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RotaRy queR cRescimento dos clubes
o Governador do distrito 1960 do Rotary Portugal esteve de visita à Região para acompanhar os 
clubes Rotários da madeira. em entrevista ao «tribuna», Paulo martins falou deste mandato em que 
apresenta desafios internacionais, sobre o Projeto “Árvore – eterna companheira”, assim como dos 
objetivos de crescimento dos clubes. o Governador garante que as bolsas de estudo para apoiar os 
estudantes carenciados são para continuar. | Pág. 4 a 6

Habitação 
“continuaRÁ a seR uma PRioRidade”

| Pág. 16 e 17

casos de covid nas 
escolas da Ram | Pág. 15

exeRcício ‘dRonex21’
no cais do caRvão
Haverá simulacros de vários acidentes. | Pág. 30

Funchal recebe ‘Prémios 
municíPio do ano’

| Pág. 32

esGotos continuam 
a motivaR acusações
ligação à rede pública foi tema 
da campanha autárquica no Funchal. | Pág. 12 e 13

Fino Reúne com equiPa 
sobRe a “obRa do século”
o secretário de equipamentos e infraestruturas afirma que “é 
imperativo que a sua execução seja acompanhada por empresas de 
especial capacidade técnica e financeira, com experiência”. | Pág. 22

uRGência em evitaR 
constRanGimentos
Presidente da cmF foi a zonas em obras pedir celeridade. | Pág. 10 e 11

alm levanta imunidade 
a ex-autaRca
Pedido foi efectuado pelo Juízo de instrução criminal do Funchal.
| Pág. 8 e 9

Calado 
'avisa' 
empresas 
que ganham 
ConCursos
| Pág. 7
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O Coliseu em ruínas é uma 
chávena partida do pequeno 
almoço dos séculos.

O arco-íris é a fita que a 
natureza põe depois de ter 
lavado a cabeça.

O cego mexe a sua benga-
la branca como se tomasse 
a temperatura à indiferença 
humana

Durante a sesta, a cigarra 
dá corda ao tempo.

As rosas suicidam-se.

Aquela mulher olhou-me 
corno se eu fosse um táxi 
livre.

Os grandes reflectores pro-
curam Deus.

Porto: marinheiros com 
camisola de carne.

Quando o comboio acaba 
de passar ao sol-pôr, dá ao 
rabo alegremente .

Que lê o jardineiro? Folhas... 
folhas de almanaque.

A metralhadora soa à 
máquina de escrever da 
morte.

Mexia nas chaves dentro 
do bolso para chegar mais 
depressa a casa.

Os que veem da chuva tra-
zem cara de copo de água.

Quando a navalha do bar-
beiro apara a nuca, o clien-
te guarda um minuto de 
silêncio.

No bilhete de ida e vol-
ta receamos que nos furem a 
volta em vez da ida, obrigan-
do-nos a voltar às avessas, 
começando por ir outra vez 
para de novo voltar.

Comboio expresso: movido 
por ciúmes.

O galo branco anda vestido 
de galinha.

A tábua de lavar é penta-
grama das cuecas.

A mão velha agarra-se à 
vida como a do pássaro ao 
ramo.

O menu é a revista infantil 
dos que comem.

Motocicleta: cabra louca.

Mal se abre, a rosa começa 
a ditar o testamento.

Os chineses comem a 
tocar tambor.

Dieta: comer com pesa-
cartas.

Depois da emigração só 
resta a transmigração.

As flores sem cheiro são 
flores mudas.

Ressonar é comer ruido-
samente sopa de sonho.

Microfone: orelha para 
todos.

Os presos através das 
grades vêm a liberdade na 
grelha.

Quando sentimos um pé 
frio e outro quente, suspei-
tamos que um dos dois não 
é nosso.

No marfim está a face 
fria da mulher que vem ao 
nosso encontro num dia de 
frio.

Passava o X com rodas de 
um carrinho de bebé.

Há casais que dormem 
de costas para não rouba-
rem um ao outro os sonhos 
ideais.

Final do verão: depósi-
to de mosquitos mortos nas 
lâmpadas dos comboios. 

O latido é o eco de si 
mesmo. 

Colar de pérolas: rosário 
do pecado. 

Tão impaciente estava em 
apanhar o táxi que abriu as 
duas portas e entrou pelos 
dois lados.

O que define as mulhe-
res é pensarem que todos os 
homens são iguais, enquan-
to que o que perde os 
homens é crerem que todas 
as mulheres são diferentes.

Falar ao telefone: fumar 
cachimbo pelo ouvido. 

As recordações encolhem 
como as camisolas. 

Quando cortou a bar-
ba, ficou calvo - é que não 
tinha reservas capilares 
para tanto. 

O lápis só escreve as som-
bras das palavras. n

| semeador | 

aNTÓNIo B. CrUZ
abcruz291@gmail.com

e que tal umas greguerias, ainda 
que não da minha autoria?

O amor nasce do repenti-
no desejo de tornar eterno o 
passageiro.

É na maneira de esmagar a 
beata no cinzeiro que se reco-
nhecem as mulheres cruéis.

Quando sentimos um den-
te a tremer, nada há a fazer. É 
como quando se mexe a pon-
ta de um lápis.
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não
33 % 

sim
67 % 

inquérito 
online

pergunta anterior: 

o presidente da câmara do 
Funchal diz que no futuro 
a autarquia vai ter muito 
cuidado na adjudicação das 
obras. concorda?

vote no site: 
tribunadamadeira.pt

o orçamento de estado 
apresentado pelo Governo da 
República que apresenta um 
conjunto de medidas para 
fazer avançar o país e a Região 
foi chumbado.  concorda?

Pu
b

Comunicações, LimitadaComunicações, Limitada

empresa o liberal

recepção redação - tribuna & saber/fiesta pré-impressão/paginação

ctp - imposição ctp - controlo de chapa Ctp - entrada de chapa

CTP - saída de chapa chapa speedmaster

gto dobradeira costura

Plastificação colagem guilhotinaParque Emp. Zona Oeste, lote 7 | 9304-006 Câmara de Lobos           291 911 300          comercial@oliberal.pt

UMA EMPRESA GRÁFICA REGIONAL, COM VOCAÇÃO INTERNACIONAL.
ESTAMOS PRESENTES NO MERCADO HÁ MAIS DE 25 ANOS.

OS NOSSOS SERVIÇOS: 
 execução de todos os tipos de material administrativo

| cartão comercial | papel timbrado | envelope | calendário (parede - mesa) | risca-rabisca | factura | recibo | guia...
... material informativo e promocional

| postal | flyer | díptico | tríptico | desdobráveis | jornais  | revistas...
editamos livros

| não fique na sombra, publique as suas obras   [mediante acordo e condições entre a editora e o autor]
serviço de plotter
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CARTÓRIO NOTARIAL 
NO FUNCHAL DE ISABEL FILIPA 

PESTANA PINTO FERREIRA 
Rua do Carmo, nº. 11, Sé, Funchal

(Publicado no Tribuna da Madeira a 05-11-2021)

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de hoje, iniciada a folhas 
34 do livro de notas número 54-A, deste Cartório, José António de Nóbrega Drumond, 
e mulher Ermelinda Quintal de Nóbrega Drumond, ambos naturais da freguesia do 
Caniço, concelho de Santa Cruz, onde residem ao Caminho do Portinho, número 
18, Tendeira, casados no regime da comunhão geral, afirmam-se donos e legítimos 
possuidores, com exclusão de outrem, do prédio misto, terra e benfeitorias, localizado 
em Vargem, freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz, com a área total de mil 
trezentos e vinte metros quadrados, dos quais trinta e cinco metros quadrados são de 
superfície coberta, composto por terreno estéril, cultura arvense, pastagem ou pasto 
e uma casa de habitação, que confronta a norte com herdeiros de Jacinto de Ornelas 
e João Guilherme Gouveia e Freitas, sul com herdeiros de Evaristo Caires Camacho e 
herdeiros de Jacinto de Ornelas, nascente com herdeiros de Evaristo Caires Camacho 
e João Guilherme Gouveia e Freitas e a poente com herdeiros de Jacinto de Ornelas, 
inscrita a parte rústica na matriz cadastral respetiva, em nome de Clara Duarte e 
Clara Duarte – cabeça de casal herança de, sob o artigo 74/001 da secção “MM”, 
anteriormente sob o artigo não cadastral 3953, com o valor patrimonial e atribuído de 
€ 8,01 e a parte urbana, destinada a habitação, inscrita na matriz predial respetiva em 
nome do Estado Português, sob o artigo 263, com o valor patrimonial e atribuído de 
€14.402,85, descrito na Conservatória do Registo Predial de Santa Cruz sob o número 
seis mil quinhentos e cinquenta e dois – da freguesia do Caniço, onde se encontra 
registada a aquisição de uma décima parte a favor de Júlia de Caires Camacho pela 
apresentação quatro de mil novecentos e sessenta e um barra zero dois barra dezasseis 
e a restante quota-parte sem inscrição em vigor – prédio a que atribuem o valor global 
de catorze mil quatrocentos e dez euros e oitenta e seis cêntimos, sendo oito euros e 
um cêntimo pela parte rústica e catorze mil quatrocentos e dois euros e oitenta e cinco 
cêntimos pela parte urbana. 

Que os justificantes adquiriram o referido prédio, já no estado de casados, no ano 
de mil novecentos e oitenta e um, por compra verbal, que dele fizeram a Clara Duarte 
e marido Manuel de Caires Camacho, residentes ao Sítio da Vargem, freguesia do 
Caniço, concelho de Santa Cruz, sem que tenha sido lavrada a competente escritura 
pública. 

Estão assim, os justificantes na posse do identificado prédio, em nome próprio, 
desde o referido ano de mil novecentos e oitenta e um, posse esta pública, pacífica 
e de boa fé e, assim, contínua e ininterruptamente à vista de todos, exteriorizando 
o exercício dos poderes próprios de um proprietário, usufruindo os referidos bens, 
pagando as respetivas contribuições e colhendo, inclusive, os respetivos frutos, como 
se de prédio seu e de bem próprio se tratasse.

Adquiriram, assim, os justificantes, a propriedade do identificado prédio, a título 
originário – por usucapião.

Está conforme o original aqui narrado por extrato.
Funchal, quatro de novembro de dois mil e vinte e um. 
A Notária,
Isabel Filipa Pestana Pinto Ferreira

CARTÓRIO NOTARIAL 
NO FUNCHAL DE ISABEL FILIPA 

PESTANA PINTO FERREIRA 
Rua do Carmo, nº. 11, Sé, Funchal

(Publicado no Tribuna da Madeira a 05-11-2021)

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de hoje, 
iniciada a folhas 32 do livro de notas número 54-A, deste Cartório, 
Vanda Manuela Vieira Luís Figueira, e marido Ricardo Dinarte da 
Silva Figueira, ambos naturais da freguesia de São Pedro, concelho 
do Funchal, residentes à Travessa do Lombo da Boa Vista, número 
6-C, freguesia de Santa Maria Maior, concelho do Funchal, casados 
no regime da comunhão de adquiridos, afirmam-se donos e legítimos 
possuidores, com exclusão de outrem, prédio rústico, localizado em 
Feiteira de Cima, freguesia e concelho de Santana, com a área de mil e 
oitocentos metros quadrados, composto por cultura arvense de regadio, 
que confronta a norte com Maria Manuela Marques Madama de Sousa 
Filipe, sul e nascente com herdeiros de José Filipe Sousa e outros 
e a poente com José Sebastião Vieira Coelho, inscrito em nome de 
Maria Fernandes Florença – cabeça de casal da herança de, na matriz 
cadastral respetiva, sob o artigo 230 da secção “050”, anteriormente 
sob parte do artigo 216 da secção”050”, com o valor patrimonial e 
atribuído de € 620,00, não descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Santana. 

Que os justificantes adquiriram o referido prédio, já no estado de 
casados, no ano de mil novecentos e oitenta e seis, por doação verbal 
que lhes foi feita pelos avós maternos da justificante mulher, Maria 
Fernandes Florença e marido José Vieira Coelho, residentes que foram 
ao caminho Rural da Feiteira de Cima, número 8, freguesia e concelho 
de Santana, sem que tenha sido lavrada a competente escritura 
pública. 

Estão assim, os justificantes na posse do identificado prédio, em nome 
próprio e desde o referido ano de mil novecentos e oitenta e seis, posse 
esta pública, pacífica e de boa fé e assim, contínua e ininterruptamente 
à vista de todos, exteriorizando o exercício dos poderes próprios de 
um proprietário, usufruindo o referido bem, pagando as respetivas 
contribuições e colhendo, inclusive, os respetivos frutos, como se de 
prédio seu e de bem próprio se tratasse.

Adquiriram, assim, os justificantes, a propriedade do identificado 
prédio, a título originário – por usucapião. Está conforme o original aqui 
narrado por extrato.

Funchal, três de novembro de dois mil e vinte e um.
A Notária,
Isabel Filipa Pestana Pinto Ferreira
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“estamos na linha 
da Frente no aPoio 
à educação 
em Portugal”

Afirma Paulo Martins.

o governador do distrito 1960 do rotary Portugal esteve de 
visita à região para acompanhar os clubes rotários da madei-
ra. em entrevista ao «tribuna», Paulo martins falou deste man-
dato que apresenta desafios internacionais, sobre o Projeto 
“Árvore – eterna companheira”, assim como dos objetivos de 
crescimento dos clubes. garante que as bolsas de estudo para 
apoiar os estudantes carenciados são para continuar. 

Sara Silvino
ssilvino@tribunadamadeira.pt

t ribuna da Madei-
ra (TM) - Qual o 
propósito desta 
sua visita à Ilha 
da Madeira e do 

Porto Santo?
Paulo Martins (PM) - 

A visita à Ilha da Madeira e 
do Porto Santo insere-se no 
Programa de visitas oficiais 
que um Governador de Rota-
ry deve efetuar aos Clubes 
do seu Distrito, neste caso 
o Distrito 1960 que integra 
os Clubes Rotários do Conti-
nente (Parte do Centro e Sul) 
e das Regiões Autónomas da 
Madeira e dos Açores. Temos 
no nosso Distrito, atualmen-
te, 72  Clubes Rotários. 

TM - Qual é o feed-
back transmitido pelos 
contactos feitos com os 
Rotários das ilhas? 

PM - Foi um gosto vol-
tar a sentir de perto o entu-
siasmo e empenho dos Rotá-
rios da Madeira, na sequên-
cia do período bem comple-
xo da pandemia que vive-
mos. Voltar ao contacto pre-
sencial foi muito gratifican-

te, senti uma enorme vonta-
de de Servir para Transfor-
mar Vidas, o lema deste Ano 
Rotário, procurando reforçar 
também o Quadro Social dos 
Clubes. 

TM – Tendo em con-
ta a situação de pande-
mia que todos enfrenta-
mos, qual é o balanço 
que faz deste último ano 
rotário?

PM - O último ano rotário 
desafiou muito os Rotários a 
encontrarem novas formas 
de manter as suas ativida-
des e reuniões, mais pela via 
digital, embora a força de 
Rotary esteja muito assente 
no Companheirismo e Ami-
zade entre os seus membros 
e famílias, num forte traba-
lho de equipa para ajudar 
os que mais precisam. E são 
muitos mais com esta pande-
mia que para além das con-
sequências sanitárias deixou 
profundas marcas no plano 
social e económico. Alguns 
Clubes tiveram mais dificul-
dades, é certo, mas este é o 
tempo de recuperar energias 
para fazer cumprir Rotary, 
cujo objectivo supremo é a 
Promoção da Paz e Compre-
ensão Mundial.     
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CARTÓRIO NOTARIAL 
PRIVADO DA PONTA DO SOL

NOTÁRIO – NUNO VIEIRA BARBOSA
Largo do Pelourinho, Ponta do Sol

Telf: 291 973 275 Fax: 291 973 276 Email: cartoriodapontadosol@gmail.com

(Publicado no Tribuna da Madeira a 05-11-2021)

NUNO VIEIRA BARBOSA, Notário do Cartório Notarial Privado da Ponta 
do Sol, CERTIFICA para efeitos de publicação, que por escritura, lavrada 
hoje de folhas cinquenta e quatro a folhas cinquenta e cinco verso do livro 
de notas para escrituras diversas número cento e sessenta e oito deste 
Cartório compareceram:

DELFINO VICTÓRIA GONÇALVES DE GOUVEIA, NIF: 187 499 675 e 
mulher FILOMENA FARINHA PINHEIRO DE GOUVEIA, NIF: 186 165 927, 
casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais da freguesia da 
Fajã da Ovelha, concelho da Calheta, onde residem à Rua da Maloeira, Nº 
125, que declararam:

Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do 
Prédio rústico, composto por terra de cultivo, localizado na Raposeira do 
Serrado – Serrado dos Bentos, citada freguesia da Fajã da Ovelha, com 
a área total de quatrocentos e noventa e cinco metros quadrados, que 
confronta a Norte com José de Sousa Rodrigues, a Sul com João Rodrigues 
Moirinho, a Nascente com Vereda e a Poente com José de Sousa Rodrigues, 
inscrito na matriz sob o artigo 15206, com o valor patrimonial atual e o 
atribuido de trinta e um euros e trinta cêntimos. 

