual.
Este vírus divide-se em
dois grandes grupos: os de
alto risco que podem causar CCU e os de baixo risco
responsáveis pelo aparecimento de condilomas.
O Rastreio do Cancro do
Colo do Útero (RCCU) consiste na realização de um
teste para examinar as células do colo do útero, o
exame mais utilizado é a
citologia em meio líquido.
Este exame é simples, indolor, gratuito, realizado pelo
médico do centro de saúde
da área de residência e deve ser realizado com a periodicidade de cinco em
cinco anos.
Todas as mulheres entre
os 25 e os 64 anos de idade
(grupo de maior risco) devem realizar este rastreio.
Para não afetar o resultado
do exame são necessárias
as seguintes precauções:
não estar com período
menstrual, não ter relações
sexuais, nem aplicar medicação via vaginal nas 48 horas anteriores ao exame.
O exame consiste na introdução de um espéculo
(utensílio para dilatar as
paredes da vagina), para
permitir a melhor observação do CU, onde é colhida
uma amostra de células, es-

ta amostra é colocada num
recipiente com líquido (citologia em meio líquido)
para a sua posterior avaliação em laboratório. Este teste tem maior precisão
de diagnóstico, permite a
pesquisa do HPV e detetar
possíveis lesões pré-cancerígenas antes de surgirem
sintomas, aumentando a
possibilidade de cura.
Após a realização da citologia e no caso da deteção
de infeção do HPV, duas
situações podem ocorrer:
uma das situações é ser
convidada pelo centro de
saúde para repetir o rastreio dentro de 12 meses
uma vez que o organismo
pode ter a capacidade de
eliminar o vírus. A outra situação possível é ser convidada para uma consulta
para o hospital da área do
seu centro de saúde com a
finalidade de realizar exames mais pormenorizados.
No entanto um resultado da citologia com um ou
mais tipo(s) de HPV associados a alterações nas células do colo do útero não
significa que seja CCU, ou
seja, depende do tipo de
HPV detetado e da existência ou não de alterações celulares na citologia.
Além do RCCU existe a
vacinação também fundamental na prevenção pri-

mária do CCU. A vacina nonavalente, inclui os tipos
de HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33,
45, 52 e 58 que irá garantir a proteção do organismo contra as infeções causadas pelos diferentes tipos
de HPV.
Deste modo, é possível
prevenir a maioria dos cancros invasivos do CU, assim
como a maior eficácia do
seu tratamento, apenas é
necessário aderir para prevenir.
Referências
bibliográficas:

DGS. (2012). Diagnóstico e
estadiamento do cancro invasivo do colo do útero. Normas
organizacionais (nº 018/2012).
Retrieved from https://www.
dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/
norma-n-0182012-de-21122012png.aspx
Teixeira, C., Antão, C., Anes,
E., Gomes, M. J., Versos, A., &
Tomé, C. (2022). Use of Cervical Cancer Screening among
Patients of Primary Healthcare
Services: Northeast Portugal.
Portuguese Journal of Public
Health, 1-8. Retrieved from https://www.karger.com/Article/
Abstract/522666
OMS. (2020). Organização
Mundial da Saúde propõe metas para controle integral do
câncer de colo de útero em 10
anos. Retrieved from https://
vencerocancer.org.br/noticiascolo-uterino/oms-propoe-metas-para-controle-do-cancerde-colo-de-utero-em-10-anos/

Urgências do hospital
de Pombal têm
médico internista
24 horas por dia
As escalas do serviço de
urgência básica do Hospital Distrital de Pombal têm,
desde 1 de Maio, a presença
de um médico internista “no
período de 24 horas, todos
os dias da semana”.
“Esta medida vem colmatar a necessidade de estar
sempre presente um médico diferenciado nas emergências médicas, o que ainda não era consistente no
serviço de urgência básica
do HDP”.
“Desta forma, a diferenciação e qualidade de cuidados
mantêm-se durante todos
os períodos e permite assegurar com mais eficiência
a emergência interna e ex-

terna”. Os médicos internistas desempenham funções
na sala de observação, providenciam consultadoria de
medicina interna aos médicos generalistas para doentes urgentes, previamente
avaliados e estudados por
aqueles, realizam a triagem
para a decisão de transferência ou não para o Serviço de
Urgência Médico-Cirúrgica
de Leiria ou para o Centro
Hospitalar e Universitário de
Coimbra, no caso de necessidade de outras especialidades não disponíveis no CHL,
e dão apoio à emergência/
urgência interna e emergência externa, explica uma nota do CHL.

PROF. DJABI
ASTROLOGO MÉDIUM CURANDEIRO
Não sofra mais por Amor

Grande cientista espiritualista africano de experiência adquirida
em centros especializados em casos díficeis de resolver, como: juntar dois amores separados em 5 dias, negócios, inveja, maus-olhado, saúde, doenças espirituais, impotência sexual, justiça, vício de
droga, tabaco e álcool. Ajuda a resolver de forma rápida e eficaz. Lê
a sorte, dá previsão de vida e futuro pelo bom espírito. Faz trabalho
à distância. É conhecido como um dos melhores profissionais no
país. Seja qual for o seu caso, mesmo de díficil solução, não se preocupe, contacte o seu mestre de Segunda-feira a Domingo a qualquer momento com total sigilo. Resultados em 5 dias.
Consultas em Leiria e Pombal
Facilidade de pagamentos | Pagamento após os resultados
912 931 567 | WHATSAPP
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Vende-se
apartamento T3
semi-novo em Pombal.
Três quartos, duas casas de
banho (uma com hidromassagem outra com duche). Área
útil de 142m2 e área bruta de
172m2. Garagem e sótão.
Lavandaria, ar condicionado
em todas as divisões, cozinha
equipada com placa de
indução, exaustor, máquina
de lavar louça, micro-ondas,
forno, frigorífico e churrasqueira na varanda.
Excelente isolamento térmico
e acústico.
Roupeiros embutidos em
todos os quartos e estores
elétricos.
Varandas em todas as divisões, onde o sol nasce no lado
dos quartos e o pôr-do-sol na
cozinha/sala. Painéis solares,
garagem e sótão. Zona calma
e tranquila, com parque
infantil nas redondezas, às
portas da cidade.
Cont.: 912783088

ARRENDA-SE
ou VENDE-SE Garagem
individual (com despensa incluída), localizada em prédio
no centro da cidade, perto do
centro de saúde e das escolas.
BOM PREÇO.
Cont.: 932 049 830
(trata o próprio).
VENDE-SE terreno para
construção c/ 1.200m2, a 5km
de Pombal.
Cont.: 962 090 032
ARRENDA-SE estúdio, em
águas furtadas, na cidade de
Pombal.
Cont.: 918 624 119
Quarto com
WC privativo, internet,
todo mobilado, centro da
cidade.
Cont.:964 003 023

Empresa de Pombal
admite colaborador para
unidade fabril de estruturas
metálicas.
Cont.: 910365215

A Beauty Zone
procura:
- Esteticista com formação em
unhas de gel para part-time
ou full-time
- Técnica de unhas com
possibilidade de exploração
independente.
Cont.: 918735647 ou directamente na Beauty Zone (entrada do Pombal Shopping).
Funcionário
administrativo com
mais de 35 anos de experiencia no ramo da construção
civil oferece-se para emprego
compatível. Resposta a este
jornal, através do email: pombaljornal@gmail.com

Precisa-se
senhora para realizar
TRABALHOS DOMÉSTICOS em habitação na Mata
Mourisca. Tempo inteiro e
com contrato de trabalho. Disponibiliza-se alojamento, caso
seja necessário. Com carta de
condução.
Cont.: 236 951 632 | 914 237 342

Senhora
c/ experiência,
guarda bebés
e crianças em idade
escolar, mesmo em período
de férias.
Cont.: 962 576 113

Procuro um RELÓGIO
de Avé-Marias, para
comprar, c/ caixa grande e
um petromax de 350 velas.
Cont.: 915 993 336

O Centro Social
Paroquial
de Almagreira encontra-se a recrutar Ajudante de
Acção Directa.
As inscrições devem ser
feitas para o e-mail centro.
almagreira@sapo.pt, através
do telefone 236 200 390, ou
presencialmente, mediante
marcação prévia.