Que o referido prédio não se acha descrito na Conservatória do Registo 
Predial da Calheta. 

Que o referido prédio veio à posse dos Justificantes, já no estado de 
casados, no ano de mil novecentos e oitenta e um, por partilhas verbais 
com os demais herdeiros por óbito de António Gonçalves de Gouveia e 
mulher Maria Victória, já falecidos, casados que foram sob o regime da 
comunhão geral de bens, residentes que foram na Raposeira do Serrado, 
citada freguesia da Fajã da Ovelha.

Que, desde aquela data, entraram na posse do referido prédio, 
amanhando-o, colhendo os seus frutos, com ânimo de quem exercita direito 
próprio, à vista e com conhecimento de toda a gente, sem a oposição de 
ninguém. Que esta posse, em nome dos justificantes, pacífica, contínua 
e pública, conduziu à aquisição do imóvel por usucapião, que invocam, 
justificando o seu direito de propriedade para efeitos de registo, dado 
que essa aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro título 
extrajudicial.

Está conforme o original aqui narrado por extrato.
Ponta do Sol, três de novembro de dois mil e vinte e um.

O Notário,
Nuno Vieira Barbosa

CARTÓRIO NOTARIAL 
NO FUNCHAL DE ISABEL FILIPA 

PESTANA PINTO FERREIRA 
Rua do Carmo, nº. 11, Sé, Funchal

(Publicado no Tribuna da Madeira a 05-11-2021)

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de hoje, 
iniciada a folhas 29 do livro de notas número 54-A, deste Cartório, Alfredo 
Gonçalves Jardim, natural da freguesia do Arco da Calheta, concelho 
da Calheta e mulher Maria José Betancourt de Gonçalves, natural da 
Venezuela, residentes à Rua Infante Santo, Edifício Costa do Sol V, Bloco 
A, sexto M, freguesia da Sé, concelho do Funchal, casados no regime 
da comunhão geral, afirmam-se donos e legítimos possuidores, com 
exclusão de outrem, de uma quarta parte do prédio rústico, localizado em 
Lombada do Loreto, freguesia do Arco da Calheta, concelho da Calheta, 
com a área de setecentos e cinquenta metros quadrados, inscrito na 
matriz predial respetiva sob o artigo 6085, com o valor patrimonial de 
€ 74,16, descrito na Conservatória do Registo Predial da Calheta, sob 
o número cinco mil trezentos e oitenta e três – da freguesia do Arco da 
Calheta, onde se encontra registada a aquisição de três quartas partes, 
a favor da sociedade Circuloprecioso, Lda, pela apresentação três mil 
cento e noventa de dois mil e vinte e um barra zero nove barra vinte e sete 
e a restante quota-parte sem inscrição em vigor – quota-parte do prédio 
a que atribuem o valor de vinte e cinco euros. 

Que os justificantes, adquiriram a identificada quarta-parte do referido 
prédio, já no estado de casados, no ano de mil novecentos e noventa e 
nove, por compra verbal que dela fizeram a Beatriz Rocha de Gouveia, 
solteira, maior, residente ao Sítio de Cales e Chade, freguesia do Arco da 
Calheta, concelho da Calheta, sem que tenha sido lavrada a competente 
escritura pública.

Estão assim, os justificantes na posse da identificada quota-parte 
do prédio, em nome próprio, desde o referido ano de mil novecentos 
e noventa e nove, posse esta pública, pacífica e de boa-fé e, assim, 
contínua e ininterruptamente à vista de todos, exteriorizando o exercício 
dos poderes próprios de um proprietário, usufruindo o referido bem, 
semeando, cultivando, regando, pagando as respetivas contribuições e 
procedendo à sua limpeza e conservação, como se de prédio seu e de 
bem próprio se tratasse.

Adquiriram, assim, os justificantes, a propriedade da identificada 
quota-parte do prédio, a título originário – por usucapião.

Está conforme o original aqui narrado por extrato.
Funchal, três de novembro de dois mil e vinte e um.
A Notária,
Isabel Filipa Pestana Pinto Ferreira

TM - As bolsas de estu-
do para apoiar os estu-
dantes mais carencia-
dos são uma das mais-
valias do Rotary Club. 
Está prevista a sua 
continuidade?

PM - A Educação é uma 
área de enfoque determinan-
te da ação de Rotary.  Nós 
estamos na linha da fren-
te no apoio à educação em 
Portugal, ao longo de várias 
décadas. A atribuição de Bol-
sas de Estudo a jovens caren-
ciados é uma das mais rele-
vantes ações, com o apoio 
da nossa Fundação Rotária 
Portuguesa e em parceria 
com Empresas e Autarquias. 
Um relevante Programa para 
continuar, sem dúvida.

TM - A questão 
ambiental tem sido um 
tema abordado em todo 
o mundo, e a Madeira 
não é exceção. Qual é o 
seu ponto de vista sobre 
esta matéria tão delicada 
para as pessoas e para o 
planeta? 

PM - O tema da Prote-
ção ao Ambiente tem ganho 
mais relevo na ação de Rota-
ry e apelamos aos Clubes do 
nosso Distrito para integra-
rem nos seus Programas de 
Ação esta vertente tão atu-
al. Concretamente, desafia-
mos cada Clube a plantar 
um número de árvores pelo 
menos igual ao número de 
Rotários dos Clubes, em arti-
culação com as Escolas e as 
Autarquias, numa ação com 
impacto na nossa Imagem 
Pública. Este Projeto “Árvo-
re – Eterna Companheira”  
integra o Programa Rotário 
Internacional “Preserve o 
Planeta Terra”. 

TM - Acha que os jovens, 
hoje em dia, estão mais 
focados para o trabalho 
em equipa e para a ques-
tão da solidariedade?

PM - O trabalho em equi-
pa e a solidariedade são 
temas que devem fazer par-
te hoje como no passado da 
formação dos jovens. Rota-
ry tem essa preocupação ao 
proporcionar Programas aos 
jovens como os Clubes Inte-
ract (12 a 18 anos) e Rota-
ract (a partir dos 18 anos), 
os Intercâmbios de Jovens, 
os RYLA (Prémios Rotá-
rios de Liderança Juvenil). 
Acreditamos que a formação 
nas vertentes “Socio-Emo-
cionais” são determinantes 
para o desenvolvimento dos 
jovens e a sua afirmação nos 
planos familiar, profissional 
e da própria cidadania. 

TM - Na sua apresen-
tação como Governador 
D1960 (2021-2022) afir-
mou que o Rotary tem 
contribuído para dar 
mais sentido à sua vida. 

O que quer dizer em 
concreto?

PM - Rotary faz parte da 
minha vida, desde que o meu 
Pai ingressou no movimen-
to rotário em 1969, tinha eu 
8 anos. Em 1980, ele foi Pre-
sidente do RC Lisboa Norte e 
desafiou os filhos a formarem 
um Clube Rotaract. 

Nesse ano ingressei no 
Rotaract onde estive até 1990, 
ano em que passei para inte-
grar um Clube Rotário. Os 
valores de Rotary, o Compa-
nheirismo, o dar de si antes 
de pensar em si, fazer felizes 
os que mais precisam com a 

nossa ação de Servir, fazem 
parte da minha vida, da minha 
forma de ser e de estar. E a 
Visão de Rotary encerra mui-
to do sentido que a Vida deve 
ter  “Juntos vemos um Mun-
do onde as Pessoas se unem e 
entram em Ação para causar 
Mudanças Duradouras em Si 
mesmas, nas suas Comunida-
des, no Mundo Todo”.

TM - Na sua opinião, o 
que poderá, e deve, ser 
feito para reforçar o tra-
balho do Rotary de modo 
a o tornar mais forte e 
atrativo?

PM - Interpretar com 
entusiasmo a Visão de Rota-
ry que acabei de expres-
sar. Rotary é um trabalho 
em Equipa, exige liderança 
e planeamento, é um Tra-

balho de Pessoas para Pes-
soas, com Ação e Projetos - 
também por isso o regresso 
ao convívio presencial após 
a pandemia é determinante - 
que pretende transformar as 
vidas de forma positiva dos 
que mais precisam, mas que 
sejam mudança duradouras 
(não apenas dar o peixe, mas 
ensinar a pescar e a construir 
a própria cana de pesca). 

Deve ser dada permanen-
te atenção ao conhecimen-
to quer sobre a Comunida-
de, quer sobre Rotary. E tudo 
isto deve ser feito com pai-

xão, entusiasmo, Amor ao 
próximo.

TM - Quais são as suas 
prioridades para este 
mandato?

PM - Temos desafios inter-
nacionais propostos pelo atu-
al Presidente de Rotary Inter-
national – Shekhar Mehta 
– “Crescer mais para Ser-
vir Mais”, isto é, reforçar as 
Equipas dos 37 mil Clubes 
presentes em 220 países no 
Mundo, somos atualmen-
te 1,2 Milhões de Rotários e 
Rotárias. 

O Mundo precisa cada vez 
mais de Rotary e nós traba-

lhamos todos os dias 
para corresponder. 

O mandato é de um 
ano, ano que se ini-
ciou em Julho 2021. 
Temos objetivos de 
crescimento dos Clu-
bes, não só com a 
admissão de novos 
sócios mas cuidan-
do também dos que 
existem atualmen-

te, algo que nunca deve ser 
esquecido. E levar o Rota-
ry a mais regiões. No Plano 
das Ações de Serviço Huma-
nitário, para além do que já 
referi nas áreas da Educação, 
Juventude e Ambiente, temos 
desafios colocados aos Clubes 
em outras áreas como a cria-
ção de Universidades Senio-
res, a Prevenção e Tratamen-
to de Doenças como a Diabe-
tes e a Hepatite, a erradicação 
da Poliomielite no Mundo - 
Programa liderado por Rota-
ry desde 1985 - o apoio ao 
desenvolvimento económico 
comunitário local e o alarga-
mento da rede de voluntários 
através dos NRDC – Nucle-
os Rotary de Desenvolvimen-
to Comunitário, a criação de 
Clubes de Jovens Interact e 

Rotaract .   
TM - Que men-

sagem gostaria de 
deixar aos Rotá-
rios, assim como 
aos madeiren-
ses e portosanten-
ses, aquando des-
ta sua visita à Ilha 
da Madeira?

PM – Mensagem 
de entusiasmo, con-

fiança e esperança nesta fase 
difícil em que a pandemia nos 
colocou: Rotary é mais neces-
sário do que nunca, fazemos 
parte de uma enorme Equi-
pa de 1,2 Milhões de Rotá-
rios e Rotárias no mundo. E 
como diz o nosso Presidente 
“O Mundo é uma Família”. 

Com a empenhada ação 
no apoio as comunidades do 
Arquipélago da Madeira, con-
to convosco e cada um de vós. 
Estou certo que vamos conti-
nuar a fazer cumprir Rotary e 
assim “Servir para Transfor-
mar Vidas”. n

“Este é o tempo de 
recuperar energias 
para fazer cumprir 
Rotary”

“A Educação é uma 
área de enfoque 
determinante da 
ação de Rotary”
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O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebeu, em 
audiência, o Governador do Distrito 1960 do Rotary Portugal, Paulo Martins, acompanhado 
pelo presidente do Rotary Club do Funchal, Edgar Aguiar.

Paulo Martins está na Madeira para acompanhar os clubes Rotários da Madeira, o do Fun-
chal, que tem 88 anos de história e é um dos mais antigos do país, e o de Machico e Santa 
Cruz.

O Rotary Portugal desenvolve missões de solidariedade, que na Madeira estão mais centra-
das nas áreas da educação e saúde. “O apoio a instituições carenciadas, lares e instituições de 
saúde, e o apoio com bolsas de estudo e ao mérito escolar” são algumas das ações desenvolvi-
das pelos Clubes na Região.

O presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, recebeu, no dia 2 de novem-
bro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o Governador do Rotary Club de Portugal, Distrito 
1960, Paulo Martins, que se deslocou ali para apresentar cumprimentos.

O Governador do Distrito 1960 marcou também presença 
nas comemorações do 603.ª aniversário do Porto Santo, que 
decorreram no dia 1 de novembro.  O presidente da Câmara 
Municipal, Nuno Batista, agradeceu a presença do Governa-
dor Paulo Martins e parabenizou o Grupo de Folclore, que nes-
te dia também celebrou o seu aniversário.

“Rotary faz 
parte da 

minha vida”
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o Presidente da 
Câmara Muni-
cipal do Fun-
chal (CMF) avi-
sou, nesta quin-

ta-feira, que não vai permitir 
a prorrogação do prazo pre-
visto inicialmente no contra-
to de empreitada às empre-
sas concorrentes e vencedo-
ras de concursos para execu-
tar obras da CMF, desejando 
que a conclusão dos trabalhos 
ocorra a tempo e horas

Pedro Calado falava após 
a reunião da CMF, na qual 
foi aprovado por unanimida-
de a ratificação ao contrato 
da Empreitada de Execução 
dos Trabalhos de ‘Controlo e 
Monitorização de Fugas nas 
Redes de Água Associado ao 
Sistema de Telegestão Exis-
tente no Concelho do Fun-
chal – 1ª Fase’, permitindo 
desta forma, a prorrogação 
do prazo da obra.

A empresa responsável 
pela obra já tinha feito um 
pedido de adiamento do pra-
zo em 120 dias e agora fez um 
segundo pedido de prorro-
gação do prazo em mais 150 
dias alegando dificuldades.

Pedro Calado afirmou que 
desta vez atendeu ao pedido 
com carácter excecional mas 
avisou que no futuro vai evi-
tar estas situações.

“Todos nós sabemos que 
os tempos que estamos a pas-
sar são difíceis para todos, 
mas eu não posso prejudi-
car a população com quase 
um ano de atraso. Estamos 
a falar em duas prorrogações 
e de 270 dias na execução de 
uma obra. Sabemos que há 
pandemia, que há atrasos nos 
fornecimentos e que há difi-
culdades no recrutamento de 
mão-de-obra. Agora não pos-
so ter as obras paradas mais 
um ano do que o prazo pre-

visto. Desta vez abrimos uma 
exceção e espero que não se 
repita no futuro porque os 
prazos são para serem cum-
pridos e nós temos que cum-
prir com aquilo que promete-
mos à população e as empre-
sas que concorrem sabem que 
têm aquele período para exe-
cutar as obras” alertou.

O presidente da CMF diz 
que no futuro a autarquia vai 
ter muito cuidado na adjudi-
cação das obras .

“As entidades têm que 
saber para que número de 
obras estão a concorrer, quais 
as limitações, se têm o núme-
ro de funcionários suficien-
tes ou capacidade de forneci-
mento de materiais para rea-
lizar as obras. 

Não podemos é prejudicar 
a população e montar verda-
deiros estaleiros de obras em 
plena via publica e deixar as 
obras paradas”, salientou. n

Pedro calado alerta emPresas 
que ganham concursos da cmF
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o Juízo de instru-
ção criminal do 
Funchal quer que 
rui marques seja 
ouvido relativa-
mente a assun-
tos alegadamente 
relacionados com 
o tempo em que 
foi presidente da 
câmara municipal 
da Ponta do sol. a 
imunidade parla-
mentar de deputa-
dos tem merecido 
destaque nos últi-
mos anos devido a 
vários casos medi-
áticos.

ricardo Jorge SoareS
rsoares@tribunadamadeira.pt

a Assembleia Legis-
lativa da Madei-
ra (ALM) apro-
vou, na quarta-
feira, o levanta-

mento da imunidade parla-
mentar do actual deputado 
do PSD-M e ex-presidente da 
Câmara Municipal da Ponta 
do Sol (CMPS), Rui Marques. 
O pedido  foi efectuado pelo 
Juízo de Instrução Criminal 
do Funchal, tendo por base 
assuntos relacionados com 
o tempo em que era presi-
dente da autarquia pontasso-
lense. No escrutínio por voto 
secreto votaram 42 deputa-
dos, 39 a favor, 2 contra e 1 
em branco.

Em 27 de Junho de 2019, 
depois de um pedido do CDS/
PP à Assembleia Municipal, 
a CMPS revelou que mais de 
uma centena de obras parti-
culares tinham avançado no 
concelho, entre 2013 e 2017, 
contra os pareceres técnicos 

dos serviços da autarquia. Os 
dados, que eram referentes 
ao último dos três manda-
tos de Rui Marques, foram 
comunicados ao Ministério 
Público (MP).

Confrontado com a decisão 
da autarquia liderada pela 
socialista Célia Pessegueiro, o 
ex-presidente da CMPS che-
gou a ‘defender-se’ em públi-
co, através de uma publica-
ção na sua página pessoal 
do Facebook. Rui Marques 
escreveu que as obras refe-
renciadas eram na sua “esma-
gadora maioria” legalizações 
de “moradias anteriores ao 
Plano Director Municipal 
(PDM)”, “pequenas amplia-
ções” (que dotaram as habi-
tações de melhores condi-
ções de acolhimento, nome-
adamente de pessoas regres-
sadas da Venezuela) e cons-
truções de pequenas arreca-
dações e armazéns agrícolas 
(para apoio aos agricultores).

“Se me perguntarem se 
me arrependo??? Eu respon-
do: NÃOOOOO! E acrescen-

to: voltava a fazer o mesmo. 
Ao contrário de outros, eu e a 
minha vereação fomos eleitos 
para servir e ajudar os Pon-
tassolenses, mesmo que isso 
implicasse decisões difíceis e 
pudesse ter consequências”, 
escreveu à data Rui Marques. 
“Estou de consciência tran-
quila porque todas as deci-
sões que tomei foram para 
ajudar quem precisava.”

moradas falsas, 
propaganda e corrupção

Os pedidos para levanta-
mento de imunidade parla-
mentar a deputados têm sido 
motivo de destaque mediá-
tico, tanto na Madeira como 
na República. Em Junho des-
te ano, por exemplo, ficou-se 
a saber que a Assembleia da 
República decidiu por una-
nimidade levantar a imuni-
dade parlamentar do depu-
tado Paulo Neves, eleito pelo 
PSD-M. 

Autos que corriam no Juí-
zo de Instrução Criminal de 

Lisboa juntavam o parlamen-
tar madeirense a mais oito 
deputados com assento em 
São Bento. A Comissão de 
Transparência e Estatuto dos 
Deputados autorizou o levan-
tamento da imunidade par-
lamentar de Paulo Neves a 
pedido do MP, para que tanto 
o madeirense como os outros 
deputados pudessem respon-
der no âmbito de uma inves-
tigação a uma alegada utili-
zação de moradas falsas para 
recebimento de subsídios de 
deslocação. O que estava em 
causa era um possível crime 
de peculato. 

Bruno Melim, deputado do 
PSD na ALM, também teve de 
confrontar-se com um pedi-
do de levantamento da sua 
imunidade parlamentar, mas 
devido a uma queixa apre-
sentada na Comissão Nacio-
nal de Eleições de que terá 
feito propaganda em dia de 
ida às urnas. O pedido do Juí-
zo de Instrução Criminal do 
Tribunal Judicial da Comar-
ca da Madeira foi rejeitado 

alm levanta imunidade 
a ex-autarca
Pedido foi efectuado pelo Juízo de Instrução Criminal do Funchal.



9TRIBUNA DA MADEIRA | Sexta-feira, 5 de novembro de 2021

pela ALM, a 14 de Outubro 
de 2020.

Para Luís Miguel Calaça, 
então deputado do PSD-M, 
foi a suposta condução sob o 
efeito de álcool, com desobe-
diência à autoridade e tentati-
va de atropelamento a agente 
policial, que levou o deputa-
do a merecer destaque. Após 
ser detido, a 2 de Dezem-
bro de 2018, o social-demo-
crata pediu o levantamento 
da imunidade parlamentar 
e manifestou-se “totalmen-
te disponível para colaborar 
com a Justiça”.

Quem também teve de 
confrontar-se com a Justi-
ça foi Lino Abreu. O deputa-
do do CDS/PP foi pronuncia-
do pela prática de corrupção 
passiva para acto ilícito e o 
julgamento, que devia come-
çar a 21 de Outubro de 2010, 
teve de ser adiado. Tal como 
em Janeiro de 2015, a ALM 
não lhe levantara a imunida-
de. Entretanto, foi condenado 
a pena suspensa. 

Pena de prisão com limite 
superior a três anos 

“A Assembleia Legislativa 
da Madeira tem o seu pres-
tígio e os senhores deputa-
dos não estão envolvidos em 
crimes que não sejam dos 
debates mais acesos da luta 
política”, afirmou Tranqua-
da Gomes, em Novembro de 
2007. “Infelizmente, nos últi-
mos tempos, temos assisti-
do a uma série de acusações 
sem fundamento que envolve 
a generalidade dos deputados 
desta Assembleia.”

Quando o então presiden-
te da Comissão de Regimen-
tos e Mandatos proferiu estas 
palavras, a ALM tinha seis 
pedidos de levantamento de 
imunidade parlamentar para 
que seis deputados pudessem 
ser constituídos arguidos. As 
“divergências” com o Tribu-
nal Judicial do Funchal sobre 
esta matéria, contudo, ‘obri-

garam’ o Conselho Consulti-
vo da Procuradoria Geral da 
República, em 2009, a emitir 
um parecer. 

“Correndo inquérito con-
tra pessoa determinada em 
relação à qual haja suspeita 
fundada da prática de crime é 
obrigatório interrogá-la como 
arguido”, apontou o docu-
mento, ressalvando que, no 
caso de um deputado à ALM - 
e de acordo com o artigo 23.º, 
n.º 2, do Estatuto Político-
Administrativo - é “obrigató-
ria a decisão de autorização 
quando houver fortes indí-
cios da prática de crime dolo-
so a que corresponda pena 
de prisão cujo limite máximo 
seja superior a três anos”.

A solicitação de autoriza-
ção para levantamento de 
imunidade parlamentar de 
um deputado tem que ser 
dirigida por um juiz ao pre-
sidente da ALM e, segundo a 
PGR, o documento deve con-
ter “a natureza e qualificação 
jurídica da infracção”, a “afir-
mação expressa da existên-
cia de fortes indícios da práti-
ca de crime doloso a que cor-
responda pena de prisão cujo 
limite máximo seja superior 
a três anos”, a “data da prá-
tica do crime” e a “indica-
ção sucinta do facto e das cir-
cunstâncias da infracção”.

Com a entrada do pedido 
na ALM, há suspensão do pra-
zo de prescrição do procedi-
mento criminal, que se man-
tém caso o Parlamento “deli-
bere pelo não levantamen-
to da imunidade e enquan-
to ao visado assistir tal prer-
rogativa”. José Manuel Coe-
lho nunca teve essa ‘sorte’. O 
deputado - primeiro do PND 
e depois do PTP – teve várias 
vezes a imunidade levantada 
pela ALM devido a processos 
que o próprio justificava sur-
girem no âmbito da sua acti-
vidade política.

lei da imunidade atrasou 
processo contra Jardim

Alberto João Jardim é um 
caso paradigmático da forma 
como funciona a “imunida-
de” política. O ex-presidente 
do GR só começou a respon-
der num processo por injú-
rias e difamação em Feverei-
ro de 2016, 22 anos depois 
de ser processado. Foi a per-
da da imunidade, após a 37 
anos a gozar do estatuto, que 
fez Jardim sentar-se pela pri-
meira vez no banco dos réus. 

O processo foi  interpos-
to por António Loja, visa-
do em dois textos escritos 
pelo então presidente do GR 
e publicados a 23 e 26 de 
Novembro de 1994 no «Jor-
nal da Madeira». Nos arti-
gos de opinião, com o títu-
lo “A loja dos rancores”, o 
historiador com ligações ao 
PS-M considerou existirem 
expressões “atentatórias” ao 
seu bom nome. Foi deduzi-
da acusação particular con-
tra o antigo líder madeiren-
se no início da década de 
2000. Além do processo cri-
me, Alberto João Jardim foi 
confrontado com um pedido 
de indemnização no valor de 
600 contos (3 mil euros).

Foi o facto do então presi-
dente do GR ser Conselhei-
ro de Estado que lhe permi-
tiu congelar o processo ao 
longo de mais de duas déca-
das. Era, e continua a ser, um 
dos mais antigos da Comarca 
da Madeira. Recursos suces-
sivos interpostos pela defe-
sa têm permitido adiar o 
julgamento.

“A Justiça foi muito len-
ta, mas não posso culpar os 
serviços. A lei da imunida-
de – que existe para garantir 
um livre exercício da ativida-
de política e não gestos de má 
educação - atrasou todo este 
processo”, disse António Loja 
ao Expresso, em 2016.

Dois anos antes de per-
der a imunidade, o MP quis 
interrogar Alberto João Jar-
dim relativamente ao ‘buraco’ 
na dívida da Madeira. n
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conflitos das autonomias 
da madeira (55)

O Dr. Juvenal de Araújo, 
no orçamento para o perí-
odo de 1923-1924, continua 
a afirmar que “as despesas 
do Ministério da Marinha 
acham-se orçadas em 67.000 
contos, sem que a sua equiva-
lência corresponda de facto a 
valores, pois o país dispende 
toda essa soma com a Arma-
da e a verdade é que não tem 
defesa naval. E é isto, Sr. Pre-
sidente, que também preocu-
pa a Nação, porque os servi-
ços do Estado devem ter, em 
regra, uma equivalência de 
valores efectiva.

O Ministerio do Comercio 
e Comunicações tem orçadas 
despesas em cêrca de 41.000 
contos. E  para se poder deter-
minar com exactidão qual a 
orientação a seguir nos ser-
viços deste ministério carece-
mos de ter em vista o que as 
estatísticas nos mostram com 
relação ao movimento comer-
cial do país. A última estatís-
tica do Comercio e Navega-
ção que, creio, está publicada 
ou de que, pelo menos, tenho 
conhecimento, é referente a 
1919. Por ela se vê que em 
1913, antes da guerra, o nos-
so movimento comercial com 
o estrangeiro (importações e 
exportações), que era de mais 
de 4 milhões de toneladas, 
andou em 1919, e portanto 
em período pleno de paz, em 
volta de 2 milhões.

Esta diminuição considerá-
vel sofrida pelo nosso comercio 
externo esclarece-nos absolu-
tamente sobre a obra tríplice 
que há, neste ponto, a realizar 
e que se cifra em: melhorar 
os nossos portos, desenvolver 
as nossas relações comerciais 
e, especialmente, dar maior 
incremento ao nosso comer-
cio com as colonias.

Quanto aos melhoramen-
tos a levar a efeito nos por-
tos nacionais, é preciso não 
esquecer a situação de ver-
dadeiro abandono em que se 
encontram três deles: o porto 
grande de S. Vicente, exclusi-
vamente entregue aos privi-
légios da sua situação natu-
ral, e sob a ameaça constan-
te dos portos de Dakar e de 
Canárias; o porto do Funchal, 
com a importância que todos 
lhe reconhecem, de onde se 

exportam 67.000 contos de 
mercadorias, e que todavia 
não tem um cais acostável, 
nem um porto de abrigo, que 
constitua uma condição de 
protecção ou de garantia à 
navegação que a êle aflua;  
o porto de Leixões, comple-
tamente desprezado, repre-
sentando um papel prepon-
derante no comercio e na 
industria do Norte, que com 
o decreto de novembro  de 
1921 veiu inutilisar-se inteira-
mente , fazendo reverter em 
favor do Estado a maior par-
te das suas receitas próprias. 
No desenvolvimento das nos-
sas relações comerciais com o 
estrangeiro não podemos pôr 
de lado três dos principais 
pontos de apoio que podere-
mos encontrar para a obra 
que preconiso: a Inglaterra, a 
Espanha e o Brasil.

À Inglaterra, estamos liga-
dos pelos mais estreitos inte-
resses comerciais, a tal pon-
to que, dos 2 milhões de mer-
cadorias movimentadas em 
1919 nos nossos portos, per-
tencem 54% à Inglaterra; 
a Espanha, antes da guer-
ra, tinha com Portugal um 
movimento comercial de cêr-
ca de 14.000 contos anuais, 
mas a verdade é que temos 
todas as condições de apro-
ximação, quer de ordem geo-
gráfica, quer de ordem étni-
ca, para procurar  aumentar 
esse movimento através de 
fronteiras comuns; o Brasil 
é povo irmão do nosso, com 
quem estaria naturalmente 
indicado um entendimento 
no campo económico, que até 
hoje se não tem infelizmente 
realisado.

Lançamo-nos sempre a um 
estreitamento de relações, 
entre os dois países, no cam-
po moral e intelectual. Temos 
desprezado o aspecto econó-
mico das relações, e o resul-
tado é o aparecerem outras 
nações exercendo a sua acção 
no apetecido e disputado 
mercados do Brasil e o nos-
so movimento comercial com 
o país irmão descer brusca-
mente em 1919 para 35.000 
toneladas, quando nos anos 
anteriores oscilava em torno 
de 150.000 toneladas!” n

(continua) 
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Pedro calado quer 
ter as obras da 
estrada monu-
mental e da rotun-
da da Ponte  con-
cluídas antes do 
natal. a intenção 
do presidente da 
câmara do Fun-
chal é evitar cons-
trangimentos num 
período que é de 
ainda maior aflu-
ência de pessoas e 
aumento da circu-
lação automóvel 
naquelas zonas da 
cidade.

ricardo Jorge SoareS
rsoares@tribunadamadeira.pt

o presidente da 
Câmara Muni-
cipal do Fun-
chal (CMF)  quer 
ter as obras na 

Estrada Monumental, junto 
ao Fórum Madeira, concluí-
das antes do Natal. A intenção 
é que seja desobstruído o troço 
a meados de Dezembro, perío-
do de maior afluência de pes-
soas e de circulação automó-
vel na zona. Vai ser alterado o 
prolongamento da ciclovia de 
modo a garantir duas faixas de 
rodagem. 

Calado visitou na terça-feira 
as obras em curso naquela que 
é uma das principais vias de 
entrada na cidade  do Funchal. 
O presidente da CMF foi veri-
ficar no projecto as correcções 
a fazer pela autarquia numa 
artéria “muito movimentada”, 
usada por residentes e clientes 
dos vários espaços comerciais, 
restaurantes, bares e hotéis.

A CMF vai aproveitar o mês 
de Novembro para avançar 
com as obras na rede de sane-
amento básico e de águas, con-

ciliando-as com a empreitada 
das estradas. Uma das prin-
cipias zonas a ser corrigida, 
apontou Pedro Calado, é a da 
paragem de táxis. 

O autarca pretende celeri-
dade nas obras que permiti-
rão dar maior fluidez antes de 
começar a época alta das com-
pras natalícias, descongestio-
nando o trânsito, que conside-
ra ser neste momento “bastan-
te caótico”.

Calado reafirmou que  não 
faz “sentido nenhum”, aten-
dendo à limitação das faixas 
de rodagem na Estrada Monu-
mental, privilegiar o circui-
to de ciclovia junto do Fórum 
Madeira em detrimento da 
necessidade da população na 
circulação automóvel. 

“urgente tomar a decisão 
em termos de futuro”

A CMF vai alterar o projecto 
da ciclovia junto ao Hotel Baía 
Azul para permitir que exis-
tam duas faixas de rodagem 

urgência em evitar 
constrangimentos

Presidente da CMF foi a zonas em obras pedir celeridade.
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oPinião

O PPD de Sá Carneiro - 
"Somos um partido de esquer-
da não marxista e continuare-
mos a sê-lo" - era um partido 
pragmático e ideologicamente 
balizado, situado entre o cen-
tro ideológico da política e um 
centro-esquerda que reconhe-
ço nem sempre foi fácil definir. 
O PPD de Sá Carneiro - "Não 
somos nem queremos ser um 
partido de quadros ou de eli-
tes" - nunca foi um partido de 
direita, nunca se misturou com 
o CDS - a AD foi apenas uma 
opção eleitoral num determi-
nado tempo e nada mais do 
que isso - e muito menos dei-
xou que opções eleitorais des-
virtuassem ideologicamente 
o PPD ou o fizessem desviar-
se do seu real posicionamento 
ideológico e social. Aliás, foi Sá 
Carneiro quem referiu que "em 
política, o que parece é"!

É sabido que com CDS e 
PSD entregues a Nuno Melo e 
Paulo Rangel, teremos os dois 
partidos a virarem lamenta-
velmente ainda mais à direita, 
acentuando o absurdo, com-
parativamente ao vazio que 
hoje dizem ocupar, um espaço 
de absoluta confusão e nuli-
dade. Acho que nem CDS nem 
PSD sabem o que andam a 
fazer, nem sequer sabem ao 
certo o seu lugar próprio na 
política portuguesa.  Sá Car-
neiro disse um dia que "demo-
crata é aquele que pratica a 
democracia e não aquele que 
dela apenas se reivindica". 
Comecem por isso mesmo, 
por devolverem ao PSD e ao 
CDS a democraticidade inter-
na, sem a qual não ganharão 
nunca a respeitabilidade dos 
cidadãos.