VIVENDA
PARA FÉRIAS
em Albufeira. Casa com
5 quartos, dois deles são
suites (13 camas), 4 wc, facilidades de estacionamento,
a 900m da praia, muito próxima de espaços comerciais.
Ideal para famílias. Disponível a partir de agora.
Cont.: 965 510 507

C ON V Í V IO

Pretendemos admitir em regime de contrato a
termo incerto e para entrada imediata:
Ajudante de ação educativa.
Habilitações Mínimas - escolaridade obrigatória.
Preferência com alguma experiência anterior na área.
(A falta não é eliminatória)
Educadora de Infância para estágio profissional
(entrada imediata)
Resposta ao anúncio deverá ser apresentadas no local
nos dias úteis das 09:30 às 12:30 e das 15:30 às 17:30,
ou via Email.
E-mail – osobreirinho@sapo.pt
Telefone/Fax – 236 211 130

Senhor, ex-emigrante,
gostaria de encontrar uma
senhora, de preferência
emigrante ou ex-emigrante
em França, com saúde, que
seja livre de todos os encargos
para fazer a vida comigo e que
pertença ao distrito de Leiria.
A idade pouco importa. Sou
pessoa educada e sincera.
Cont.: 937 892 306

VENDE-SE
Vinho do lavrador a 8€ / 5L
- Feno enfardado a 4€ / fardo
- Feno a granel a 10€ / m3
- Azeite a 30€/ 5L
Cont: 965 510 507

ARREDORES DE POMBAL,
Morena, atrevida, sedutora,
bumbum
guloso, pele macia, carinhosa
muito tranquila,
massagem e
acessórios. Das 9:00 às 21:00
Cont.: 910 333 711 ou
961805312
Jovem de meia idade,
sensual, meiga, faz brincadeiras em troca de ajuda
monetária.
Cont.: 910 177 349
1ª VEZ, MORENAÇA, mamas
48, o. natural
molhadinho,
garganta funda,
estilo namoradinha, beijo
na boca. Atrás
adoro.
Cont.: 916 123 601
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Estimado cliente, proprietário e comprador.
Com longa experiência, honestidade, confiança e profissionalismo, encontra aqui o seu consultor
imobiliário na Re/max Marquês, em Pombal.
Para comprar, vender ou arrendar, por favor fale comigo!

OFERTA DE EMPREGO
És jovem e procuras um emprego
com futuro e com excelentes
condições em Pombal?
Envia a tua candidatura para:
geral@d-pm.pt
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MUNICÍPIO DE POMBAL

MUNICÍPIO DE POMBAL

AVISO

AVISO

CONTRATO DE TRABALHO
EM FUNÇÕES PÚBLICAS
POR TEMPO DETERMINADO (A TERMO CERTO) (M/F)

CONTRATO DE TRABALHO
EM FUNÇÕES PÚBLICAS
POR TEMPO INDETERMINADO (M/F)

Para os efeitos conjugados do n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação, com o disposto na alínea a) do n.º 1 e no n.º 5, ambos do artigo 11.º da Portaria n.º
125-A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, torna-se público que se encontra aberto procedimento concursal comum para ocupação de 4 (quatro) postos de trabalho da carreira / categoria de Assistente
Operacional – área de Cantoneiro de Limpeza, para o Serviço de Higiene e Limpeza Urbana, previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal do Município de Pombal,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado (a termo certo), nos termos da alínea h) do artigo 57.º da LTFP, pelo prazo de 15
(quinze) dias úteis, conforme aviso (extrato) n.º 11650/2022, publicitado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 110, de 7 de junho de 2022, e na bolsa de emprego público (www.
bep.gov.pt). A formalização das candidaturas deverá ser efetuada através do preenchimento do formulário existente na plataforma eletrónica deste Município, disponível em
https://servicosonline.cmpombal.pt/recrutamento/, até ao termo do prazo de candidatura (30/06/2022). A submissão de formulário através da plataforma eletrónica implica
um registo de utilização prévio. Para o efeito, poderá visualizar o manual de instruções
para submissão de candidatura a procedimento concursal de recrutamento, disponível
em https://servicosonline.cm-pombal.pt/recrutamento/. Nos termos do n.º 4 do artigo
19.º da Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, em caso excecional e devidamente fundamentado pelo candidato, será permitida a apresentação de candidatura em suporte
de papel, através do preenchimento de formulário tipo, disponível na página eletrónica
do Município de Pombal em https://servicosonline.cm-pombal.pt/recrutamento/, ou obtido na Divisão de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos, a entregar presencialmente nessa mesma Divisão ou a remeter por correio registado, com aviso de receção, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Pombal, Largo do Cardal, 3100-440
Pombal, igualmente até ao termo do prazo de candidatura (30/06/2022).
Pombal, 7 de junho de 2022.
O Presidente da Câmara Municipal de Pombal, Pedro Pimpão, Lic.
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Para os efeitos conjugados do n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação,
com o disposto na alínea a) do n.º 1 e no n.º 5, ambos do artigo 11.º da Portaria n.º 125A/2019, de 30 de abril, alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro,
torna-se público que se encontra aberto procedimento concursal comum para ocupação de 1 (um) posto de trabalho da carreira / categoria de Assistente Operacional – área de Cozinheiro, para a Secção de Desporto e Juventude, previsto e não
ocupado no Mapa de Pessoal do Município de Pombal, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, pelo prazo de 10
(dez) dias úteis, conforme aviso (extrato) n.º 11920/2022, publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 113, de 13 de junho de 2022, e na bolsa de emprego público (www.bep.
gov.pt). A formalização das candidaturas deverá ser efetuada através do preenchimento do formulário existente na plataforma eletrónica deste Município, disponível em https://servicosonline.cmpombal.pt/recrutamento/, até ao termo do prazo de candidatura
(28/06/2022). A submissão de formulário através da plataforma eletrónica implica um
registo de utilização prévio. Para o efeito, poderá visualizar o manual de instruções para submissão de candidatura a procedimento concursal de recrutamento, disponível em
https://servicosonline.cm-pombal.pt/recrutamento/. Nos termos do n.º 4 do artigo 19.º
da Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro, em caso excecional e devidamente fundamentado pelo candidato, será permitida a apresentação de candidatura em suporte de
papel, através do preenchimento de formulário tipo, disponível na página eletrónica do
Município de Pombal em https://servicosonline.cm-pombal.pt/recrutamento/, ou obtido
na Divisão de Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos, a entregar presencialmente nessa mesma Divisão ou a remeter por correio registado, com aviso de receção,
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Pombal, Largo do Cardal, 3100-440 Pombal, igualmente até ao termo do prazo de candidatura (28/06/2022).
Pombal, 13 de junho de 2022.
O Presidente da Câmara Municipal de Pombal, Pedro Pimpão, Lic.
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CARINA SANTOS
911 524 965

Com experiência profissional de 20 anos,
a trabalhar no sector das reformas

. Precisa de informações sobre pensões estrangeiras/nacionais?
. Sabe como receber os Fundos “2º Pilier da Suiça?
. Pensões antecipadas por longas carreiras?
. Pensões por educação dos filhos, no estrangeiro?
. Pensões de sobrevivência (viuvez)?
Faça a sua marcação para tirar as suas dúvidas
Largo da Igreja Velha | Centro Comercial 12.12 - Loja 3
3100 - 081 Albergaria dos Doze

Cartório notarial DE Soure
A CARGO Da NOTÁRIa Celeste Maria Rainho de Jesus Pita

Cartório notarial DE POMBAL
A CARGO DO NOTÁRIO GUSTAVO PESSOA PINTO
EXTRACTO

------ CERTIFICO para efeitos de publicação que por escritura de hoje
exarada a fls. 84, e seguintes do livro n.º 203, deste Cartório, compareceu
como outorgante: ---------------------------------------------------------------------------------------------- ADÉLIA DE JESUS RODRIGUES e marido CARLOS MANUEL CONTENTE SIMÕES, casados sob o regime de bens da comunhão de adquiridos, contribuintes com os NIFs 194.168.158 e 180.041.037, naturais, ela
da freguesia de Vila Cã, ele da freguesia da Pelariga, ambas do concelho
de Pombal, e residentes na Rua Contente, n.º 5, no lugar de Tinto, na freguesia de Pelariga, concelho de Pombal, declararam que com exclusão
de outrem, são donos e legítimos compossuidores dos seguintes bens:
------ UM – um quarto do prédio rústico composto de mato em terreno de
rocha com oliveiras e terra de cultura de milho, com a área de três mil quinhentos e dez metros quadrados, sito em “Entre Centieiras”, na freguesia de Vila Cã, concelho de Pombal, a confrontar do norte com António
Luiz e outro, do sul e do poente com José Luiz, e do nascente com Joaquim
Luiz, inscrito na respectiva matriz da sob o artigo 11.823, com o valor patrimonial para efeitos de IMT e Imposto de Selo correspondente à fracção de
24,21 €, e omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal. ------------------ DOIS – um quarto do prédio rústico composto de terra de cultura
de milho e mato em terreno de rocha com oliveiras, com a área de quatro
mil seiscentos e oitenta metros quadrados, sito em “Entre Centieiras”,
na freguesia de Vila Cã, concelho de Pombal, a confrontar do norte com
Joaquim Domingues Novo, do sul e do poente com Manuel Rodrigues, e
do nascente com José Luiz, inscrito na respectiva matriz da sob o artigo
11.827, com o valor patrimonial para efeitos de IMT e Imposto de Selo correspondente à fracção de 31,94 €, e omisso na Conservatória do Registo
Predial de Pombal. --------------------------------------------------------------------------------------------- Que entrou na composse dos identificados bens, por volta do ano de
mil novecentos e noventa e dois, ainda solteira, por doação verbal do
seu pai, Aires Luís, já falecido, residente que foi no lugar de Alcaria, na freguesia de Vila Cã, concelho de Pombal, em nome de quem se encontra
inscrito na matriz. ------------------------------------------------------------------------------------------- Que não foi, nem lhe é possível agora legalizar a referida doação por
título válido, mas o certo é que desde a referida entrada na sua composse,
portanto há mais de vinte anos, tem ela justificante, juntamente com os
restantes comproprietários, Joaquim de Jesus Luís casado com Edite Maria
Domingues Carrasqueira, residentes na Rua Principal, n.º 131, no lugar de
Casal da Lagoa, na freguesia de Vila Cã, concelho de Pombal, Maria da Silva
Luís, divorciada, residente em Pombal, e Carlos Luís dos Santos Rodrigues
casado com Maria Alice Pedro Rodrigues, e residentes no lugar de Vales de
Algoz, na União das Freguesias de Algoz e Tunes, concelho de Silves, vindo
a possuir os identificados bens, plantando e cortando pinheiros e eucaliptos, roçando os matos, colhendo lenha, avivando estremas, praticando
todos os actos materiais correspondentes ao exercício do direito de compropriedade, sempre com o conhecimento da generalidade das pessoas,
sem oposição ou intromissão de quem quer que seja, e sem interrupção,
portanto sob uma forma pública, pacífica e contínua, pelo que adquiriu o
respectivo direito de compropriedade por usucapião, causa esta de adquirir que, como é óbvio, não pode comprovar pelos meios extrajudiciais
normais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ESTÁ CONFORME
Soure, 17 de Maio 2022.
A Notária,
(Celeste Maria Rainho de Jesus Pita)
Pombal Jornal n.º 232 de 23 Junho de 2022

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação
outorgada em 03/06/2022, exarada a folhas 142, do Livro de Notas para
Escrituras Diversas número 53, deste Cartório Notarial, sito na Avenida Biscarrosse, n.º 11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceu
como outorgante: Preciosa de Jesus Silva, NIF 149.182.228, solteira, maior,
natural da freguesia de São Simão de Litém, concelho de Pombal, residente
na Rua de São Pedro, nº 20, lugar de Barrinho, União das freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, Pombal, declarou com
exclusão de outrém, é dona e legítima possuidora do seguinte: Um: 1/2 do
prédio rústico, terra de cultura com oliveiras e vinha, sito em Barrinho, freguesia – União das freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria
dos Doze, concelho de Pombal, inscrito na matriz sob o artigo 29398, descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal sob o nº 1100/São Simão de Litém, encontrando-se a referida metade registada definitivamente a favor de Lucinda Rodrigues Rafael, casada com Michel Paulin Ernest
Prudent Jouan, pela Ap. 17 de 04/08/1993; Dois: Prédio rústico, pinhal, com
a área de 740 m2, sito em Barrinho, dita freguesia – União das freguesias de
Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, a confrontar do norte
com Glória da Encarnação, do sul com Manuel da Costa, do nascente e do
poente com caminho, inscrito na matriz sob o artigo 28733, que proveio
do artigo 8843 da freguesia de São Simão de Litém (extinta), não descrito
na Conservatória do Registo Predial de Pombal; Três: Prédio rústico, terra
de cultura com oliveiras, com a área de 220 m2, sito em Barrinho, mesma
freguesia – União das freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, a confrontar do norte com António da Silva e irmão, do sul
com Manuel Rafael, do nascente com António Rodrigues e do poente com
Diamantino Ferreira, inscrito na matriz sob o artigo 29371, que proveio do
artigo 9076 da freguesia de São Simão de Litém (extinta), não descrito na
Conservatória do Registo Predial de Pombal; Quatro: 1/2 do prédio rústico,
terra de cultura com oliveiras, árvores de fruto e videiras, sito em Barrinho,
aludida freguesia – União das freguesias de Santiago e São Simão de Litém e
Albergaria dos Doze, com a área total de 3100 m2, a confrontar, no todo, do
norte com Luís da Costa, do sul com António Rodrigues Júnior, do nascente
com Manuel Rafael e do poente com caminho, inscrito na matriz sob o artigo 29380, que proveio do artigo 9079 da freguesia de São Simão de Litém
(extinta), não descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal;
Cinco: Prédio rústico, terra de cultura com oliveira, com a área de 150 m2,
sito em Barrinho, citada freguesia – União das freguesias de Santiago e São
Simão de Litém e Albergaria dos Doze, a confrontar do norte com Emília
de Jesus, do sul e do poente com António da Silva e irmão e do nascente
com António Rodrigues Júnior, inscrito na matriz sob o artigo 29386, que
proveio do artigo 9081 da freguesia de São Simão de Litém (extinta), não
descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal;
Seis: Prédio
rústico, terra de semeadura, com a área de 643,75 m2, sito em Barrinho,
referida freguesia – União das freguesias de Santiago e São Simão de Litém
e Albergaria dos Doze, a confrontar do norte com herdeiros de António
da Silva, do sul com Aida Cristina da Silva Rafael Eira, do nascente com
Herdeiros de Mariana da Silva e do poente com Rua de S. Pedro, inscrito
na matriz sob o artigo 42858, não descrito na Conservatória do Registo
Predial de Pombal;
Que, pretendendo efectuar o registo de aquisição a
seu favor, da 1/2 do prédio identificado na verba nº 1, não dispõe de título
formal para a dedução do trato sucessivo a partir da titular inscrita; Que a
verba nº 1 veio à posse dela justificante, por compra meramente verbal feita em 1994, àquela dona inscrita Lucinda Rodrigues Rafael, falecida no dia
03/05/2009, conforme assento de óbito número 427 do ano de 2009, do
Consulado Geral de Portugal em Paris, França, cuja impressão da respectiva certidão online se encontra arquivada, neste Cartório, no maço de documentos de notificação prévia do ano de 2021, processo nº 2/2021; Que o
prédio identificado sob a verba nº 5 veio à posse dela justificante por compra meramente verbal feita por volta do ano de 1998, a Mariana da Silva e
marido José Ponciano, residentes que foram no mesmo lugar de Barrinho;
Que as verbas nºs 2, 3, 4 e 6, vieram à posse dela justificante, por volta do
ano de 1993, por partilha meramente verbal por óbito dos seus pais António da Silva e Maria Elisa, que também usou e foi conhecida por Maria de
Jesus, residentes que foram no mesmo lugar de Barrinho; Que, após as
referidas compras e partilha, de facto, passou a compossuir e a possuir os
aludidos prédios, em nome próprio, utilizando-os, limpando-os, tratando
-os, cultivando-os, colhendo as sementeiras e os frutos, procedendo à sua
conservação, defesa e fruição, composse e posse que sempre foi exercida
por ela de forma a considerar como seu o direito às referidas verbas, sem
interrupção, intromissão ou oposição de quem quer que fosse, à vista de
toda a gente do lugar e de outros circunvizinhos, sempre na convicção de
exercer um direito próprio sobre coisa própria; e, Que esta posse assim
exercida ao longo de mais de 23 anos se deve reputar de pública, pacífica e
contínua. Assim, na falta de melhor título, ela justificante adquiriu as mencionadas verbas para seu património, por usucapião, que invoca, por não
lhe ser possível provar pelos meios extrajudiciais normais. Está conforme.
Pombal, 03 de Junho de 2022
A Colaboradora Autorizada,