O PSD de Rio caiu na ilusão 
mentirosa e manipuladora de 
parecer que "ganhou" as elei-
ções autárquicas. Não ganhou 
coisa nenhuma, apenas sobre-
viveu a uma hecatombe, mais 
uma, de uma liderança frágil 
e sem dinâmica, que todos jul-
gavam ficaria mais fragiliza-
da ainda. O PSD sobreviveu, 
não por causa de Rio mas pelo 
mérito de muitas candidaturas 
autárquicas ganhadoras, sobre-
tudo nos grandes centros urba-
nos. O que é que as vitórias de 
Calado no Funchal ou de Moe-
das em Lisboa tiveram a ver 
com Rio? Zero! O PSD perdeu 
as eleições - e eles sabem dis-
so – e se considerarmos os dis-

tritos continentais e as regiões 
autónomas, o PSD apenas foi 
o mais votado (falo das autár-
quicas deste ano) na Madeira, 
em Leiria e na Guarda. Como 
é que se pode transformar esta 
realidade numa "vitória" ain-
da mais sabendo que os depu-
tados são eleitos por distritos e 
regiões autónomas?

Rio tirou o "pescoço do pica-
deiro" para se meter em novas 
asneiras, seguindo o exemplo 
vergonhoso do que se passa no 
CDS. Como é possível termos 
dois líderes na oposição – e 
que voltarão a não ganhar coi-
sa nenhuma - que por um lado 
reclamam o voto dos cidadãos, 
mas por outro fogem como o 
"diabo da cruz" das directas 
internas nos seus partidos, dos 
votos dos seus próprios mili-
tantes? Como é que esta fal-
ta de carácter, este embuste e 
esta ânsia de poder e de tachis-
mo pode prevalecer em parti-
dos que se reclamam de demo-
cráticos, mas cuja praxis nes-
tes últimos tempos tem sido 
uma vergonha e um insulto à 
inteligência colectiva dos cida-
dãos mais atentos?

Eu já tomei uma decisão, 
que me diz respeito a mim e 
que recuso alterar: se o PSD se 
coligar seja com quem for, não 
tem o meu voto. Eu só voto no 
meu partido, sempre votei no 
partido com quem me iden-
tifico, não voto em apêndices 
ou em partidos com os quais 
nunca me identifiquei ao lon-
go da vida. Não será agora que 
abrirei uma excepção. "Não há 
nada que pague a sincerida-
de na acção política, como em 
tudo na vida", disse um dia 
SC. Eu nunca votei em coliga-
ções tal como nunca votei em 
Marcelo ou em Cavaco, por-
que nunca acreditei, nem acre-
dito, em nenhum deles. E nun-
ca o escondi. Se quiserem fazer 
coligações de poder depois das 
eleições, nada a dizer quan-
to a isso. Mas antes disso, 
nas urnas, não contam com o 
meu voto e espero que mui-
tos outros militantes do PSD 
façam o mesmo

Termino citando de novo 
Sá Carneiro no Congresso do 
PPD em 1978: "O nosso Povo 
tem sempre correspondido nas 
alturas de crise. As elites, as 
chamadas elites, é que qua-
se sempre o traíram". Pensem 
nisso e sejam sérios. n

encenação e caracter

na ligação viária com Câma-
ra de Lobos, voltando assim 
à configuração do passado. A 
intenção é evitar que os auto-
móveis vindos do concelho a 
Oeste sejam obrigados a efec-
tuar a descida pelo hotel. 

Esta alteração implica que a 
ciclovia seja suprimida em cer-
ca de 100 metros, mas, segun-
do o edil funchalense, é um 
projecto que pode ser “reto-
mado no futuro”. Para isso há 
que encontrar “soluções urba-
nísticas” que envolvem, neste 
momento, três imóveis a Nor-
te da Estrada Monumental.

Para Pedro Calado, “não 
fazia sentido nenhum, aten-
dendo à limitação das fai-
xas de rodagem, estar a pri-
vilegiar um circuito de ciclo-
via em detrimento da circu-
lação automóvel, que é, nes-
te momento, uma necessida-
de de toda a população”.

Nas declarações proferi-
das no sábado, o presiden-
te da CMF considerou que é 
“urgente tomar a decisão em 
termos de futuro”. Motivo: o 
previsível aumento da cons-
trução de habitações naquela 
zona Oeste da cidade. 

Após a conclusão da 
empreitada na Estrada Monu-
mental, a CMF vai abrir novo 
procedimento concursal para 
retirar os separadores cen-
trais e os pinos no trajecto da 
ciclovia na Ponte do Ribei-
ro Seco. Pedro Calado diz que 
a intenção é criar aí uma fai-
xa privilegiada para a circula-
ção de veículos prioritários e 
transporte de passageiros. A 
obra, apontou o presidente da 
CMF, deverá ficar concluída 
em Março de 2022. 

“Não podemos fazer mais 
cedo, porque estamos a falar 

de uma obra que tinha o vis-
to do Tribunal de Contas e, 
legalmente, somos obrigados 
a cumprir prazos e procedi-
mentos, mas temos que reti-
ficar urgentemente aquilo que 
não foi bem feito”, salientou.

adequar paragens de 
autocarro às necessidades

É também a meados de 
Dezembro, antes da época 
natalícia, que Pedro Calado 
quer ver concluídas as obras 
da rotunda da Ponte, em San-
to António. O autarca esteve 
na segunda-feira a verificar o 
andamento dos trabalhos em 
curso junto ao início do Cami-
nho dos Alámos e deu indi-
cações aos empreiteiros para 
que trabalhem com a “máxi-
ma urgência”. 

São obras que “estiveram 
paradas durante muito tem-
po, provocando muito con-
gestionamento no trânsito e 
criando transtornos na vida 
quotidiana das pessoas”. Há 
necessidade de impôr “mais 
celeridade” a uma intervenção 
que “permitirá dar outra flui-
dez ao trânsito de Santo Antó-
nio”, sublinhou Pedro Calado. 

A rotunda nos entronca-
mentos do Caminho dos Ála-
mos com o Caminho da Igreja 
e da Rua do Campo do Maríti-
mo com Avenida da Madalena 
encontra-se numa zona mui-
to movimentada de acesso a 
espaços comerciais e indus-
triais, assim como aos com-
plexos desportivos que exis-
tem na Ribeira Grande.

Na visita ao local, em con-
versa com os empreiteiros, 
Pedro Calado também pediu 
uma correção ao projecto. A 
ideia é adequar as paragens 

de autocarro às necessida-
des das pessoas sem colocar 
em causa a fluidez do tráfego 
rodoviário.

investimentos “têm de estar 
concluídos até 2026” 

Pedro Calado já considerou 
que o chumbo do Orçamen-
to de Estado vai criar entraves 
em termos de procedimentos 
para adjudicação de obras. 

“Se o País ficar três a qua-
tro meses a ser gerido em 
duodécimos não há cabimen-
to orçamental para processos 
concursais de grande dimen-
são”, lamentou recentemente 
o presidente da CMF. “Tudo 
isto contribui para emperrar 
a máquina, que só por si já é 
pesada em termos burocráti-
cos e de fiscalização.”

É “mais uma pedra no 
sapato” a que “temos de ultra-
passar e arranjar soluções”, 
afirmou o edil funchalense. 
Um dos grandes objectivos da 
autarquia é “não desperdiçar 
as verbas” do Plano de Recu-
peração e Resiliência (PRR) 
atribuídas pela União Euro-
peia e Pedro Calado não acre-
dita que Bruxelas seja sensível 
a um eventual pedido de pror-
rogação de prazos pelo facto 
de haver eleições no País.

Garantido, para já, é que 
a CMF vai ter uma “via ver-
de” com o Governo Regio-
nal para “agilizar procedi-
mentos”, sobretudo ao nível 
da habitação. Cerca de 130 
milhões de euros estão des-
tinados a esta área, mas ain-
da não está definido o mon-
tante que caberá ao Funchal. 
Garantido é que os investi-
mentos “têm de estar conclu-
ídos até 2026”. n
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todos no 
mesmo barco

Se o sonho comanda a Vida, é o realismo, expres-
so em acções reais, que escreve as páginas que nar-
ram o nosso percurso. E porque é evidente que a 
linguagem idealista dos sonhos não tem incutido 
em quem de direito a responsabilidade de defender 
o Ambiente, a Justiça e a decência humana, talvez a 
memória do passado e o peso do futuro que aguar-
da o consigam fazer. 

E, nesse passado, encontramos a geração dos 
nossos avós ou bisavós, que viveram na primeira 
metade do último século e padeceram de uma pan-
demia idêntica àquela que ainda paira sobre nós, 
mas acrescida de duas guerras mundiais. Para eles, 
nenhum desses eventos durou um ano ou dois, mas 
décadas – e tudo acabou com duas bombas atómi-
cas que, em fracções, transforaram casas e pessoas 
em farrapos e cinzas. 

Porque o exemplo deles está ainda tão fresco 
na memória e nos livros, pergunto qual a desculpa 
para ainda não termos percebido que, na pandemia, 
na defesa do Ambiente, na crise energética, na crise 
migratória e em todos os dramas que hoje nos afec-
tam, somos todos contra um. Ou, melhor, temos de 
ser todos contra um, pois estes inimigos que nos 
confrontam, visíveis e invisíveis, demandam o total 
empenho da nossa espécie. Demandam a inteligên-
cia dos cientistas, a resiliência dos cidadãos e até 
a coragem de políticos que têm de abandonar as 
inseguranças e as sombras de comodismos instala-
dos. Demandam os sacrifícios dos trabalhadores e o 
apagar das clivagens raciais, religiosas e sexuais que 
tolamente nos separam. Demandam a consciên-
cia dos que querem fazer a diferença. Demandam a 
sentida e sincera mudança dos que furam a fila para 
chegarem antes da sua vez. Dos que se levam muito 
a sério e não gostam de ser questionados. Dos que 
se têm por muito magnânimos. E até dos que, quan-
do perderem a cadeira, finalmente entenderão que 
o homem sem educação, por mais alto que o colo-
quem, fica sempre subalterno da arrogância, dos 
medos e da mesquinhez. 

Feliz ou infelizmente, estamos todos no mesmo 
barco. Mesmo aqueles que não têm – porque nun-
ca tiveram – nem estômago, nem carácter, nem 
verticalidade para serem marinheiros. E é juntos, 
assumindo todas as muitas mudanças que temos 
de fazer nos nossos hábitos e nas nossas vidas, que 
conseguiremos começar a pensar numa sociedade 
melhor e num planeta diferente. No final, os resul-
tados contarão a História e decidirão quem foram 
os bons, quem foram os maus e quem foram os que 
não foram porque para isso não tiveram coragem. 
Decididamente, não são tempos de gente morna. n
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CARTÓRIO NOTARIAL 
DE CÂMARA DE LOBOS

Carina de Jesus Abreu Silva - Notária
Rua de São João de Deus, n.º 58, 9300-151 Câmara de Lobos

Telefone: 291 942 116 * Fax: 291 941 629 
 Email: cartoriocamaradelobos@gmail.com  

(Publicado no Tribuna da Madeira a 05-11-2021)

Carina de Jesus Abreu Silva, Notária titular do Cartório Notarial de 
Câmara de Lobos, sito à Rua de São João de Deus, n.º 58, na freguesia 
e concelho de Câmara de Lobos, CERTIFICA, que por escritura de hoje, 
lavrada a folhas 32, do livro de notas número 53, deste Cartório, Maria 
da Conceição de Gouveia, NIF 101 056 990, solteira, maior, natural da 
freguesia da Serra de Água, concelho da Ribeira Brava, onde reside à 
Vereda da Terra Chã, n.º 5, Pinheiro, 9350-337, declara que é dona e 
legítima possuidora, com exclusão de outrem, do prédio rústico, composto 
por terra de cultivo, localizado ao sítio do Pinheiro de Cá, na freguesia da 
Serra de Água, concelho da Ribeira Brava, com a área total de duzentos 
metros quadrados, a confrontar a norte, a sul e a leste com Salvador Abreu 
Paulino, e a oeste com Manuel Pestana Jorge, não descrito na Conservatória 
do Registo Predial da Ribeira Brava, inscrito na matriz, em nome da 
justificante, sob o artigo 1187. Que o prédio veio à posse da justificante, 
no ano de mil novecentos e oitenta e oito, já no estado de solteira, maior, 
por ocupação material do identificado imóvel, posse que foi exercendo após 
o óbito dos pais da justificante, Manuel de Gouveia, e mulher Maria da 
Conceição Gonçalves, casados que foram sob o regime da comunhão geral 
de bens, residentes que foram ao Sítio do Pinheiro, na freguesia da Serra 
de Água, concelho da Ribeira Brava, desconhecendo-se a forma como estes 
o adquiriram. Que, desde a referida data e sem interrupção, a justificante 
entrou na posse e fruição do identificado prédio, posse que já dura há mais 
de vinte anos, que tem sido exercida por si, diretamente, com capacidade 
plena, e que tem consistido na sua limpeza, obras, manutenção, cultivo e 
colheita de frutos, usufruindo das utilidades por ele proporcionadas, agindo 
por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, com ânimo 
de quem exercita direito próprio, ignorando lesar direito alheio, sendo 
reconhecida como sua dona, sendo a sua posse própria e pública, porque 
exercida à vista de todos, pacífica, porque mantida sem violência, contínua, 
porque não teve interrupção e de boa-fé, porque não lesa qualquer direito 
de outrem, pelo que se encontram reunidos todos os requisitos legais para 
a aquisição do identificado prédio por usucapião. Que, não possui, dado 
o modo de aquisição, quaisquer documentos que titulem suficientemente 
o seu direito e lhe permitam, para efeitos de registo predial, fazer prova 
do seu direito de propriedade. Que, desta forma, declara que adquiriu a 
propriedade do aludido imóvel por usucapião. Está conforme o original. 
Câmara de Lobos, quatro de novembro de dois mil e vinte e um. 

A Notária, Carina de Jesus Abreu Silva.

F oi um tema de cam-
panha eleitoral que, 
passadas as autár-
quicas e tomada de 
posse da nova gestão 

camarária, continua a moti-
var trocas de argumentos 
entre Pedro Calado e Miguel 
Silva Gouveia. O actual pre-
sidente da Câmara Munici-
pal do Funchal (CMF) visi-
tou a empreitada de cons-
trução da Estação Elevatória 
de Águas Residuais (EEAR) 
que está em curso na foz 
da Ribeira dos Socorridos e 
lembrou que, na freguesia de 
Santo António, ainda exis-
tem “muitas moradias com 
fossas sépticas e descargas de 
esgotos a céu aberto”. É um 
“atentado contra o ambien-
te” que, segundo Pedro Cala-
do, “a anterior vereação não 
resolveu”. 

O presidente da CMF 
recuou ao passado e afirmou 

que já em 2013, quando o 
PSD mandava na autarquia, 
a ligação à rede era uma 
obra que “já estava a ser 
feita”. Passados oito anos, 
depois de Paulo Cafôfo e 
Miguel Silva Gouveia, acu-
sou, a coligação «Confian-
ça» “não deu continuidade 
ao investimento”. 

“O que assumimos é que 
vamos fazer a ligação dos 
esgotos à rede, permitindo 
beneficiar mais de 250 famí-
lias”, garantiu o eleito pela 
coligação PSD/CDS-PP.

Pedro Calado visitou a 30 
de Outubro as obras da Esta-
ção Elevatória dos Socorri-
dos e da Praia Formosa com 
o objectivo de ‘exigir’ solu-
ções rápidas para fazer a liga-
ção dos esgotos de casas par-
ticulares à rede pública, uma 
intervenção que o presidente 
da CMF promete ter concre-
tizada no próximo ano.

esgotos continuam 
a motivar acusações

“Centenas” de famílias 
da freguesia de Santo Antó-
nio, segundo números do 
edil, reclamam pelas obras 
de saneamento básico, por-
que “há muitas moradias com 
fossas sépticas e descargas de 
esgotos a céu aberto”. O com-
promisso de resolver a situa-
ção passa por repor o que já 
estava previsto em 2013.

“A obra esteve parada 
durante algum tempo, mas 
durante esta visita de traba-
lho, falamos com os emprei-
teiros e demos indicações 
para que haja urgência no 
avanço e conclusão, para 
começarmos a fazer a ligação 
dos esgotos à rede pública”, 
afirmou Calado.

hidrocarbonetos fazem 
suspender a obra

As declarações do actual 
presidente da CMF não dei-
xaram indiferente o seu ante-
cessor, Miguel Silva Gouveia. 
O ex-presidente da CMF pro-
curou, imediatamente e “a 
bem da verdade”, rebater as 
palavras de Pedro Calado e 
“esclarecer os funchalenses”.

“Em 2013 a única obra feita 
foi uma estação elevatória no 
sítio da Viana que não tinha 
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Portugal, para quem não 
conhece, é um pântano polí-
tico soberano localizado no 
sudoeste da Europa. É um 
local onde havia uma gerin-
gonça que suportava uma 
espécie de governo que duran-
te seis anos não fez quaisquer 
reformas de fundo, deixando 
os portugueses condenados a 
condições de baixos salários 
e de baixas pensões, ao ele-
vado custo da energia e dos 
combustíveis, à emigração dos 
jovens e de quadros qualifica-
dos e à eternização da pobre-
za em grandes camadas da 
população. A geringonça divi-
diu e enfraqueceu a sociedade, 
gerando uma economia que 
não cria riqueza e que, pelo 
contrário, reparte a pobreza. 
Gerou uma cultura que separa 
e tribaliza em vez de agregar 
sobre os fatores comuns.