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de Justificação
outorgada em 07/06/2022, exarada a folhas 10, do Livro de Notas para
Escrituras Diversas número 54, deste Cartório Notarial, sito na Avenida
Biscarrosse, n.º 11, em Pombal, do notário Gustavo Pessoa Pinto, compareceu como outorgante: Maria José Pereira dos Santos, NIF 223.537.381,
solteira, maior, natural da freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, com
residência habitual na Rua Outeiro Pomar, Lote 2, Zona Industrial, Casal
do Cego, União das freguesias de Marrazes e Barosa, Leiria, declarou com
exclusão de outrem, é dona e legítima possuidora dos seguintes bens: Um:
2/4 partes do prédio rústico, terra de semeadura, pinhal e mato com oliveiras, sito em Costeira da Ordem, freguesia de Vermoil, concelho de Pombal,
inscrito na matriz sob o artigo 3313, descrito na Conservatória Registo Predial de Pombal sob o número 12678/Vermoil, sem inscrição de aquisição
da referida parte; Dois: 1/2 do prédio rústico, terra de semeadura e vinha
com oliveiras, sito em André, freguesia de Vermoil, concelho de Pombal,
inscrito na matriz sob o artigo 3344, descrito na Conservatória Registo Predial de Pombal sob o nº 10020/Vermoil, sem inscrição de aquisição da
referida parte; e, Três: Prédio rústico, terra de semeadura com oliveiras e
mato com carvalhos e pinheiro, com a área de 1480 m2, sito em André, dita
freguesia de Vermoil, a confrontar do norte com Otília Rosa Lopes e outro,
do sul com José Gaspar da Ponte, do nascente com ribeiro e do poente com
herdeiros de Adelino Ferreira e outros, inscrito na matriz sob o artigo 3343,
não descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal; Que as referidas verbas vieram à posse dela justificante, por compras meramente verbais efectuadas por volta do ano de 2001: A verba nº 1, a Armando Mendes
e mulher Maria de Jesus, residentes que foram no lugar de Lapa, Vermoil,
Pombal; A verba nº 2, a Adelino Rosa Lopes, viúvo de Ana Maria Faria de
Almeida e Costa, residente que foi em Alcabideche, Cascais; A verba nº 3,
a Hermenegilda da Conceição Gonçalves Neto, casada com Fernando Pinto Marques, residente na Quinta do Anjo, Palmela, Setúbal; Que após as
referidas compras, de facto, passou a compossuir e a possuir os aludidos
prédios em nome próprio, limpando-os, cultivando-os, plantando árvores
e colhendo os frutos, composse e posse que sempre foi exercida por ela de
forma a considerar tais verbas como suas, sem interrupção, intromissão ou
oposição de quem quer que fosse, à vista de toda a gente dos lugares e de
outros circunvizinhos, sempre na convicção de exercer um direito próprio
sobre coisa própria; Que estas composse e posse assim exercida ao longo
de mais de 20 anos, se deve reputar de pública, pacífica e contínua. Assim,
na falta de melhor título, ela justificante adquiriu as mencionadas verbas
para seu património, por usucapião, que invoca, por não lhe ser possível
provar pelos meios extrajudiciais normais. Está conforme.
Pombal, 07 de Junho de 2022
A Colaboradora Autorizada,

Ana Carina Gonçalves da Silva, n.º de inscrição na Ordem dos Notários: 20063/02

Ana Carina Gonçalves da Silva, n.º de inscrição na Ordem dos Notários: 20063/02
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Cartório notarial DE POMBAL
A CARGO DO NOTÁRIO GUSTAVO PESSOA PINTO
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Cartório notarial DE Soure
A CARGO Da NOTÁRIa Celeste Maria Rainho de Jesus Pita
------ CERTIFICO para efeitos de publicação que por escritura de hoje exarada a fls. 75, e seguintes do livro n.º 203, deste Cartório, compareceu como
outorgante: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- JOAQUIM DE JESUS LUÍS e mulher EDITE MARIA DOMINGUES
CARRASQUEIRA, casados sob o regime de bens da comunhão de adquiridos, contribuintes com os NIFs 153.263.130 e 164.885.374, naturais, ele da
freguesia de Vila Cã, ela da freguesia de Abiul, ambas do concelho de Pombal, e residentes na Rua Principal, n.º 131, no lugar de Casal da Lagoa, na
freguesia de Vila Cã, concelho de Pombal, declararam que com exclusão
de outrem, são donos e legítimos compossuidores dos seguintes bens:
------ UM – um quarto do prédio rústico composto de mato em terreno
de rocha com oliveiras e terra de cultura de milho, com a área de três
mil quinhentos e dez metros quadrados, sito em “Entre Centieiras”,
na freguesia de Vila Cã, concelho de Pombal, a confrontar do norte com
António Luiz e outro, do sul e do poente com José Luiz, e do nascente com
Joaquim Luiz, inscrito na respectiva matriz da sob o artigo 11.823, com o
valor patrimonial para efeitos de IMT e Imposto de Selo correspondente à
fracção de 24,21 €, e omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- DOIS – um quarto do prédio rústico composto de terra de cultura
de milho e mato em terreno de rocha com oliveiras, com a área de quatro
mil seiscentos e oitenta metros quadrados, sito em “Entre Centieiras”,
na freguesia de Vila Cã, concelho de Pombal, a confrontar do norte com
Joaquim Domingues Novo, do sul e do poente com Manuel Rodrigues, e
do nascente com José Luiz, inscrito na respectiva matriz da sob o artigo
11.827, com o valor patrimonial para efeitos de IMT e Imposto de Selo correspondente à fracção de 31,94 €, e omisso na Conservatória do Registo
Predial de Pombal. --------------------------------------------------------------------------------------------- Que entrou na composse dos identificados bens, por volta do ano de
mil novecentos e noventa e dois, no estado de solteiro, por doação verbal dos seus pais Aires Luís e Maria de Jesus, já falecidos, residentes que
foram no lugar de Alcaria, na freguesia de Vila Cã, concelho de Pombal, em
nome de quem se encontra inscrito na matriz. --------------------------------------------- Que não foi, nem lhe é possível agora legalizar a referida doação por
título válido, mas o certo é que desde a referida entrada na sua composse, portanto há mais de vinte anos, tem ele justificante, juntamente com
os restantes comproprietários, Carlos Luís dos Santos Rodrigues, casado
com Maria Alice Pedro Rodrigues, residente no lugar de Vales de Algoz, na
União das Freguesias de Algoz e Tunes, concelho de Silves, Maria da Silva
Luís, divorciada, residente no lugar de Alcaria, na freguesia de Vila Cã, concelho de Pombal, e Adélia de Jesus Rodrigues casada com Carlos Manuel
Contente Simões, residentes na Rua Contente, n.º 5, no lugar de Tinto, na
freguesia de Pelariga, concelho de Pombal, vindo a possuir os identificados bens, plantando e cortando pinheiros e eucaliptos, roçando os matos,
colhendo lenha, avivando estremas, praticando todos os actos materiais
correspondentes ao exercício do direito de compropriedade, sempre
com o conhecimento da generalidade das pessoas, sem oposição ou intromissão de quem quer que seja, e sem interrupção, portanto sob uma
forma pública, pacífica e contínua, pelo que adquiriu o respectivo direito
de compropriedade por usucapião, causa esta de adquirir que, como é
óbvio, não pode comprovar pelos meios extrajudiciais normais. ----------------ESTÁ CONFORME
Soure, 17 de Maio 2022.
A Notária, (Celeste Maria Rainho de Jesus Pita)
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Cartório notarial DE Soure
A CARGO Da NOTÁRIa Celeste Maria Rainho de Jesus Pita
------ CERTIFICO para efeitos de publicação que por escritura de hoje
exarada a fls. 78, e seguintes do livro n.º 203, deste Cartório, compareceu
como outorgante: ---------------------------------------------------------------------------------------------- MARIA DA SILVA LUÍS, divorciada, contribuinte com o NIF
197.898.211, natural da freguesia de Vila Cã, concelho de Pombal, residente
no Largo do Cardal, nº 48, 3º esquerdo, em Pombal, declarou que com
exclusão de outrem, é dona e legítima compossuidora dos seguintes
bens: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UM – um quarto do prédio rústico composto de mato em terreno de
rocha com oliveiras e terra de cultura de milho, com a área de três mil quinhentos e dez metros quadrados, sito em “Entre Centieiras”, na freguesia
de Vila Cã, concelho de Pombal, a confrontar do norte com António Luiz
e outro, do sul e do poente com José Luiz, e do nascente com Joaquim Luiz,
inscrito na respectiva matriz da sob o artigo 11.823, com o valor patrimonial para efeitos de IMT e Imposto de Selo correspondente à fracção de
24,21 €, e omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal. ------------------ DOIS – um quarto do prédio rústico composto de terra de cultura
de milho e mato em terreno de rocha com oliveiras, com a área de quatro
mil seiscentos e oitenta metros quadrados, sito em “Entre Centieiras”,
na freguesia de Vila Cã, concelho de Pombal, a confrontar do norte com
Joaquim Domingues Novo, do sul e do poente com Manuel Rodrigues, e
do nascente com José Luiz, inscrito na respectiva matriz da sob o artigo
11.827, com o valor patrimonial para efeitos de IMT e Imposto de Selo correspondente à fracção de 31,94 €, e omisso na Conservatória do Registo
Predial de Pombal. -------------------------------------------------------------------------------------------- Que entrou na composse dos identificados bens, por volta do ano de
mil novecentos e noventa e dois, por doação verbal do seu pai Aires
Luís, já falecido, residente que foi no lugar de Alcaria, na freguesia de Vila
Cã, concelho de Pombal, em nome de quem se encontra inscrito na
matriz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que não foi, nem lhe é possível agora legalizar a referida doação por
título válido, mas o certo é que desde a referida entrada na sua composse,
portanto há mais de vinte anos, tem ela justificante, juntamente com os
restantes comproprietários, Joaquim de Jesus Luís casado com Edite Maria
Domingues Carrasqueira, residentes na Rua Principal, n.º 131, no lugar de
Casal da Lagoa, na freguesia de Vila Cã, concelho de Pombal, Adélia de Jesus Rodrigues casada com Carlos Manuel Contente Simões, residentes na
Rua Contente, n.º 5, no lugar de Tinto, na freguesia de Pelariga, concelho de
Pombal, e Carlos Luís dos Santos Rodrigues casado com Maria Alice Pedro
Rodrigues, residentes no lugar de Vales de Algoz, na União das Freguesias
de Algoz e Tunes, concelho de Silves, vindo a possuir os identificados bens,
plantando e cortando pinheiros e eucaliptos, roçando os matos, colhendo
lenha, avivando estremas, praticando todos os actos materiais correspondentes ao exercício do direito de compropriedade, sempre com o conhecimento da generalidade das pessoas, sem oposição ou intromissão de
quem quer que seja, e sem interrupção, portanto sob uma forma pública,
pacífica e contínua, pelo que adquiriu o respectivo direito de compropriedade por usucapião, causa esta de adquirir que, como é óbvio, não
pode comprovar pelos meios extrajudiciais normais. ---------------------------------ESTÁ CONFORME
Soure, 17 de Maio 2022
A Notária,
(Celeste Maria Rainho de Jesus Pita)
Pombal Jornal n.º 232 de de 23 Junho de 2022
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Cartório notarial DE Soure
A CARGO Da NOTÁRIa Celeste Maria Rainho de Jesus Pita

------ CERTIFICO para efeitos de publicação que por escritura de hoje exarada a fls. 81, e seguintes do livro n.º 203, deste Cartório, compareceu como
outorgante: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- CARLOS LUÍS DOS SANTOS RODRIGUES e mulher MARIA ALICE
PEDRO RODRIGUES, casados sob o regime de bens da comunhão de adquiridos, contribuintes com os NIFs 179.847.384 e 190.618.817, naturais,
ele da freguesia e concelho de Pombal, ela da freguesia de Santa Clara a Velha, concelho de Odemira, e residentes no lugar de Vales de Algoz, na União
das Freguesias de Algoz e Tunes, concelho de Silves, declararam que com
exclusão de outrem, são donos e legítimos compossuidores dos seguintes bens: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- UM – um quarto do prédio rústico composto de mato em terreno
de rocha com oliveiras e terra de cultura de milho, com a área de três
mil quinhentos e dez metros quadrados, sito em “Entre Centieiras”,
na freguesia de Vila Cã, concelho de Pombal, a confrontar do norte com
António Luiz e outro, do sul e do poente com José Luiz, e do nascente com
Joaquim Luiz, inscrito na respectiva matriz da sob o artigo 11.823, com o
valor patrimonial para efeitos de IMT e Imposto de Selo correspondente à
fracção de 24,21 €, e omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- DOIS – um quarto do prédio rústico composto de terra de cultura
de milho e mato em terreno de rocha com oliveiras, com a área de quatro
mil seiscentos e oitenta metros quadrados, sito em “Entre Centieiras”,
na freguesia de Vila Cã, concelho de Pombal, a confrontar do norte com
Joaquim Domingues Novo, do sul e do poente com Manuel Rodrigues, e
do nascente com José Luiz, inscrito na respectiva matriz da sob o artigo
11.827, com o valor patrimonial para efeitos de IMT e Imposto de Selo correspondente à fracção de 31,94 €, e omisso na Conservatória do Registo
Predial de Pombal. --------------------------------------------------------------------------------------------- Que entrou na composse dos identificados bens, por volta do ano de
mil novecentos e dois, ainda no estado de solteiro, por doação verbal
do seu pai, viúvo, Aires Luís, já falecido, residente que foi no lugar de Alcaria, na freguesia de Vila Cã, concelho de Pombal, em nome de quem se encontra inscrito na matriz. ------------------------------------------------------------------------------- Que não foi, nem lhe é possível agora legalizar a referida doação por
título válido, mas o certo é que desde a referida entrada na sua composse,
portanto há mais de vinte anos, tem ele justificante, juntamente com os
restantes comproprietários, Joaquim de Jesus Luís casado com Edite Maria
Domingues Carrasqueira, residentes na Rua Principal, n.º 131, no lugar de
Casal da Lagoa, na freguesia de Vila Cã, concelho de Pombal, Maria da Silva
Luís, divorciada, residente em Pombal, e Adélia de Jesus Rodrigues casada
com Carlos Manuel Contente Simões, residentes na Rua Contente, n.º 5, no
lugar de Tinto, na freguesia de Pelariga, concelho de Pombal, vindo a possuir os identificados bens, plantando e cortando pinheiros e eucaliptos, roçando os matos, colhendo lenha, avivando estremas, praticando todos os
actos materiais correspondentes ao exercício do direito de compropriedade, sempre com o conhecimento da generalidade das pessoas, sem oposição ou intromissão de quem quer que seja, e sem interrupção, portanto
sob uma forma pública, pacífica e contínua, pelo que adquiriu o respectivo direito de compropriedade por usucapião, causa esta de adquirir
que, como é óbvio, não pode comprovar pelos meios extrajudiciais normais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESTÁ CONFORME
Soure, 17 de Maio 2022.
A Notária, (Celeste Maria Rainho de Jesus Pita)
Pombal Jornal n.º 232 de 23 Junho de 2022

AGRADECIMENTO
Conceição de Jesus
Ferreira
N: 27/05/1933
F: 08/06/2022
Monte da Cavadinha – Pombal
Sua Filha Senhora Maria do Céu Ferreira Marcelos, Seu
Genro, Suas Netas, Seus Bisnetos e Restantes Familiares
o doloroso dever de comunicar desta forma o seu falecimento. A sua família agradece desde já a todas as
pessoas das suas relações e amizade que se dignaram
a prestar a sua última homenagem por vias alternativas.

Cartório notarial Português
A CARGO Da NOTÁRIa
Ana Raquel Gama Simões Monteiro Brás

____Certifico, para efeitos de publicação, que neste Cartório Notarial, no
livro de notas para escrituras diversas número trinta e cinco, iniciada a folhas oitenta e quatro, se encontra exarada uma escritura de JUSTIFICAÇÃO,
lavrada no dia dez de Maio de dois mil e vinte e dois, em que por MANUEL
GASPAR BOTAS, NIF 124 319 572, natural da freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, viúvo, residente na Praceta Vinte e Cinco de Abril, número
1, quarto andar frente, Forte da Casa, Vila Franca de Xira, e FERNANDA DE
JESUS MARGARIDO, NIF 131 615 998, natural da freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, casada com ZACARIAS FRANCISCO MARGARIDO, sob o
regime da comunhão de adquiridos, residente na Praceta Jaime Cortesão,
número 4, primeiro andar esquerdo, Santarém, foi declarado:________________
____Que, pela presente escritura, vêm justificar que são donos e legítimos
possuidores, com exclusão de outrem, na proporção de um terço para a
primeira outorgante e na proporção de dois terços para o segundo outorgante, do seguinte prédio:_____________________________________________________________
____- o prédio rústico, composto por terra de semeadura e vinha com cerca
de oitocentas videiras, uma tancha e um poço de rega, com a área total de
três mil oitocentos e quarenta e quatro metros quadrados, que confronta
de norte com José Mendes e outros, de sul com caminho público, de nascente com José Costa e de poente com estrada pública, sito e denominado
Prazo, na freguesia de Vermoil, concelho de Pombal, não descrito na Conservatória do Registo Predial, e inscrito na matriz na freguesia de Vermoil
sob o artigo 112, com o valor patrimonial de 1.693,68 €, a que atribuem o
valor de mil seiscentos e noventa e três euros e sessenta e oito cêntimos.___
_____Que desconhece qual o artigo que correspondia a este na antiga matriz
por não possuir elementos que lhe permita fazer essa correspondência e
os anteriores ante-possuidores, além dos constantes no presente título, por
não ter elementos de ordem pessoal ou documental que permitam a sua
identificação. Que o prédio encontra-se inscrito na matriz, na proporção
de um terço a favor da primeira outorgante, e na proporção de dois terços
a favor do segundo outorgante._______________________________________________________
____Que o direito ora adquirido é bem próprio da primeira outorgante._____
____Que à data do inicio da posse o segundo outorgante era solteiro, menor,
tendo posteriormente casado sob o regime da comunhão de adquiridos.__
____Que, o prédio atrás mencionado veio à posse da primeira outorgante,
na referida proporção, por volta do ano de dois mil e um, em dia e mês que
não sabe precisar, através de uma doação meramente verbal, por isso de
forma não titulada, feita por seu pai, António da Ponte Margarido, viúvo,
residente em Vermoil, Pombal, actualmente falecido.___________________________
____Que, o prédio atrás mencionado veio à posse do segundo outorgante,
na referida proporção, por volta do ano de mil novecentos e sessenta e
um, em dia e mês que não sabe precisar, através de uma doação meramente verbal, por isso não titulada feita por seus pais, Manuel Gaspar Botas e
Emília de Jesus, casados sob o regime da comunhão geral, residentes em
Vermoil, Pombal, actualmente falecidos, e seu tio, Serafim Gaspar Botas,
solteiro, maior, residente em Vermoil, Pombal, actualmente falecido._______
Que desde a referida data e sem qualquer interrupção, entrou na posse do
referido prédio, pessoalmente e em nome próprio, tendo vindo desde então a gozar de todas as utilidades por ele proporcionadas, nele praticando
os actos materiais de fruição e conservação correspondentes ao exercício
do direito de propriedade, nomeadamente, avivando as extremas, colhendo os frutos, realizando obras de conservação, pagando os respectivos impostos, e praticando os demais actos normais de defesa e conservação da
propriedade, procedendo, assim, como seu dono e senhor, à vista e com o
conhecimento de toda a gente e sem oposição de ninguém, pelo que exerceu uma posse pacífica, contínua e pública._______________________________________
____Que esta posse conduziu à aquisição do dito prédio por USUCAPIÃO,
que aqui expressamente invoca, justificando o seu direito de propriedade para o efeito de registo, não tendo, dado o modo de aquisição referido,
documento que lhes permita fazer prova do seu direito de propriedade
pelos meios extrajudiciais normais.__________________________________________________
____Que, a referida fracção tem sido possuída dentro de um espírito de compropriedade, participando nas vantagens e nos encargos do prédio na proporção da sua quota, respeitando em relação aos outros comproprietários
o uso a que os consortes têm direito, verificando-se assim uma situação de
composse. ________________________________________________________________________________
Está conforme o original, nada havendo na parte omitida que restrinja ou
altere o conteúdo do presente extracto.____________________________________________
Carregado, dez de Maio de dois mil e vinte e dois.________________________________
A Notária,__________________________________________________________________________________
(Ana Raquel Gama Simões Monteiro Brás)
Pombal Jornal n.º 232 de 23 Junho de 2022