Enfim, vivemos numa lin-
da terrinha à beira mal plan-
tada. Ainda assim, Marcelo, 
o nosso Presidente, viu tor-
nar-se viral a sua fotografia 
a usar uma caixa Multiban-
co, qual comum cidadão. Mas 
terá Marcelo pago todas as 
faturas?

Perante a pandemia, a crise 
energética e a inflação gera-
da pela disrupção de várias 
cadeias logísticas internacio-
nais, o Orçamento do Estado 
foi ineditamente chumbado, 
colocando em causa a celeri-
dade da aplicação dos fundos 
europeus. À luz deste aconte-
cimento, o Governo minori-
tário do PS ficou sem condi-
ções de governabilidade e a 
geringonça, seja a dois, seja a 
três, passou a ser uma opção 
política instável e perigosa 
para os portugueses. Contu-
do, este ato, embora cons-
titucional e de pleno direi-
to, poderá acarretar custos 
incomportáveis para o país 
e para os seus contribuintes, 
aqueles que em última escala 
irão sempre pagar essa pesa-
da fatura.

Observamos neste momen-
to, em que todos anunciam 
estabilidade e prosperidade, 
já numa corrida ao voto útil, 
onde o patriotismo é coloca-
do em segundo plano e pre-
terido pelo cálculo político 
e pelos prazos. Para alguns, 
pouco importa e as eleições 
até podiam ser no dia de 
Natal para não dar hipótese 

de verem o seu lugar colocado 
em questão, mas para outros 
se acontecer lá para meados 
ou fins de janeiro ou feverei-
ro, já daria tempo para arru-
mar a casa.

Num país com excesso de 
partidos políticos que apenas 
existem para se servir e para 
proporcionar boas condições 
de vida aos que gravitam na 
sua esfera, a dúvida está em 
saber se queremos continuar 
com o panorama instável que 
vivemos há seis anos e que o 
COVID-19 nos fez esquecer 
durante mais de ano e meio. 
Independentemente de ser 
PS ou PSD a ganhar as elei-
ções, teremos de ser racionais 
e usar o voto de forma útil.

Um voto útil que tem de ir 
além das guerras de secreta-
ria de Rui Rio ou de Rodrigues 
dos Santos. Um voto útil que 
favorecerá mais o PS de Antó-
nio Costa ou o PSD de Rui Rio 
ou de um recém-eleito Paulo 
Rangel. A pendência do voto 
útil entre estes dois partidos 
estará dependente do caris-
ma das suas lideranças, da 
robustez das suas propostas e 
da magnitude da sua campa-
nha eleitoral. Será nesse cam-
po que se jogará a conquista 
da confiança dos portugueses, 
e logo, o futuro de Portugal.

Deixemo-nos de meias 
medidas e assumamos, com 
orgulho a nossa Pátria. Temos 
pela frente um desafiante con-
texto económico internacional 
que obriga a um panorama 
político nacional mais estável, 
com um novo rumo democra-
ticamente legitimado. Temos 
de encontrar um caminho 
para a estabilidade e, acima 
de tudo, um programa prós-
pero, facilitador do desenvol-
vimento que deverá ser poten-
ciado pelos fundos do Plano 
de Recuperação e Resiliência, 
tirando ainda partido da nos-
sa condição geográfica.

Não se constrói o futuro 
com meias tintas, nem com 
demagogias, nem com pro-
jetos de poder só pelo poder. 
Constrói-se com uma visão 
estratégica política de lon-
go prazo, assente em linhas 
orientadoras firmes. Por mor-
rer uma geringonça, não aca-
ba o Outono, mas não come-
cem já a inventar caranguejo-
las e outras engenhocas para 
substituir a defunta. n

NélIo olIm

oPinião

geringonça deu à costa!
Pu

b

CARTÓRIO NOTARIAL 
PRIVADO DA PONTA DO SOL

NOTÁRIO – NUNO VIEIRA BARBOSA
Largo do Pelourinho, Ponta do Sol

Telf: 291 973 275 Fax: 291 973 276 Email: cartoriodapontadosol@gmail.com

(Publicado no Tribuna da Madeira a 05-11-2021)

NUNO VIEIRA BARBOSA, Notário do Cartório Notarial Privado da Ponta do 
Sol, CERTIFICA para efeitos de publicação, que por escritura, lavrada hoje de 
folhas cinquenta e seis a folhas cinquenta e sete verso cinco verso do livro de 
notas para escrituras diversas número cento e sessenta e oito deste Cartório 
compareceu:

ANA PAULA DA SILVA AGRELA, NIF 186.097.913, divorciada, natural da 
freguesia do Monte, concelho do Funchal, residente à 3.ª Vereda da Ribeira 
das Galinhas, nº 2, freguesia do Paul do Mar, concelho da Calheta, que 
declarou:

Que, por escritura de Justificação lavrada a catorze de janeiro de dois mil e 
vinte e um, lavrada a folhas sessenta e dois do livro cento e cinquenta e dois, 
deste Cartório Notarial Privado da Ponta do Sol, foi lavrada a justificação, em 
seu nome, dos seguintes imóveis, todos localizados na Ribeira das Galinhas, 
freguesia do Paul do Mar, concelho da Calheta:

1) Prédio rústico, composto por terra de cultivo, com área total de 
noventa metros quadrados, inscrito na matriz sob o artigo 1132, descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Calheta sob o número mil quinhentos e 
seis, daquela freguesia, 

2) Prédio misto, composto por terra de cultivo e casa de habitação, inscrito 
na matriz a parte urbana sob o artigo 44, no ano de mil novecentos e trinta 
e sete (pelo que dispensada de exibição de licença de utilização), e a parte 
rústica sob o artigo 1169, descrito na Conservatória do Registo  Predial da 
Calheta sob o número mil trezentos e setenta e quatro, daquela freguesia. 

3) Prédio rústico, composto por terra de cultivo com um palheiro, inscrito 
na matriz sob o artigo 1184, com valor patrimonial atual e atribuído de 
sessenta e três euros e setenta e três cêntimos, descrito na Conservatória do 
Registo Predial da Calheta sob o número mil quatrocentos e noventa e seis, 
daquela freguesia. 

4) Prédio rústico, composto por terra de cultivo, com área total de 
quinhentos metros quadrados, inscrito na matriz sob o artigo 1262, descrito 
na Conservatória do Registo Predial da Calheta sob o número mil quatrocentos 
e noventa e sete, daquela freguesia. 

5) Prédio rústico, composto por terra de cultivo, com área total de 
noventa metros quadrados, inscrito na matriz sob o artigo 1356, descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Calheta sob o número mil quatrocentos e 
noventa e oito, daquela freguesia. 

6) Prédio rústico, composto por terra de cultivo, com área total de 
setenta metros quadrados, inscrito na matriz sob o artigo 1362, com valor 
patrimonial atual e atribuído de três euros e vinte e sete cêntimos, descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Calheta sob o número mil quatrocentos e 
noventa e nove, daquela freguesia.

7) Prédio rústico, composto por terra de cultivo, com área total de 
duzentos e quarenta metros quadrados, inscrito na matriz sob o artigo 1370, 
descrito na Conservatória do Registo Predial da Calheta sob o número mil e 
quinhentos, daquela freguesia. 

8) Prédio rústico, composto por terra de cultivo, com área total de 
cinquenta e cinco metros quadrados, inscrito na matriz sob o artigo 1377, com 
valor patrimonial atual e atribuído de dois euros e cinquenta e um cêntimos, 
descrito na Conservatória do Registo Predial da Calheta sob o número mil 
quinhentos e um, daquela freguesia. Todos os prédios estão registados por 
aquisição a favor da primeira outorgante pela apresentação novecentos e 
setenta de dezassete de maio de dois mil e vinte e um. Que revoga, para todos 
e quaisquer efeitos, a mencionada escritura de justificação em virtude de ter 
existido lapso na identificação dos artigos matriciais dos seus prédios.

Está conforme o original aqui narrado por extrato.
Ponta do Sol, três de novembro de dois mil e vinte e um.

O Notário,
Nuno Vieira Barbosa

ligação a lado nenhum. Ou 
seja, não existia rede pública 
de drenagem de águas resi-
duais em funcionamento ape-
sar de existirem alguns ele-
mentos instalados”, apontou 
o ex-autarca. “Foi o executivo 
da Confiança que estabeleceu 
essa ligação, adjudicando em 
2018 a Empreitada de redes 
de águas residuais e EEAR 

[Estação Elevatória de Águas 
Residuais] na ligação dos três 
Paus e Viana a Santa Quitéria 
por 74.429,80 €.”

Para que o tratamento das 
águas residuais pudesse ser 
finalizado, realçou Miguel Sil-
va Gouveia, era ainda neces-
sário “construir uma esta-
ção elevatória na foz da ribei-
ra dos Socorridos que reco-
lhesse todos os efluentes e 
enviasse para tratamento na 
ETAR”. 

“Para o efeito foi adjudi-
cada em Março de 2018 a 
empreitada de Reabilitação 
da ETAR do Funchal e Obras 
acessórias 1ª fase- Lote 2 
ETAR dos Socorridos e sis-
tema de drenagem e EEAR 
do Areeiro e da Praia Formo-
sa por 2.075.489,97€”, apon-
tou o agora vereador da opo-
sição na CMF. “Esta obra, 
com prazo de execução pre-
visto de 365 dias, foi sucessi-
vamente atrasada por dificul-
dades na aquisição do terre-
no necessário à implantação 
da EEAR, sendo adquirido à 
EEM em Abril de 2020 por 
47 mil Euros. Quando final-
mente arrancou, foi imedia-
tamente suspensa após veri-
ficar-se a existência de hidro-
carbonetos no solo, ficando a 

EEM responsável por descon-
tamimar os solos, operação 
que foi concluída em Agosto 
deste ano, sendo a empreita-
da retomada em Setembro.”

Funchalenses esperam 
“trabalho e verdade”

Miguel Silva Gouveia afian-
ça que, quando estiver con-
cluída a obra na ribeira dos 
Socorridos, “todos os prédios 
da zona ocidental de Santo 
António e São Martinho esta-
rão servidos por rede públi-
ca de drenagem de aguas resi-
duais”. Entretanto, sublinha o 
ex-presidente da CMF, os pré-
dios “devem estar equipados 
com fossas sépticas em con-
formidade com a legislação 
em vigor”, porque as ‘descar-
gas’ a céu aberto “constituem 
uma infração ambiental e não 

existe nenhuma situação em 
que sejam admitidas, pelo que 
devem ser fiscalizadas pelas 
entidades competentes”.

Miguel Silva Gouveia diz 
que a verdade dos factos não 
pode ser apagada da histó-
ria, pelo que “afirmar que a 
Confiança não investiu é uma 
falsidade”. 

“Quem pede "respeito e 
bom senso" à oposição tem 
que primeiro aprender a res-
peitar”, realçou. “O novo exe-
cutivo pode e deve construir 
em cima do legado de traba-
lho que a Confiança» deixou, 
mas deve fazê-lo assumindo 
um compromisso com a ver-
dade, sem mentir nem envol-
ver-se em tentativas de rees-
crever a história. É isso que 
os funchalenses esperam de 
todos nós: Trabalho e Ver-
dade.” n



14 TRIBUNA DA MADEIRA | Sexta-feira, 5 de novembro de 2021| saúde | 
Pu

b

CARTÓRIO NOTARIAL 
DA RIBEIRA BRAVA

Cláudia Vieira Barbosa – Notária
Rua das Comunidades Madeirenses, Ed. Vila do Conde 7C, 9350-210 Ribeira Brava
Telf: 291 648 900 * Fax: 291 606 444 * Email: cartoriodaribeirabrava@gmail.com

(Publicado no Tribuna da Madeira a 05-11-2021)

Cláudia Vieira Barbosa, notária, CERTIFICA para efeitos de publicação, 
que por escritura de hoje, lavrada a folhas 73, do livro de notas para escrituras 
diversas número 70, deste Cartório, Maria Augusta Freitas da Costa, viúva, natural 
da freguesia Tabua, concelho da Ribeira Brava, onde reside ao Caminho da 
Candelária, número 106, na qualidade de procuradora de José Luís Costa Vieira, 
NIF 211.441.805, casado no regime da separação de bens com Ana Luísa da 
Silva Macedo Vieira, natural da dita freguesia da Tabua, onde reside no Caminho 
da Candelária, número 99, declarou que o seu representado é dono e legítimo 
possuidor, com exclusão de outrem, do prédio rústico de cultivo, composto por terra 
e benfeitorias, localizado ao sítio do Lugar da Serra, freguesia da Tabua, concelho 
da Ribeira Brava, com área de quinhentos metros quadrados, que confronta a norte 
com José Silva Novita, a sul com Herdeiros de António Silva Novita, a nascente 
com António Santos Vista e a poente com o Caminho, inscrito na matriz, em nome 
de Dalila Novita de Faria Jacquet, Ilza Verena Allen Novita Garcia, Alberto da 
Silva Novita, Irene Elmerinda Rocco Novita, Ana Lurdes Novita Teixeira Pestana 
Reis - cabeça de casal da Herança de, e de Maria do Carmo Novita Teixeira Reis 
Paes Cardoso - cabeça de casal da Herança de, sob artigo 1997/27, conforme 
parecer favorável da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, 
nos termos e para os efeitos do Decreto Legislativo Regional n.º 27/2017M, de 
23 de agosto, que arquivo; a desanexar do prédio rústico, localizado no Sítio do 
Lugar da Serra, na freguesia da Tabua, concelho da Ribeira Brava, a confrontar 
a norte e a sul com João Nepomuceno Camacho, a nascente com José da Silva 
Novita e a poente com o Caminho, descrito na Conservatória do Registo Predial 
da Ribeira Brava sob o número mil trezentos e dez, da dita freguesia, onde se 
acha registada a sua aquisição: na proporção de um de doze avos a favor de cada 
um, Alberto Novita e mulher Irene Rocco, António Rodrigues Novita, solteiro, 
maior, Artur Rodrigues Novita, casado com Adélia Cereja Novita; João da Silva 
Novita, casado com Irene Allen Novita, José Novita Filho, casado com Lina Aurélia 
Benlinger Novita, no regime de separação de bens, Júlio Rodrigues Novita, casado 
com Alzira Barros Novita, Julita Novita Ferramenta da Silva, casada com Agostinho 
Ferramenta Silva, Manuel Rodrigues Novita, solteiro, maior e Teresa Novita Lobbe, 
casada com Woldomiro Lobbe, todos residentes no Brasil; na proporção de um de 
trinta e seis avos a favor de cada um, Ana Lurdes Novita Teixeira Pestana Reis, 
casada com Manuel Pestana Reis, residente em Lisboa; Irineu Novita Teixeira 
casado com Maria Aparecida Arruda Novita Teixeira, residente no Brasil e Nair 
Novita Teixeira Jaquet, casada com João Batista Jaquet, residente em Cascais e, 
ainda, na proporção de dois de doze avos a favor de Ana Novita Faria, casada com 
Francisco Leão de Faria, residente na Rua dos Ilheús, n.º 6, Funchal, todos pela 
apresentação três, de vinte e um de novembro de mil novecentos e cinquenta e 
dois; na proporção de um terço a favor de Dalila Novita de Faria Jaquet casada com 
Álvaro Baptista Jaquet, sob o regime da separação de bens, residente no Caminho 
de Santo António, 116, Funchal, pela apresentação três, de vinte e quatro de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito;  na proporção de cinco de doze avos, 
em comum e sem determinação de parte ou direito, a favor de Ana Maria Teixeira 
Pestana Reis Paes Cardoso, casada com António Manuel Bessa Paes Cardoso no 
regime da comunhão geral, residente na Av. Marchal Carmona, Vila Nova de Gaia e 
de Maria do Carmo Novita Teixeira Pestana Reis Paes Cardoso, casada com Alberto 
Bessa Paes Gomes Cardoso, sob o regime da comunhão geral, residente na Av. 
do Restelo, n.º 42, Lisboa, pela apresentação um, de vinte e cinco de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e oito e respetivo averbamento de transmissão de 
posição, pela apresentação mil duzentos e sessenta, de doze de dezembro de dois 
mil e treze e respetivo averbamento oficioso de retificação de doze de dezembro 
de dois mil e treze; na proporção de metade, a favor de Ilza Verena Allen Novita 
Garcia, casada com Mário Garcia Filho, sob o regime da separação de bens, pela 
apresentação dois, de vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito 
e respetivo averbamento de transmissão de posição pela apresentação onze, de 
dezassete de março de dois mil e cinco; na proporção de um de cento e trinta e 
dois avos, a favor de Alberto da Silva Novita, casado com Irene Rocco Novita, sob 
o regime da comunhão geral, residente à Rua Pedra Capra, n.º 155, Santo André, 
São Paulo e de dez de cento e trinta e dois avos, a favor de Ana de Lourdes Novita 
Teixeira Pestana Reis, viúva, residente à Rua Mary Jane Wilson, n.º 2-C1, 1º direito, 
Funchal, pela apresentação três, de onze de março de mil novecentos e oitenta e 
oito; na proporção de um de onze avos, em comum e sem determinação de parte 
ou direito, a favor de Irene Elmerinda Rocco Novita, viúva; Irene Elmerinda da Silva 
Novita Sosnoski e marido Walter Sosnoski, casados sob o regime da comunhão 
geral; residentes no Brasil; Alberto da Silva Novita Filho, casado com Célia Maria 
Novita, sob o regime da comunhão parcial de bens, pela apresentação dois, de 
vinte e dois de agosto de dois mil e um; na proporção de um de trinta e seis avos 
e de dez de cento e trinta e dois avos, em comum e sem determinação de parte 
ou direito, a favor de Ana Maria Teixeira Pestana Reis Pais Cardoso, casada com 
António Manuel Bessa Pais Cardoso, sob o regime da comunhão geral, residente à 
Rua de Diu, n.º 240, Porto e de Maria do Carmo Novita Teixeira Pestana Reis Pais 
Cardoso, casada com Alberto Eduardo Bessa Pais Gomes Cardoso, sob o regime da 
comunhão geral, residente à Rua Carlos Mardel, 5, Oeiras, pelas apresentações mil 
duzentos e seis e mil trezentos e seis, ambas de doze de dezembro de dois mil e 
treze, inscrito na matriz sob os artigos 1997 e 1997/1 a 1997/41.

Que o referido prédio veio à posse do justificante, já no estado de casado, em 
dia e mês que não consegue precisar do ano de mil novecentos e oitenta e oitenta 
e nove, por doação verbal, não titulada, feita pelos seus pais, João Rodrigues Vieira 
(já falecido) e Maria Augusta Freitas da Costa, casados sob o regime da comunhão 
geral de bens e residentes ao Sítio da Candelária, na freguesia da Tabua, concelho 
da Ribeira Brava, os quais, por sua vez, o haviam adquirido aos referidos titulares 
inscritos, mas apesar das buscas efetuadas, o aqui justificante não conseguiu 
encontrar a escritura que titula esse contrato, ignorando também qual o Cartório 
que o lavrou, não tendo assim possibilidade de obter o respetivo título.

E que, desde a data da aquisição até ao presente, logo, há mais de vinte anos, 
sempre esteve o aludido prédio na posse do ora justificante, agindo sempre por 
forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, de boa fé, de forma 
contínua e pacífica, sem oposição de quem quer que fosse e com o conhecimento 
de toda a gente, posse que tem sido exercida diretamente e que tem consistido 
no cultivo e na colheita de frutos naturais, suportando o pagamento dos respetivos 
impostos e contribuições, pelo que, apesar de não dispor de um título com que 
possa comprovar o seu direito de propriedade, o certo é que já adquiriu, a título 
originário, o mencionado prédio, por usucapião.

Está conforme o original.
Cartório Notarial da Ribeira Brava, em 28 de outubro de 2021.

A Notária, Cláudia Vieira Barbosa

o programa de ras-
treio à Retinopa-
tia Diabética vai 
ter início no con-
celho da Calhe-

ta no dia 4 de novembro de 
2021. A Diabetes é a principal 
causa de cegueira nos países 
desenvolvidos. O diagnósti-
co e tratamento atempado da 
Retinopatia Diabética podem 
evitar esta patologia. O ras-
treio da Retinopatia Diabéti-
ca está inserido no Programa 
Regional de Controlo da Dia-
betes na RAM.

Este exame tem a vanta-
gem de poder ser efetuado 
próximo do local onde vivem 
e trabalham os diabéticos, 
revelando também uma fácil 
adesão da parte das pesso-

as, através da unidade móvel 
com retinógrafo.

Assim, a sequência de fre-
guesias e previsão aproxima-
da para a realização do ras-
treio no concelho de Calheta 
é a seguinte:

Fajã da Ovelha – 
05/11/2021 - 09h30-
12h30/13h30-14h30

Jardim e Paúl do Mar 
– 08/11/2021 - 09h30-
12h30/13h30-14h30

Prazeres – 09/11/2021 
- 09h30-12h30/13h30-14h30

Estreito da Calheta – 
10/11/2021 a 11/11/2021 
– 09h30-12h30/13h30-
14h30

Calheta – 12/11/2021 
a 16/11/2021 – 09h30-
12h30/13h30-14h30

Arco Calheta – 17/11/2021 
a 22/11/2021 – 09h30-
12h30/13h30-14h30

- Os utentes do Jardim do 
Mar fazem rastreio no Centro 
de Saúde do Paúl do Mar.

O rastreio sistemático da 
Retinopatia Diabética iniciou-
se na RAM em 2007 e tem 
sido fundamental na detec-
ção precoce e no tratamen-
to atempado. Tem permiti-
do igualmente uma melhor 
gestão da consulta de Reti-
na Médica (Diabetes Ocu-
lar). Permitiu ampliar tam-
bém a informação aos pacien-
tes diabéticos de que os olhos 
são um órgão alvo da sua 
doença e que é possível ver 
bem, associado à patologia 
ocular.n

rastreio à 
retinoPatia 
diabética 
na calheta

Consulta aberta Cancro da Próstata
O Serviço de Urologia do 

SESARAM irá manter uma 
consulta aberta no dia 19 de 
novembro de 2021, com o 
objetivo de prevenir e dete-
tar precocemente o Cancro 
da Próstata. De acordo com 
o Diretor de Serviço, Ferdi-
nando Pereira, esta consulta 

destina-se a todos os homens 
com mais de 45 anos de ida-
de, sendo considerado um 
rastreio oportunístico.

As inscrições devem ser fei-
tas através do correio electró-
nico do secretariado do ser-
viço: secretariadourologia@
sesaram.pt 

Esta iniciativa insere-se no 
âmbito do ‘Novembro Azul’ 
que pretende desafiar a popu-
lação em geral e os homens em 
particular para, durante o mês 
de novembro, juntarem-se na 
divulgação e sensibilização para 
a prevenção e diagnóstico pre-
coce do Cancro da Próstata. n
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CARTÓRIO NOTARIAL 
PRIVADO DA PONTA DO SOL

NOTÁRIO – NUNO VIEIRA BARBOSA
Largo do Pelourinho, Ponta do Sol

Telf: 291 973 275 Fax: 291 973 276 Email: cartoriodapontadosol@gmail.com

(Publicado no Tribuna da Madeira a 06-03-2020)

NUNO VIEIRA BARBOSA, Notário do Cartório Notarial Privado da Ponta do Sol, CERTIFICA 
para efeitos de publicação, que por escritura, lavrada hoje de folhas trinta e dois a folhas trinta 
e três verso do livro de notas para escrituras diversas número cento e quarenta e um deste 
Cartório compareceu:

FRANCISCO GONÇALVES DE ABREU, NIF 206 476 906, divorciado, tendo sido casado 
sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia e concelho da Ribeira Brava, onde 
reside ao Caminho da Apresentação, Nº 6, que declarou:

Que é dono e legítimo possuidor, com exclusão de outrem, do seguinte imóvel:
1) Prédio rústico, composto por terra de cultivo, localizado ao Pico Ferreiro, freguesia 

da Tabua, concelho da Ribeira Brava, com a área de quatro mil oitocentos e dois metros 
quadrados, que confronta a Norte com Manuel Ramos Mania, a Sul com António Gomes Duarte, 
a Nascente com Levada da Serra e a Poente com Manuel Francisco Martins e outro, inscrito na 
matriz em nome do Justificante, de Germano Francisco Martins Junior e João Duarte Garcez, sob 
o artigo 4677, com o valor patrimonial atual e o atribuído de vinte e dois euros e sessenta 
e três cêntimos, descrito na Conservatória do Registo Predial da Ribeira Brava sob o número 
dois mil novecentos e oitenta e sete da dita freguesia, onde se acha registada a aquisição 
de metade a favor do Justificante pela apresentação setecentos e oitenta e dois de vinte 
e três de fevereiro de dois mil e dezoito, sendo que a metade ora justificada não tem 
qualquer inscrição em vigor.

Que o citado prédio na indicada proporção, veio à posse do justificante, ainda no estado de 
solteiro, maior, tendo então posteriormente casado sob o dito regime, no ano de mil novecentos 
e oitenta e sete, por compra verbal a João Duarte Garcês e mulher Vitorina Garcês, já falecidos, 
casados que foram sob o regime da comunhão geral de bens, residentes que foram no Lombo da 
Apresentação, citada freguesia da Ribeira Brava, sendo que por sua vez desconhece como é que se 
acha inscrito na matriz uma quarta parte a favor de Germano Francisco Martins Júnior.

E que desde então o referido prédio na indicada proporção se encontra na posse do Justificante, 
portanto há mais de vinte anos, sem a menor oposição de quem quer que seja, desde o seu início, 
posse essa que sempre exerceu sem interrupção e ostensivamente, com conhecimento de todas 
as pessoas, sendo por isso uma posse de boa fé, pública, pacífica e contínua, sendo consenso que 
o imóvel lhe pertence na indicada proporção, pois pratica todos os atos inerentes à qualidade de 
proprietário, colhendo os respetivos frutos, cultivando a terra e pagando as devidas contribuições, 
usufruindo da sua utilização.

Que esta posse, em nome próprio, pacífica, contínua e pública, conduziu à aquisição do imóvel 
por usucapião, que invoca, justificando o seu direito de propriedade para efeitos de registo, dado 
que essa aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro título extrajudicial.

Está conforme o original aqui narrado por extrato.
Ponta do Sol, cinco de março de dois mil e vinte.

O Notário,
Nuno Vieira Barbosa

C E R T I D Ã O
CARTÓRIO NOTARIAL DE 

GABRIEL JOSÉ RODRIGUES FERNANDES
Praça da ACIF, 9000-044 Funchal

(POR CIMA DA LOJA DO CIDADÃO)

( Publicado no Tribuna da Madeira a 06-03-2020 )

Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que no meu Cartório Notarial e no livro de notas para escrituras diversas número CENTO E SESSENTA E OITO 
-G, exarado a partir de folhas 90, se encontra exarada uma escritura de JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL, outorgada hoje, na qual José Manuel Fernandes Reis, 
NIF 229.928.749 e mulher Otília Maria Vieira de Fernandes, NIF 187.565.007, casados sob o regime da comunhão geral de bens, naturais, ele da freguesia do 
Campanário, concelho da Ribeira Brava e ela de Caracas, Venezuela residentes ao Edifício Costa do Sol II, Rua Paulo Dias, freguesia da Sé, concelho do Funchal, 
titulares dos respetivos cartões de cidadão nºs 05479768 3 ZX5, válido té 11/08/2028 e 13626420 4 ZW1, válido até 16/05/2029, ambos emitidos pela República 
Portuguesa, declaram que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrém dos seguintes prédios:

I) - Um prédio rústico, composto de cultura de pinheiros, localizado ao sítio do Jardim, freguesia do Campanário, concelho da Ribeira Brava, com a 
área total de oitocentos e cinquenta metros quadrados, a confrontar a norte com o Caminho, sul com Agostinho Gonçalves, leste com António Ascenção 
e oeste com Manuel Maranhoto, inscrito na matriz predial, em nome de Manuel Fernandes Júnior, sob o artigo 11988, com o valor patrimonial de € 10,06, 
não descrito na Conservatória do Registo Predial da Ribeira Brava; ao qual atribuem o valor de quinze euros (€ 15,00).II) Um prédio rústico, 
composto de cultura de batata e ervagem, localizado ao sítio Roda Massapez, freguesia do Campanário, concelho da Ribeira Brava, com a área total de 
cento e cinquenta e quatro metros quadrados, a confrontar a norte com José Leandro, sul com Manuel Leandro, leste com Manuel Grego e oeste com Manuel 
Leandro, inscrito na matriz predial, em nome de Manuel Fernandes Júnior, sob o artigo 12830, com o valor patrimonial de € 4,53, não descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Ribeira Brava; ao qual atribuem o valor de dez euros (€ 10,00).III) - Um prédio rústico, composto de cultura de 
batata, localizado ao sítio do Porto da Ribeira, freguesia do Campanário, concelho da Ribeira Brava, com a área total de trezentos e quarenta e seis 
metros quadrados, a confrontar a norte com João Ladeira, sul e leste com Augusta Facho e oeste com João Abreu Rasca, inscrito na matriz predial, em nome 
de Manuel Fernandes Júnior, sob o artigo 13162, com o valor patrimonial de € 21,24, não descrito na Conservatória do Registo Predial da Ribeira 
Brava; ao qual atribuem o valor de vinte e cinco euros (€ 25,00).IV) - Um prédio rústico e suas benfeitorias, composto de batata, localizado ao sítio 
do Porto da Ribeira, freguesia do Campanário, concelho da Ribeira Brava, com a área total de cinquenta e seis metros quadrados, a confrontar a 
norte com o senhorio, sul com Manuel Abreu, leste com José Maranhoto e oeste com João Gaspar, inscrito na matriz predial, em nome de Manuel Fernandes 
Júnior, sob o artigo 13165/001, com o valor patrimonial de € 1,26, não descrito na Conservatória do Registo Predial da Ribeira Brava; ao qual atribuem 
o valor de dez euros (€ 10,00). V) - Um prédio rústico, composto de cultura de batata, localizado ao sítio do Porto da Ribeira, freguesia do Campanário, 
concelho da Ribeira Brava, com a área total de duzentos e vinte e cinco metros quadrados, a confrontar a norte com a Estrada, sul e leste com Joaquim 
Sebastião Abreu e oeste com Manuel de Sousa Reis, inscrito na matriz predial, em nome de Manuel Fernandes Júnior, sob o artigo 13172, com o valor 
patrimonial de € 13,58, não descrito na Conservatória do Registo Predial da Ribeira Brava; ao qual atribuem o valor de quinze euros (€ 15,00).VI) - Um 
prédio rústico, composto de cultura de batata, localizado ao sítio do Porto da Ribeira, freguesia do Campanário, concelho da Ribeira Brava, com a área 
total de duzentos e setenta metros quadrados, a confrontar a norte com o caminho, sul e oeste com Manuel Rodrigues e leste com Lídia da Conceição, 
inscrito na matriz predial, em nome de Manuel Fernandes Júnior, sob o artigo 13200, com o valor patrimonial de € 12,57, não descrito na Conservatória 
do Registo Predial da Ribeira Brava; ao qual atribuem o valor de quinze euros (€ 15,00). VII) - Um prédio rústico, composto de cultura de batata doce, 
localizado ao sítio do Vale, freguesia e concelho da Ribeira Brava, com a área total de quinhentos e sessenta metros quadrados, a confrontar a norte 
com Manuel Abreu Madeira e outro, sul e leste com Manuel Abreu Cinzeiro e oeste com o ribeiro, inscrito na matriz predial, em nome de Manuel Fernandes 
Júnior, sob o artigo 5903, com o valor patrimonial de € 21,24, não descrito na Conservatória do Registo Predial da Ribeira Brava; ao qual atribuem o 
valor de vinte e cinco euros (€ 25,00).VIII) - Um prédio rústico, composto de cultura de batata doce, localizado ao sítio do Vale, freguesia e concelho da 
Ribeira Brava, com a área total de trezentos e sessenta metros quadrados, a confrontar a norte com António Pestana Madalena e outro, sul e leste com  
Manuel Fernandes Correia e oeste com Manuel Rodrigues e outros, inscrito na matriz predial, em nome de Manuel Fernandes Júnior, sob o artigo 5905, 
com o valor patrimonial de € 13,58, não descrito na Conservatória do Registo Predial da Ribeira Brava; ao qual atribuem o valor de quinze euros (€ 
15,00).IX) - Um prédio rústico, composto de cultura de batata doce, localizado ao sítio do Vale, freguesia e concelho da Ribeira Brava, com a área total de 
trezentos e vinte e oito metros quadrados, a confrontar a norte com José Abreu Madeira, Sul com Manuel Abreu Júnior, leste com o caminho e oeste com 
Conceição Fernandes e outro, inscrito na matriz predial, em nome de Manuel Fernandes Júnior, sob o artigo 5907, com o valor patrimonial de € 12,57, 
não descrito na Conservatória do Registo Predial da Ribeira Brava; ao qual atribuem o valor de quinze euros (€ 15,00).X) - Um prédio urbano 
habitacional, localizado ao sítio do Vale, freguesia e concelho da Ribeira Brava, com a área total e de superfície coberta de trita e seis metros 
quadrados, a confrontar a norte e oeste com o Caminho, sul com João Pestana, leste com partilha do Campanário, inscrito na matriz predial, em nome de 
Manuel Fernandes Júnior, sob o artigo 1157, com o valor patrimonial de € 3.660,00, não descrito na Conservatória do Registo Predial da Ribeira 
Brava; ao qual atribuem o valor três mil seiscentos e sessenta euros (€3.660,00).XI)- Metade de um prédio rústico, composto de cultura de batata 
doce e rocha, localizado ao sítio do Vale, freguesia e concelho da Ribeira Brava, com a área total de quinhentos e noventa e seis metros quadrados, 
a confrontar a norte e oeste com Conceição Fernandes e outro, sul com Manuel Rodrigues, leste com a partilha do Campanário, inscrito na matriz predial, em 
nome de Manuel Fernandes Júnior, sob o artigo 5909, com o valor patrimonial de € 19,48, descrito na Conservatória do Registo Predial da Ribeira 
Brava sob o número mil e oitenta e quatro, mas sem qualquer inscrição em vigor quanto à fração ora justificada; ao qual atribuem o valor de vinte euros 
(€ 20,00).XII) – Um prédio rústico, composto de cultura de batata doce, localizado ao sítio do Vale, freguesia e concelho da Ribeira Brava, com a área total 
de trezentos e setenta e quatro metros quadrados, a confrontar a norte com Manuel Abreu Cinzeiro e outro sul e oeste com Joaquim Abreu, leste com Manuel 
Rodrigues, inscrito na matriz predial, em nome de Manuel Fernandes Júnior, sob o artigo 5917, com o valor patrimonial de € 14,33, não descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Ribeira Brava; ao qual atribuem o valor de quinze euros (€ 15,00).XIII) - Um prédio rústico, composto de cultura 
de trigo, localizado ao sítio do Vale, freguesia e concelho da Ribeira Brava, com a área total de setenta e dois metros quadrados, a confrontar a norte 
e oeste com o ribeiro, sul com Manuel Macedo e oeste com João Pereira Carata, inscrito na matriz predial, em nome de Manuel Fernandes Júnior, sob o 
artigo 5966, com o valor patrimonial de € 2,51, não descrito na Conservatória do Registo Predial da Ribeira Brava; ao qual atribuem o valor de dez 
euros (€ 10,00).XIV) - Um prédio urbano habitacional, localizado ao sítio Lombo da Levada, freguesia e concelho da Ribeira Brava, com a área total 
e de superfície coberta de dezasseis metros quadrados, a confrontar a norte, sul, leste com a Levada e oeste com o Caminho e Carolina Mendes, inscrito 
na matriz predial, em nome de Manuel Fernandes Júnior, sob o artigo 961, com o valor patrimonial de € 1.440,00, não descrito na Conservatória do 
Registo Predial da Ribeira Brava; ao qual atribuem o valor mil e quatrocentos e quarenta euros (€1.440,00).XV) - Um prédio rústico, composto de 
cultura de trigo, localizado ao sítio do Vale, freguesia e concelho da Ribeira Brava, com a área total de duzentos e nove metros quadrados, a confrontar 
a norte com Jose Abreu Madeira, sul com Manuel Fernandes Jr e outro, leste com Manuel Martins e oeste com Manuel Abreu Cinzeiro, inscrito na matriz predial, em 
nome de Manuel Fernandes Júnior, sob o artigo 5906, com o valor patrimonial de € 8,17, não descrito na Conservatória do Registo Predial da Ribeira 
Brava; ao qual atribuem o valor de dez euros (€ 10,00).