Tratou os Serviços Funerários A. Pombalense

AGRADECIMENTO
Adelino Duarte
da Silva
N: 26/04/1941 “81 Anos”
F: 08/06/2022
Roussa de Cima – Pombal
Sua Esposa Senhora Dionízia Gonçalves, Suas Filhas Senhoras, Maria Cidália Gonçalves, Ana Paula Gonçalves
e Nicole Gonçalves da Silva, Seus Genros, Seus Netos
e restantes Familiares o doloroso dever de comunicar
desta forma o seu falecimento. A sua família agradece
desde já a todas as pessoas das suas relações e amizade que se dignaram a prestar a sua última homenagem
por vias alternativas.

Tratou os Serviços Funerários A. Pombalense

PUB

AGRADECIMENTO
Manuel
Lopes
N: 08/09/1926 “95 anos”
F: 31/05/2022
Machuqueira - Carnide
Sua Esposa Senhora Júlia Ferreira Lopes, Seus Filhos
Senhores Maria Júlia Ferreira Lopes, Manuel Ferreira
Lopes, Adelino Ferreira Lopes e Mário Ferreira Lopes,
Suas Noras, Seu Genro, Seus Netos, Sua Bisneta e restantes Familiares o doloroso dever de comunicar desta
forma o seu falecimento. A sua família agradece desde
já a todas as pessoas das suas relações e amizade que
se dignaram a prestar a sua última homenagem por
vias alternativas.

Tratou os Serviços Funerários A. Pombalense

Cartório notarial DE Leiria
A CARGO Do NOTÁRIo Pedro Tavares

--- Certifico, para fins de publicação, que neste Cartório e no Livro de Notas
para Escritura Diversas, de folhas oitenta e dois a folhas oitenta e quatro
verso do Livro de Notas para Escrituras Diversas nº 352 – A deste Cartório
se encontra exarada uma escritura de Justificação Notarial no dia treze
de Junho de 2022. --------------------------------------------------------------------------------------Outorgada por: Olímpio Ferreira Gaspar e mulher Maria Domingues
Pereira da Silva, casados em comunhão de adquiridos, naturais de Monte
Redondo, Leiria, onde residem na Travessa dos Emigrantes, n° 8, em Lavegadas, titulares dos BI 2642560 emitido em 24/01/2007 pelos SIC de Leiria,
NIF 111 220 262 e 195 269 268; ---------------------------------------------------------- e Luís
Ferreira Gaspar e mulher Maria Julieta Carvalho Arroteia Gaspar, casados em comunhão geral de bens, naturais de Monte Redondo, Leiria, onde
residem na Rua Albano Alves Pereira, n° 1, titulares dos BI 576964 emitido
em 16/10/2003 pelos SIC de Leiria e 2495386 emitido em 28/11/1995 pelos
SIC de Leiria, NIF 132 696 231 e 132 696 223;-----------------------------------------------Na qual disseram-------------------------------------------------------------------------------------------- Que, com exclusão de outrem, os primeiros são donos de seis oitenta
avos indivisos e os segundos de oito oitenta avos indivisos, do prédio rústico composto por terreno a pinhal, sito em Lagoa do Linho, na união de
freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca, concelho de Pombal, descrito na
Conservatória do Registo Predial daquele concelho sob o número cinco
mil seiscentos e noventa e três/Mata Mourisca, sem registo de aquisição
a seu favor, inscrito na matriz sob o artigo 11948, com o valor patrimonial
correspondente de 3.352,021€, igual ao atribuído ( PP-2467-18021-101507005693 ) – BUPI 352531. -------------------------------------------------------------------------------- Que a parte restante do imóvel pertence aos titulares indicados na matriz
predial.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Que as referidas quotas-partes vieram á sua posse em mil novecentos
e cinquenta e seis por inventário por óbito do pai deles Manuel Pedrosa
Gaspar Júnior e mil novecentos e setenta e oito por inventário por óbito da
mãe Luíza Maria Ferreira, os quais, todavia não conseguiram registar.---------- Que o imóvel não resulta de fraccionamento nem aos ante possuidores
pertenciam prédios rústicos confinantes.----------------------------------------------------- Que, assim, com os demais comproprietários, vêm possuindo o prédio
como seu, há mais de vinte anos, como proprietários e na convicção de
o serem, cortando mato, plantando e vendendo árvores, cumprindo as
respectivas obrigações fiscais, posse que vêm exercendo ininterrupta e
ostensivamente , com conhecimento de toda a gente e sem oposição de
quem quer que seja, assim de modo pacífico, contínuo, público e de boafé, pelo que adquiriram por usucapião a propriedade sobre as referidas
quotas-partes.------------------------------------------------------------------------------------------------- Que dada a forma de aquisição originária não têm documentos que a
comprovem.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Que para suprir tal título vêm pela presente escritura prestar estas declarações de justificação com o fim de obter no registo predial a primeira
inscrição de aquisição daquelas quotas-partes.---------------------------------------------- Maria Leonor de Almeida Pereira, funcionária do Cartório em epígrafe,
no uso de competência cuja autorização pelo Notário respectivo foi publicado nos termos da Lei sob o número 128/6 a 23/01/2014, Leiria, treze de
Junho de dois mil e vinte e dois. ----------------------------------------------------- A funcionária: Leonor Pereira.
Pombal Jornal n.º 232 de 23 Junho de 2022