Que os identificados prédios vieram à posse dos justificantes, já no estado de casados, no ano de mil novecentos e noventa, por doação verbal e não titulada 
feita pelos seus pais e sogros, Maria das Dores Fernandes e marido José Severiano dos Reis, casados sob o regime da comunhão geral de bens, residentes que foram 
ao sítio do Jardim, freguesia do Campanário, concelho da Ribeira Brava, que por sua vez haviam adquirido nas partilhas amigáveis e não tituladas a que procederam 
com os demais herdeiros por óbito de Manuel Fernandes Júnior e mulher Maria de Jesus Rodrigues, residentes que foram ao sítio do Vale de Cima, freguesia e concelho 
da Ribeira Brava.

Assim, desde aquela data, os justificante estão na posse e fruição dos aludidos imóveis, terra e benfeitorias, posse que mantiveram sem interrupção até hoje, 
usufruindo de todas as suas utilidades (nos terrenos e nas casas), cultivando e colhendo todos os seus frutos e suportando os respetivos impostos e encargos, tendo 
adquirido e mantido a sua posse sem oposição de quem quer que fosse e com conhecimento de toda a gente, agindo sempre por forma correspondente ao exercício 
do direito de propriedade, sendo por isso uma posse pública, pacífica, contínua e de boa-fé, que dura há mais de vinte anos, pelo que os adquiriram por usucapião, 
não tendo, dado o modo de aquisição, documento que titule o seu direito de propriedade.

É parte certificada e vai conforme o original, declarando que da parte omitida nada consta que altere, prejudique, modifique ou condicione a parte transcrita.
Funchal, 4 de março de 2020.

O Notário,
Gabriel José Rodrigues Fernandes
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CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACHICO

Notária Linda Moura
Rua do Ribeirinho, n.º 33 • 9200-102 Machico 

Tel: 291 966 129 | 96 108 6100 • Email: cartoriodemachico@gmail.com

(Publicado no Tribuna da Madeira a 05-11-2021)

Linda Moura, Notária titular do Cartório de MACHICO, CERTIFICA para efeitos 
de publicação, que por escritura de hoje, lavrada a folhas dezanove e seguintes, 
do livro de notas para escrituras diversas número VINTE E DOIS deste Cartório, 
Ana Rosalina Alves Vidinha, divorciada, natural da freguesia do Caniçal, concelho 
de Machico, onde reside na Rua da Rocha, n.º 40 A, declarou que é dona e 
legítima possuidora, com exclusão de outrem, do PRÉDIO URBANO, localizado 
ao Sítio da Banda do Silva, freguesia do Caniçal, concelho de Machico, composto 
por casa de habitação, com a área total de duzentos e cinquenta e cinco metros 
quadrados, dos quais sessenta e um virgula cinquenta metros quadrados são de 
implantação, a confrontar a norte com a vereda, do sul com a Estrada (Rua da 
Rocha), do nascente com Manuel Martinho Vieira Calaça Vidinha e do poente 
com a vereda, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Machico, 
inscrito na matriz em nome de Jorge Vieira Calaça Vidinha, sob o artigo 850, 
declarando desconhecer o artigo rústico onde se encontra implantado.

Que o referido prédio urbano veio à posse da justificante, à data ainda no 
estado de solteira, menor, mas demonstrando já ter o uso da razão, no ano de 
mil novecentos e noventa e sete, por doação feita verbalmente pelos seus avós 
paternos Manuel Calaça Vidinha e mulher Maria Vieira, casados sob o regime 
da comunhão geral, residentes no Sítio dos Marmeleiros, freguesia do Caniçal, 
concelho de Machico, sem que então tivesse sido celebrada a respetiva escritura, 
declarando desconhecer os segundos antepossuidores por antiguidade.

E que, desde a data daquele ato até ao presente, logo, há mais de vinte 
anos, o prédio supra identificado,  entrou na posse da ora justificante, de modo 
juridicamente relevante através de seus pais, Jorge Vieira Calaça Vidinha e 
Rosalina Alves Calaça, como seus representantes legais na menoridade, e 
a partir da maioridade com capacidade plena, de forma contínua, de boa fé, 
sem oposição de quem quer que fosse e com o conhecimento de toda a gente, 
posse que já dura há mais de vinte anos e que tem consistido na sua limpeza e 
manutenção, realizando obras de melhoramento e de conservação, pagamento 
das respetivas contribuições, usufruindo de todas as suas utilidades, praticando 
todos os atos inerentes à qualidade de proprietária do referido prédio urbano 
que constitui a casa de morada e domicílio fiscal da aqui justificante, pelo 
que apesar de não dispor de um título com que possa comprovar o seu direito 
de propriedade, o certo é que já adquiriu, a título originário, o referido prédio 
urbano, por usucapião.

Cartório Notarial de Machico, em dois de novembro de dois mil e vinte e 
um.

A Notária,
Linda Moura

s ão várias as esco-
las na Região que, 
nestes últimos dias, 
registam casos posi-
tivos de Covid-19 

levando a centenas de estu-
dantes em isolamento profi-
lático. De acordo com a infor-
mação epidemiológica no site 
da Secretaria Regional de 
Educação (SRE): 

quarta-feira (03/11/2021)
Infantário Cidade dos Brin-

quedos - Sete crianças testa-
ram positivo. Na sequência, 
tendo sido declarada situação 
de surto, com casos distribuí-
dos por diversas salas, impôs-
se o encerramento deste esta-
belecimento de ensino até ao 
próximo dia 12 de novembro. 
Assim, estão em isolamento 
profilático 284 crianças e 58 
funcionários.

Externato da Apresenta-
ção de Maria - Um aluno tes-
tou positivo. Na sequência, 
uma turma (22 alunos) e um 
docente estão em isolamento 
profilático até indicação em 
contrário das autoridades de 
saúde.

Escola Básica e Secundá-
ria da Ponta do Sol - Um 
aluno testou positivo. Na 
sequência, uma turma (20 
alunos) está em isolamen-
to profilático até indicação 
em contrário das autorida-
des de saúde.

EB1/PE do Estreito de 
Câmara de Lobos - Um aluno 
testou positivo. Na sequência, 

uma turma (13 alunos) está 
em isolamento profilático até 
indicação em contrário das 
autoridades de saúde.

EB1/PE do Areeiro e 
Lombada

Um aluno testou positivo. 
Na sequência, uma turma (10 
alunos) está em isolamento 
profilático até indicação em 
contrário das autoridades de 
saúde.

EB1/PE Visconde Cacongo 
- Um aluno testou positivo.

Serviço Técnico de Forma-
ção Profissional - Um funcio-
nário testou positivo.

terça-feira (02/11/2021)
EB1/PE da Nazaré - Dez 

alunos testaram positivo, na 
sequência da testagem reali-
zada aos alunos e aos docen-
tes, após o encerramento do 
edifício do 1.º ciclo referen-
ciado a 26 de outubro.

EB1/PE Visconde Cacongo 
- Dois alunos testaram posi-
tivo. Na sequência, duas tur-
mas (35 alunos) e dois docen-
tes estão em isolamento pro-
filático até indicação em con-
trário das autoridades de 
saúde.

Canto dos Reguilas – Cre-
che e Jardim de Infância - 
Uma criança testou positivo. 
Na sequência, uma sala (24 
crianças), duas educadoras e 
duas auxiliares estão em iso-
lamento profilático até indi-
cação em contrário das auto-
ridades de saúde.

Escola Básica e Secundária 
Dr. Ângelo Augusto da Silva - 
Um docente testou positivo.

EB23 do Caniço - Um aluno 
testou positivo.

sábado (30/10/2021)
EB1/PE de São Roque - Um 

funcionário testou positivo.
Sexta-feira (29/10/2021)
Escola Profissional do 

Atlântico - Um aluno testou 
positivo. Na sequência, outros 
três alunos encontram-se em 
isolamento profilático até 
indicação em contrário das 
autoridades de saúde.

terça-feira (26/10/2021)
EB1/PE da Nazaré - Sete 

alunos e dois docentes testa-
ram positivo. Na sequência, 
tendo sido declarada situa-
ção de surto, com casos dis-
tribuídos por cinco das 12 tur-
mas deste estabelecimento de 
ensino, impôs-se o encerra-
mento do 1.º ciclo até ao pró-
ximo dia 5 de novembro.

Assim, estão em isolamen-
to profilático 12 turmas (227 
alunos) e 14 docentes. No dia 
30 de outubro, os alunos, os 
docentes e os não docentes 
serão testados.

Externato da Apresentação 
de Maria - Um aluno testou 
positivo. Na sequência, outros 
quatro alunos encontram-se 
em isolamento profilático até 
indicação em contrário das 
autoridades de saúde.

EB1/PE dos Ilhéus - Um 
funcionário testou positivo. n

casos de covid 
nas escolas 
da ram
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“
Basta de brutalizar a 
biodiversidade, basta de 
nos matarmos com car-
bono, basta de tratar a 

natureza como uma latrina e 
de cavarmos a nossa própria 
sepultura.”

António Guterres,
secretário-geral da ONU, 
apelando ao “fim do vício 
em combustíveis fósseis”.

Frases

“
Acho que não devia fazê-
lo, mas peço desculpa 
pelo facto de a última 
administração dos EUA 

nos ter tirado do acordo de 
Paris. Pôs-nos em risco.”

Joe Biden,
presidente dos EUA, 

falando na Conferência da 
ONU sobre alterações climáticas das acções do 

seu antecessor, Donald Trump.

“
Tenho o prazer de anun-
ciar que decidi ado-
tar um ‘zero líquido’ de 
palavrões. Se eu disser 

algo inapropriado, prome-
to compensar dizendo algo 
bonito.”

Greta Thunberg,
activista sueca, após 

ter sido filmada a gritar 
insultos durante uma acção de protesto 

relacionada com a Cimeira do Clima.

o S e c r e t á r i o 
Regional de 
Equipamentos 
e Infraestrutu-
ras, Pedro Fino, 

participou, na passada quin-
ta-feira, dia 28, na sessão 
de encerramento da apre-
sentação pública do estudo 
‘Implementação de Políti-
cas Públicas sobre Habitação 
Social na Região Autónoma 
da Madeira’, que aconteceu 
na Reitoria da Universidade 
da Madeira.

Este estudo surge no âmbi-
to do projeto DEMOS, da 
Provedoria da Justiça. Inte-
grado no programa INTER-
REG 2014-2020 e finan-
ciado pelo Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regio-
nal FEDER, tem por objeti-
vo fomentar atividades des-
tinadas a aumentar os níveis 
de desenvolvimento e de 
integração socioeconómi-
ca das regiões ultraperiféri-
cas de Portugal e Espanha, 
compostas pelos arquipéla-
gos da Madeira, dos Açores 
e das Canárias. Nessa medi-
da, encomendou à Univer-
sidade da Madeira o Estu-
do ‘Implementação de Políti-
cas Públicas sobre a Habita-
ção Social na Região Autóno-
ma da Madeira’, sob coorde-
nação científica do Professor 
António Almeida e da Pro-
fessora Susana Teles.

No seu discurso, o Secre-
tário enalteceu a importân-
cia deste trabalho. 

“Todos os contributos são 
importantes e bem-vindos, 

sobretudo quando têm, como 
é manifestamente o caso, a 
marca do rigor”, referiu.

Após abordar o estado da 
habitação social a nível nacio-
nal, que vive “tempos de gran-
de tensão”, já que, “em pou-
cos anos, o preço das casas 
subiu para valores proibiti-
vos, tornando-se numa tare-
fa árdua para a maioria das 
famílias adquirir uma habi-
tação”, garantiu que, “para 
o Governo Regional, a habi-
tação foi, é e continuará a 
ser uma prioridade, tendo em 
vista a satisfação de um direi-
to fundamental”.

“Até hoje, construíram-se 
na Madeira cerca de 6000 
habitações sociais, sendo que, 
destas, 1200 encontram-se na 
posse de municípios, embo-

ra tenham sido, na sua lar-
ga maioria, também finan-
ciadas pelo Governo Regio-
nal”, explicou, acrescentando 
que, “na Região, e no que diz 
respeito à habitação social, 
foram até agora beneficia-
das aproximadamente 7400 
famílias”. “Pela dinâmica 
própria da vida e da evolução 
da sociedade, hoje continu-
am a beneficiar de habitações 
sociais cerca de 4400 famí-
lias, o que equivale a 7% da 
população da Região Autóno-
ma da Madeira, a que devem 
somar-se centenas de outros 
agregados familiares, que são 
beneficiários de apoios com-
plementares e recebem aju-
das através de importantes 
programas destinados à habi-
tação, como o apoio à ren-

da e à reabilitação das suas 
casas próprias e permanen-
tes”, continuou.

“A Região Autónoma da 
Madeira é a região do país 
que regista o maior núme-
ro de habitações sociais por 
cada 100 mil habitantes”, 
realçou, recordando que, 
“segundo o INE, em 2015, a 
taxa de cobertura na Região 
era de 4,2%, o dobro da que 
se verificava a nível nacio-
nal, que era, à altura, de 2%, 
e, na Região Autónoma dos 
Açores, de 2,3%, ou seja, a 
taxa de cobertura de habi-
tação social na Madeira é 
de mais do dobro da média 
nacional, o que sublinha 
bem a preocupação e a prio-
ridade com que temos vindo 
a atuar neste sector”.

Pedro Fino focou todos os 
programas que existem de 
apoio às famílias que neces-
sitam de habitação social 
na Madeira, admitindo que 
há um longo caminho pela 
frente.