Cartório notarial DE Soure
A CARGO Da NOTÁRIa Celeste Maria Rainho de Jesus Pita

------ CERTIFICO para efeitos de publicação que por escritura de hoje exarada a fls. 72, e seguintes do livro n.º 203, deste Cartório, compareceu como
outorgante: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- JOAQUIM GONÇALVES MARTINS e mulher MARIA DE JESUS CARRASQUEIRA, casados sob o regime de bens da comunhão geral, contribuintes com os NIFs 153.913.827 e 195.744.446, ambos naturais da freguesia de Abiul, concelho de Pombal, onde residem no lugar de Ramalhais de
Cima, na Travessa do Outeiro, n.º 9, declararam que com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores do seguinte prédio: --------------------- rústico composto de mato em terreno de rocha, com a área de novecentos metros quadrados, sito em “Serradas”, na freguesia de Vila Cã,
concelho de Pombal, a confrontar do norte com José Martins Maçãs, do sul
com António Gomes, do nascente com baldio, e do poente com José Luiz,
inscrito na respectiva matriz da sob o artigo 11.832, com o valor patrimonial para efeitos de IMT e Imposto de Selo de 22,11 €, e omisso na Conservatória do Registo Predial de Pombal. --------------------------------------------------------------- Que entraram na posse do identificado prédio, por volta do ano de mil
novecentos e noventa e seis, por partilha verbal dos seus pais e sogros,
José Martins e mulher Luísa Maria Gonçalves, já falecidos, residentes que
foram no lugar de Ramalhais de Cima, na freguesia de Abiul, concelho de
Pombal, em nome de quem se encontra inscrito na matriz. ------------------------- Que não foi, nem lhes é possível agora legalizar a referida partilha por
título válido, mas o certo é que desde a referida entrada na sua posse, portanto há mais de vinte anos, têm eles justificantes, vindo a possuir o identificado prédio, plantando e cortando pinheiros e eucaliptos, roçando os
matos, colhendo lenha, avivando estremas, praticando todos os actos materiais correspondentes ao exercício do direito de propriedade, sempre
com o conhecimento da generalidade das pessoas, sem oposição ou intromissão de quem quer que seja, e sem interrupção, portanto sob uma forma
pública, pacífica e contínua, pelo que adquiriram o respectivo direito de
propriedade por usucapião, causa esta de adquirir que, como é óbvio,
não podem comprovar pelos meios extrajudiciais normais. -----------------------ESTÁ CONFORME
Soure, 17 de Maio 2022.
A Notária,
(Celeste Maria Rainho de Jesus Pita)
Pombal Jornal n.º 232 de 23 Junho de 2022
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Cartório notarial DE Soure
A CARGO Da NOTÁRIa Celeste Maria Rainho de Jesus Pita
------ CERTIFICO para efeitos de publicação que por escritura de hoje exarada a fls. 110, e seguintes do livro n.º 204, deste Cartório, compareceram
como outorgantes: ------------------------------------------------------------------------------------------- JOSÉ SOARES DA SILVA MÔSCA e mulher GRACINDA DA SILVA
MATIAS, casados sob o regime de bens da comunhão geral, contribuintes com os NIFs 125.647.441 e 122.989.112, ambos naturais da freguesia de
Almagreira, concelho de Pombal, onde residem no lugar de Paço, na Rua
Principal, n.º 49, declararam que com exclusão de outrem, são donos e
legítimos possuidores dos seguintes bens: --------------------------------------------------- UM – metade do prédio rústico composto de terra de cultura, com a
área de cento e trinta metros quadrados, sito em “Cerrado Velho”, na
freguesia de Almagreira, concelho de Pombal, a confrontar do norte com
caminho de inquilinos, do sul com António Cordeiro Margarido, do nascente com Joaquim da Silva Carloto e do poente com António Matias, inscrito na respectiva matriz da sob o artigo 4.369, com o valor patrimonial
para efeitos de IMT e Imposto de Selo correspondente à fracção de 33,16
€, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal sob o número
sete mil oitocentos e sessenta e cinco-ALMAGREIRA, não tendo esta
fracção qualquer inscrição em vigor, e com inscrição de aquisição de
metade a favor dos primeiros outorgantes, registada pela apresentação
vinte e quatro, de três de Novembro de dois mil e oito. ---------------------------------- DOIS – metade do prédio rústico composto de terra de pinhal e
mato, com a área de dois mil e setenta metros quadrados, sito em “Cepas”, na freguesia de Almagreira, concelho de Pombal, a confrontar do
norte e do sul com Estrada, do nascente com Manuel da Silva Novo e do
poente com Maria da Luz Leal e outros, inscrito na respectiva matriz da
sob o artigo 10.796, com o valor patrimonial para efeitos de IMT e Imposto
de Selo correspondente à fracção de 156,50 €, e descrito na Conservatória
do Registo Predial de Pombal sob o número sete mil oitocentos e setenta
e oito-ALMAGREIRA, não tendo esta fracção qualquer inscrição em
vigor, e com inscrição de aquisição de metade a favor dos primeiros outorgantes, registada pela apresentação vinte e quatro, de três de Novembro de
dois mil e oito. -------------------------------------------------------------------------------------------------- TRÊS – um quarto do prédio rústico composto de terra de cultura,
pinhal e mato, com a área de dois mil trezentos e quarenta e cinco metros quadrados, sito em “Gregórios”, na freguesia de Almagreira, concelho de Pombal, a confrontar do norte com Francisca da Silva, do sul com
caminho, do nascente com Artur Gonçalves e do poente com José Matias,
inscrito na respectiva matriz da sob o artigo 10.944, com o valor patrimonial para efeitos de IMT e Imposto de Selo correspondente à fracção de
74,94 €, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal sob o
número sete mil oitocentos e oitenta e um-ALMAGREIRA, não tendo
esta fracção qualquer inscrição em vigor, e com inscrição de aquisição
de metade a favor dos primeiros outorgantes, registada pela apresentação
vinte e quatro, de três de Novembro de dois mil e oito, e um quarto a favor
de Maria Dolores Matias da Silva, registada pela apresentação mil quatrocentos e sessenta e seis, de dois de Fevereiro de dois mil e dezassete.------- Que entraram na composse dos identificados prédios da seguinte
forma: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- os bens identificados nas verbas UM e TRÊS por volta do ano de mil
novecentos e oitenta, por compra verbal a Joaquim da Silva e mulher
Glória da Encarnação Matias, ambos já falecidos, residentes que foram no
lugar de Paço, na freguesia de Almagreira, concelho de Pombal, em nome
de quem se encontra inscrito na matriz; e ---------------------------------------------------- o bem identificado na verba DOIS por volta do ano de mil novecentos
e oitenta, por compra verbal a Manuel Lourenço e mulher Maria Matias,
ambos já falecidos, residentes que foram na Rua Travessa de S. Lourenço,
n.º 3, no lugar de Barros da Paz, na freguesia de Almagreira, concelho de
Pombal, em nome de quem se encontra inscrito na matriz. ------------------------- Que não foi, nem lhes é possível agora legalizar as referidas compras
por título válido, mas o certo é que desde a referida entrada na sua composse, portanto há mais de vinte anos, têm eles justificantes, juntamente
com os restantes comproprietários, os titulares inscritos e antes José Matias e Maria da Silva, seus pais e sogros, e ainda Mário Ferreira da Silva,
vindo a possuir os identificados prédios, cultivando e amanhando a terra,
colhendo os frutos e produtos, plantando e cortando pinheiros e eucaliptos, roçando os matos, colhendo lenha, avivando estremas, praticando
todos os actos materiais correspondentes ao exercício do direito de compropriedade, sempre com o conhecimento da generalidade das pessoas,
sem oposição ou intromissão de quem quer que seja, e sem interrupção,
portanto sob uma forma pública, pacífica e contínua, pelo que adquiriram
o respectivo direito de compropriedade por usucapião, causa esta de
adquirir que, como é óbvio, não podem comprovar pelos meios extrajudiciais normais. ----------------------------------------------------------------------------------------------ESTÁ CONFORME
Soure, 07 de Junho 2022.
A Notária, (Celeste Maria Rainho de Jesus Pita)
Pombal Jornal n.º 232 de 23 Junho de 2022
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Palmira Mendes
de Oliveira
N: 13/08/1936 “85 Anos”
F: 06/06/2022
Roussa de Baixo - Pombal
Seu Marido Sr. Joaquim de Oliveira, Filhos, Nora, Genro, Netos, Bisnetos e demais família agradece a todas
as pessoas que apoiaram a família neste momento de
grande dor, assim como a todas as pessoas que assistiram e acompanharam ao funeral de sua ente querida.
Bem hajam muito obrigado.

Tratou A Agência Funerária Mário Lopes Alves & Mota, Lda.

AGRADECIMENTO
Delfim Gonçalves
Samora
N: 25/02/1926 “96 anos”
F: 15/06/2022
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Sua família vem por este meio na impossibilidade de
agradecer pessoalmente a todas as pessoas que os
apoiaram neste momento de dor e que assistiram e
acompanharam ao funeral de seu ente querido.
Bem hajam muito obrigado.

Tratou A Agência Funerária Mário Lopes Alves & Mota, Lda.

AGRADECIMENTO
Piedade da Encarnação
Mota
N: 24/10/1938 “88 Anos”
F: 17/06/2022
Charneca - Pombal.
Seus Filhos e demais família vem por este meio na
impossibilidade de agradecer pessoalmente a todas
as pessoas que os apoiaram neste momento de dor e
que assistiram e acompanharam ao funeral de sua ente
querida. Bem hajam muito obrigado.

Tratou A Agência Funerária Mário Lopes Alves & Mota, Lda.
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N: 19/09/1955
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Sua Esposa, Dr.ª Isabel Maria Simões Pinto Gonçalves,
seus filhos, Sr. Hugo Filipe Pinto Gonçalves e Sr. Pedro
André Pinto Gonçalves, Nora e Neto agradecem a todas
as pessoas que apoiaram a família neste momento de
grande dor, assim como a todas as pessoas que assistiram e acompanharam ao funeral do seu ente querido.

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

AGRADECIMENTO
Maria
da Silva
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Seus filhos, genro, noras, netos, bisnetos e demais família vem por este meio na impossibilidade de agradecer pessoalmente a todas as pessoas que os apoiaram,
assistiram e acompanharam neste momento de grande
dor. Bem hajam muito obrigado.

Tratou A Agência Funerária Russo
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Fernando
Lopes Mirão
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Sua Amiga Francine Poirot endereça sentidos agradecimentos a todas as pessoas que prestaram a sua última
homenagem ao seu ente querido. Que descanse em paz.
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Sua Filha, Sr.ª D.ª Maria de Fátima da Conceição Pedro Sacramento, Genros, Netos e Bisnetas agradecem
a todas as pessoas que apoiaram a família neste momento de grande dor, assim como a todas as pessoas
que assistiram e acompanharam ao funeral da sua ente
querida.
Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

Seus Filhos, Sr. Armando Mendes da Silva, Sr. Samuel
Mendes da Silva, Noras e Netos agradecem a todas
as pessoas que apoiaram a família neste momento de
grande dor, assim como a todas as pessoas que assistiram e acompanharam ao funeral da sua ente querida.

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

Tratou A Agência Funerária Margarida & Filhos, Lda

MUNICÍPIO DE POMBAL

Fórum Munícipe

AVISO
Gina Maria Estrela Domingues, Vereadora da Câmara Municipal de Pombal, torna público que, conforme as
disposições do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de Março, foi autorizado o encerramento do trânsito de
vias municipais, nos seguintes termos:
1. Fundamento de facto: 7ª Corrida dos Gambuzinos 2022
2. Promotor do evento: Unidade de Desporto, Juventude e Associativismo do Município de Pombal
3. Local do evento: Cidade de pombal
4. Designação das vias e período de Encerramento: Rua Capitão Tavares Dias, Rua Almirante Reis, Rua Miguel
Bombarda, Rua José Falcão, Rua Encosta do Castelo, Rua do Castelo, Rua do Relógio Velho, Rua Maria Justina Varela Pinto, Rua Albergaria dos Doze, Rua de Leiria, Rua de S. Martinho, Rua David Mourão Ferreira, Rua da Filarmónica Artística Pombalense, Rua Família Agorreta, Rua do Louriçal, Rua da Fábrica Velha, Rua Alexandre Herculano, Travessa São Sebastião, Estacionamento do Arnado, Estacionamento da Biblioteca e Largo do Cardal, dia
25 de Junho das 16H00 às 24H00
5. A interrupção do trânsito está condicionada à sinalização local das alternativas de circulação rodoviária. Não
devem ser pintados quaisquer símbolos ou marcas nas referidas Ruas, ficando a cargo da Entidade Organizadora
o pagamento de eventuais prejuízos causados nas mesmas.
Município de Pombal, 07 de Junho de 2022.
A Vereadora do Pelouro do Trânsito, Por Competência Delegada
(Gina Domingues)

MUNICÍPIO DE POMBAL

Fórum Munícipe

AVISO
Gina Maria Estrela Domingues, Vereadora da Câmara Municipal de Pombal, torna público que, conforme as disposições do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de Março, foi autorizado o encerramento do trânsito de vias
municipais, nos seguintes termos:
1. Fundamento de facto: Festas de S. João
2. Promotor do evento: Freguesia da Pelariga
3. Local do evento: Pelariga
4. Designação das vias e período de Encerramento: Metade da rotunda do Largo da Igreja, na Rua das Escolas, desde o entroncamento com a Rua do Arrabalde até ao Largo da Igreja e Rua dos Gregórios, desde o entroncamento
da Travessa da Igreja até ao Largo da Igreja, desde as 08h00 do dia 24, até as 18h00 do dia 27 de Junho de 2022.
5. A interrupção do trânsito está condicionada à sinalização local das alternativas de circulação rodoviária.
Não devem ser pintados quaisquer símbolos ou marcas nas referidas Ruas, ficando a cargo da Entidade Organizadora o pagamento de eventuais prejuízos causados nas mesmas.
Município de Pombal, 14 de junho de 2022.
A Vereadora do Pelouro do Trânsito, Por Competência Delegada
(Gina Domingues)

Suas filhas e netos agradecem a todas as pessoas que
apoiaram a família neste momento de grande dor, assim como a todas as pessoas que assistiram e acompanharam ao funeral da sua ente querida.

proprietário vende vivenda nova
T3 c/garagem + parque interior
Owner sells new villa
T3 w/ garage + indoor park
Construção de 2022 com
acabamento interiores
personalizados a escolher, grandes terraços, r/
chão e 1.º andar
Localizada no centro do
país, na Costa Atlântica, próximo de todos os
acessos, incluindo auto
-estrada. Vista panorâmica para o Vale do Arunca
e Serra do Sicó. A 25/40
minutos das praias da Figueira da Foz e Vieira de
Leiria.
Mais informações:
00351-963487872
2022 construction with
interior stoothe custom
to choose from, large
terraces, r/ floor and 1st
floor. Located in the center of the country, on the
Atlantic Coast, close to all
accesses, including self
-road. Located in the center of the country, on the
Atlantic Coast, close to all
accesses, including self
-road. The 25/40 minutes
from the beaches of Figueira da Foz and Vieira
de Leiria. More information: 00351- 967042122
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Valor da assinatura anual:
Portugal = 20€; Europa =
55€; Outros países = 85€
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Maior subida foi no turismo, onde ascendeu 22 lugares

Pombal recuperou atractividade
para investir e visitar
Pombal recuperou uma
posição no ranking geral
que dá a conhecer as melhores cidades para investir, visitar e viver, mas mesmo assim ainda está aquém
dos resultados atingidos em
2019, quando estava 12 lugares acima. Em termos de variáveis analisadas pelo Portugal City Brand Ranking,
o concelho subiu nos negócios e no turismo, mas nunca esteve tão baixo no que
toca às condições de viver.
No que às condições para viver diz respeito, este
é o pior resultado dos oito rankings. Em 2014 (primeiro ranking), o concelho
aparecia na posição 37, tendo vindo a oscilar na tabela
até ao lugar 63, obtido este
ano. Mas as maiores descidas ocorreram no ano passado e este ano. Em 2021,
o concelho recuou 15 posições a nível nacional e este ano caiu mais nove lugares, ou seja, nos últimos dois
anos desceu 24 lugares no
ranking que analisa as condições para viver. Em termos regionais aparece em
15.º, caindo três lugares.
Já no turismo, que em
2021 assistiu à maior queda,
registou este ano a maior
subida. Neste sector, o território recuperou 22 lugares,
ficando na posição 66 entre
os 308 municípios do país. A
nível regional subiu oito po-

sições, sendo agora o 15.º da
lista.
Nos negócios também
houve uma subida, mas menos acentuada. Em comparação a 2021, Pombal subiu
seis posições, recuperando
metade das que caiu no ano
passado (12). À semelhança
do que acontece a nível nacional, em termos regionais
o concelho ocupa a melhor
posição na variável de negócios, aparecendo em 8.º lugar.
Analisando o ranking geral, percebe-se que o 59.º lugar deste ano marca a subida de um lugar em relação
ao ano passado, quando o
concelho registou a posição
mais baixa no ranking geral.
A nível regional, o concelho surge em 13.º, ocupando
a mesma posição de 2014
(primeiro ano de ranking).
De referir que o Portugal
City Brand Ranking avalia,
“de forma concreta e rigorosa”, o desempenho e a eficácia dos diversos municípios
na captação de investidores,
turistas e novos residentes.
Essa análise é feita com base em dados estatísticos que
medem o desempenho nas
vertentes económica, social e turística, assim como
pesquisas online realizadas
nos principais motores de
busca e desempenho online
das plataformas e redes sociais oficiais dos municípios.

PUB

Bandeira atesta água “excelente”

Praia do Osso da Baleia
distinguida com
“Qualidade de Ouro”
O Osso da Baleia volta este ano a hastear a bandeira de “Praia com Qualidade
de Ouro”. Esta estância balnear do concelho de Pombal é uma das 440 a nível
nacional distinguidas pela
Quercus.
De referir que das 440
praias galardoadas, 359 são
costeiras, 72 interiores e

nove de transição.
Os dados utilizados na
avaliação têm por base “informação pública oficial
disponível, tendo apenas
em consideração as análises efectuadas nos laboratórios das diferentes Administrações Regionais Hidrográficas”, sublinha a Quercus.

Tel: 236 216 782

Cliente particular, campanha válida na rede aderente até dia 31 de Julho, não acumulável com
outras campanhas. *desconto aplicável em peças e óleo de revisão programada, peças de
travagem e pneus marca premium. **o voucher com 10% ACSOR tem validade até dia
31 de Dezembro de 2022, sujeito a disponibilidade local.

Silva & Santos, SA
Rua de São Martinho n16-18
3100-435 Pombal
geral@silvasantos.pt