“O Plano de Recuperação 
e Resiliência (PRR), que tem 
de ser executado até 2026, 
reserva 136 M€ para a medi-
da de reforço da oferta de 
habitação apoiada na Região 
Autónoma da Madeira: 
128,4 milhões para aquisi-
ção e construção de fogos, 6 
milhões para apoios à reabili-
tação de habitações próprias, 
e 1,6 milhões para soluções 
de tecnologias de informa-
ção”, avançou, sublinhando 
que, “através da Investimen-
tos Habitacionais da Madei-
ra, até 2026 a meta é a cons-
trução e/ou aquisição de 1121 
fogos, que servirão para dar 
resposta às carências habita-
cionais estimadas na Região, 
de acordo com o diagnósti-
co feito pela IHM e conside-
rando a indisponibilidade de 
fogos que permitam satisfa-
zer as necessidades habita-
cionais dos agregados fami-
liares abrangidos”.

“Vamos construir, mas 
vamos também recorrer ao 
mercado privado para adqui-
rir habitações a custos con-
trolados e, para o cumpri-
mento destas metas ambi-
ciosas, contamos com a ação 
concertada de todos, famí-
lias e empresas, organismos 
públicos e agentes privados, 
e estamos certos de que as 

habitação “continuarÁ 
a ser uma Prioridade”
A garantia é deixada por Pedro Fino, tendo em vista “a satisfação de um direito fundamental”.
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Frases

“
Ninguém vai ficar sur-
preendido que tenha-
mos uma mensagem 
difícil. O número de 

infecções e de internamentos 
hospitalares está a aumentar 
muito rapidamente.”

Mark Rutte,
primeiro-ministro da 

Holanda, anunciando o 
regresso ao uso obrigatório 

de máscaras em espaços públicos fechados. 

“
A incidência de neopla-
sias mantém a tendên-
cia decrescente de 2020, 
evidenciando que mui-

tos casos de novos cancros 
ficaram por identificar duran-
te os anos de pandemia.”

Miguel Guimarães,
bastonário da Ordem dos Médicos, 

após o Movimento «Saúde em Dia» 
estimar que a redução dos rastreios terá 

afectado 4.450 doentes. 

“
Em algumas regiões da 
Alemanha, as camas de 
unidades de cuidados 
intensivos disponíveis 

estão a acabar de novo.” 

Jens Spahn,
ministro da Saúde da 

Alemanha, alertando que 
o país vê-se actualmente 

afectado por uma “pandemia 
dos não vacinados” contra a 

COVID-19.

“
Reduzir o défice e a dívi-
da não são um constran-
gimento, são um objec-
tivo que articulamos 

com o aumento do investi-
mento, salários, pensões.”

António Costa,
primeiro-ministro de 

Portugal, garantindo que 
“fará o que for preciso 

para ter finanças públicas saudáveis”.

Edifício O Liberal · PEZO, Lote7, Socorridos
9004-006 Câmara de Lobos 
Tel.: 291 911 300 · Fax: 291 911 309
Email: comercial@oliberal.pt oliberal.ptCOMPRE OS NOSSOS LIVROS NA LOJA ONLINE
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“
O entendimento à 
esquerda não foi um 
parêntesis na história 
da democracia portu-

guesa, e a direita tem se habi-
tuar a isso.”

Pedro Nuno Santos,
ministro da 

Infraestruturas, defendendo 
os méritos da “geringonça” e 

que a solução à esquerda “funciona”.

“
É um bocadinho incon-
cebível que numa altu-
ra que ainda é de pande-
mia, quer se queira quer 

não, de profunda preocupa-
ção… de repente, vamos para 
eleições.”

Santana Lopes,
ex-primeiro-ministro, 

considerando que o 
Presidente da República deveria repensar e 

evitar dissolver o Parlamento. 

“
Deste mundo, desta nos-
sa vida, seremos capa-
zes de levar connosco 
alguma coisa?”

D. Nuno Brás,
bispo do Funchal, na 

homilia da cerimónia de 
comemoração dos fiéis 
defuntos, realizada no 

cemitério de São Martinho. 
www.sabermadeira.pt Pu

b
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CARTÓRIO NOTARIAL 
DA RIBEIRA BRAVA

Cláudia Vieira Barbosa – Notária
Rua das Comunidades Madeirenses, Ed. Vila do Conde 7C, 9350-210 Ribeira Brava
Telf: 291 648 900 * Fax: 291 606 444 * Email: cartoriodaribeirabrava@gmail.com

(Publicado no Tribuna da Madeira a 05-11-2021)

Cláudia Vieira Barbosa, notária, CERTIFICA para efeitos de publicação, que por escritura 
de hoje, lavrada a folhas 11, do livro de notas para escrituras diversas número 71, deste 
Cartório, Maria Fátima Mendes de Ascenção, NIF 149.499.817 e marido José Álvaro Pereira 
Fernandes, NIF 149.499.825, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais 
da freguesia de Campanário, concelho da Ribeira Brava, onde residem à Estrada do Jardim, 
número 56, declararam que , com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores, 
de dois prédios rústicos, compostos por terra de cultivo, localizados ao sítio da Palmeira, na 
freguesia de Campanário, concelho da Ribeira Brava, a seguir melhor identificados:

I) Um com a área de trinta e seis metros quadrados, a confrontar a norte com João 
Brincar, a sul com Joaquim Carata, a nascente com Agostinho Gonçalves e a poente com 
João dos Reis, inscrito na matriz predial em nome de Luísa de Ascensão Carata e de João de 
Ascensão – cabeça de casal da herança de, sob o artigo 12420; e

II) Outro com a área real de quatrocentos e dezasseis metros quadrados, conforme 
se verifica por cópia certificada de reclamação para retificação de área e confrontações, 
entregue no dia de hoje, no Serviço de Finanças da Ribeira Brava, que arquivo, a confrontar 
a norte e leste com José Álvaro Pereira Fernandes, a sul com Caminho e a poente com 
Gilberto Mendes Pinto, inscrito na matriz predial, em nome de Manuel Gonçalves, sob o 
artigo 12459.

Que os identificados imóveis não se encontram descritos na Conservatória do Registo 
Predial da Ribeira Brava, embora ofereçam semelhanças com os ali descritos sob os números 
mil quinhentos e sessenta e quatro mil duzentos e um, ambos da freguesia de Campanário, 
sendo que os aqui justificantes declaram, nos termos do número três, do artigo cento e doze 
do Código do Registo Predial, que os prédios ora justificados não fazem parte, nem têm 
qualquer semelhança ou relação com os prédios mencionados na certidão registral.

Que os referidos prédios vieram à posse dos ora justificantes, já no estado de casados, 
em dia e mês que não conseguem precisar, da seguinte maneira: o identificado em I), do ano 
de mil novecentos e noventa e oito, por compra verbal e não titulada, feita a Maria Amélia 
de Abreu Gonçalves e marido António Gonçalves, casados sob o regime da comunhão geral, 
residentes ao sítio do Jardim, na dita freguesia de Campanário, que por sua vez, o haviam 
adquirido, por doação verbal e não titulada, feita por sua mãe e sogra, Luísa de Ascensão, 
viúva, residente que foi ao referido sítio do Jardim e o identificado em II) do ano de mil 
novecentos e oitenta e quatro, por compra verbal e não titulada, feita a Manuel Gonçalves, 
viúvo, residente que foi ao sítio da Palmeira, na referida freguesia de Campanário, sem que 
nunca tivessem outorgado as respetivas escrituras.

E que, desde a data da aquisição até ao presente, logo, há mais de vinte anos, sempre 
estiveram os aludidos prédios na posse dos ora justificantes, agindo sempre por forma 
correspondente ao exercício do direito de propriedade, de boa fé, de forma contínua e pacífica, 
sem oposição de quem quer que fosse e com o conhecimento de toda a gente, posse que tem 
sido exercida diretamente e que tem consistido no cultivo e na colheita de frutos naturais, 
suportando o pagamento dos respetivos impostos e contribuições, pelo que, apesar de não 
disporem de um título com que possam comprovar o seu direito de propriedade, o certo é que 
já adquiriram, a título originário, os mencionados prédios, por usucapião.

Está conforme o original.
Cartório Notarial da Ribeira Brava, em 03 de novembro de 2021.

A Notária, Cláudia Vieira Barbosa

câmaras municipais farão 
tudo o que estiver ao seu 
alcance no sentido da agili-
zação dos processos de licen-
ciamento”, vincou, frisando 
que “a construção e/ou aqui-
sição de habitações com fins 
sociais acontecerá em vários 
concelhos da Madeira e tam-
bém no Porto Santo”. 

“Com esta atuação, pre-
tendemos também descen-
tralizar, criar novas centrali-
dades económicas e sociais, 
chamar as pessoas para 
outros municípios, combater 
também por essa via algum 
défice demográfico que pos-
sa ameaçar alguns conce-
lhos”, disse, anunciando que, 
“neste âmbito, com o obje-
tivo de fixar jovens casais 
nas zonas rurais da Região, a 
IHM e o Instituto de Empre-
go irão em breve estabele-
cer uma parceria, conjugan-
do os incentivos à contrata-
ção dos postos de trabalhos e 
criação de empresas, com os 
apoios existentes na área da 
habitação”.

O governante avançou ain-
da que, nas metas, e dentro 
do PRR, está ainda previsto 
o apoio à reabilitação de 325 
habitações próprias, com 
soluções eficientes do ponto 
de vista energético, mas tam-
bém obras de manutenção e 
conservação dos diferentes 
bairros sociais geridos pela 
Investimentos Habitacionais 
da Madeira e a reabilitação 
energética de vários empre-
endimentos públicos. n
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GoNçalves sImões

Coronel Capelão

| CUlTUra | 

A palavra nobreza  provém 
do  adjectivo nobre  com o 
sufixo eza , formando o subs-
tantivo  nobreza. 

Nobreza é um conceito de 
grande antiguidade, cujo sig-
nificado e atributos varia-
ram muito ao longo dos tem-
pos e nas diferentes regiões 
do mundo. De maneira geral, 
representa o estado superior 
das sociedades hierárquicas, 
um análogo mas não um sinó-
nimo de aristocracia, estando 
associada em graus variáveis 
à riqueza, ao poder, ao domí-
nio da propriedade, ao prestí-
gio, à autoridade, ao perten-
cimento a uma família anti-
ga e ilustre, à posse de pri-
vilégios variados negados às 
outras classes, e se articulan-
do como um grupo social mais 
ou menos fechado.

Enquanto na  antiguidade a 
nobreza parece ter sido quali-
dade volátil e  circunstancial, 
dependente de um reconheci-
mento mais social do que jurí-
dico, assim como da capaci-
dade de liderança, a partir da 
Idade Média, quando se forma 
a nobreza como ela se tornou 
mais reconhecida no Ocidente 
, passou a ser regida por leis 
rigorosas e tornou-se trans-
missível de maneira sistema-
ticamente hereditária, valo-
rizando cada vez mais títu-
los nobiliátricos específicos. 
Ao mesmo tempo, a nobre-
za de origem feudal e mili-
tar, e a  nobreza de origem 
cívica, grupo muito hetero-
géneo  que conforme o local 
assumiu o nome de patricia-
do, alta burguesia ou simples-
mente nobreza cívica.

Em termos mais amplos, 
nobreza pode  referir-se a uma 
qualidade positiva de carác-
ter espiritual, moral, intelec-
tual, ou mesmo físico, não 
apenas ao homem mas tam-
bém, em certas culturas, a 
animais, plantas, pedras  pre-
ciosas, lugares e  outros objec-
tos revestidos de dons ou 
prestígio.

Sociedades com uma  hie-
rarquia definida e  domina-
das por uma classe superior 
detentora de privilégios, pro-
vavelmente já existiam em 
remotos tempos pré-históri-
cos. Há boas evidências indi-
cando que em civilizações 
mediterrâneas pré-gregas um 
conceito de nobreza de certas 

formas comparável ao que se 
tornou popular no ocidente já 
estava bem definido, existin-
do um rei governante e uma 
classe superior rica e poderosa 
que vivia em palácios, embora 
seja difícil determinar como 
ela se distinguia das outras e 
como essas sociedades fun-
cionavam. Ao que parece seu 
poder estava ligado essencial-
mente à capacidade de reunir 
e comandar milícias armadas, 
uma capacidade indispensável 
para  assegurar a conquista e a 
conservação de territórios e 
cidades e dos seus meios eco-
nómicos, e há um largo con-
senso de que este traço milita-
rista estava presente já na eli-
te dos antigos povos indo-eu-
ropeus. Desde muito cedo a 
nobreza se vinculou ao domí-
nio masculino das socieda-
des. Homero, na Grécia Anti-
ga, refere que na Idade Arcai-
ca uma nobreza era a clas-
se dominante, e novamente o 
domínio de uma elite militar 
sobre a sociedade  transpare-
ce na poesia arcaica, a capaci-
dade de sofrer sem queixas, o 
desejo de aventura e de reali-
zar feitos gloriosos, cuja fama 
se perpetuaria pelas gera-
ções futuras e pelos quais os 
homens se aproximariam dos 
deuses, formando uma éti-
ca peculiar cercada de fortes 
tradições e ritualismo, sinte-
tizada no conceito de virtu-
de, e expressa em maneiras 
próprias de afirmação social 
da virtude, mas também do 
poder e da riqueza, onde se 
incluía a agregação de uma 
clientela, para a qual o nobre 
servia como protector e dis-
pensador de benesses em tro-
ca de fidelidade, de obediên-
cia e da prestação de servi-
ços. Por outro lado,  na Grécia 
Arcaica  foi articulado o con-
ceito de aristocracia, signifi-
cando a classe dos melhores, 
dos capazes de exercer bem o 
poder, e se opunha à tendên-
cia à tirania, à crueldade e ao 
passionalismo, observada nas 
culturas guerreiras mais anti-
gas. A "aretê"virtude  aristo-
crática encontrou um impor-
tante meio de expressão plás-
tica na estatuária, através da 
figura do "kouros", um jovem 
atlético e na, cuja beleza, con-
fiança e vigor espelhavam as 
suas virtudes morais e espi-
rituais. n

34– a nobreza (a)

a Orquestra Impe-
ratriz Sissy pro-
move o Espetácu-
lo “As assassinas 
de Chicago” com 

estreia marcada para o dia 
13 de novembro, às 21 horas, 
e será repetido no dia 14 às 
18 horas, ambos no Centro 
de Congressos do Casino da 
Madeira.

Esta estreia inédita na ilha 
da Madeira, desenrola-se em 
jeito de comédia musical com 
diálogos em português e can-
ções originais interpretadas 
por um elenco de luxo. Des-
de a Orquestra aos fantásti-

cos cantores, Maria Ferrei-
ra, Vânia Fernandes, Lidia-
ne Duailibi, Cláudia Sousa, 
Rebecca Jardim, Laura Silva, 
Duarte Santos, Paulo Soares, 
João Camacho, Levi Gonçal-
ves; da encenação - da auto-
ria do genial Eduardo Gaspar 
- aos bailarinos, com coreo-
grafias realizadas pela talen-
tosa Juliana Andrade (baila-
rina e coreógrafa).

É de certo, um espetáculo a 
não perder!!!

E porque ainda nos encon-
tramos e tempos de pande-
mia, e de forma a respeitar 
as normas estabelecidas pela 

DGS, em ambos os dias serão 
realizados testes antigéni-
cos no local, de forma gra-
tuita, para que o público pos-
sa assistir de forma segura ao 
espetáculo. A testagem terá 
o seu início com duas horas 
antes do espetáculo.

É de salientar que serão 
disponibilizados preços espe-
ciais para residentes:

-Bilhete Individual: 10€
- Bilhete de casal: 15€ - 

para dois adultos
- Pacote familiar: 25€- 

para quatro adultos
Crianças não pagam até 

aos 12 anos. n

“as assassinas 
de chicago”
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Após um longo período 
de interregno devido a pan-
demia, progressivamente as 
confrarias nacionais e inter-
nacionais estão a retomar 
a atividade e a contribuir 
para dinamizar as econo-
mias locais, devolvendo ani-
mo às populações dos seus 
territórios.

Recentemente, a Con-
fraria Enogastronómica 
da Madeira esteve presen-
te na Gala dos Vinhos do 
Tejo 2021, evento anual de 

reconhecimento dos melho-
res do vinho, da gastrono-
mia e do território, dinami-
zado pela Comissão Vitiviní-
cola Regional do Tejo (CVR 
Tejo) e pela Confraria Enófi-
la Nossa Senhora do Tejo.

Os confrades madeirenses 
participaram, no passado 
fim de semana em Itália, na 
região de Piemonte, no even-
to da Confraternita Enogas-
tronómica del Gorgonzola di 
Cameri (NO), queijo azul, 
típico desta região. Ain-

da em torno do queijo, os 
confrades da Madeira, des-
locam-se aos Açores, nes-
ta semana, para comemorar 
os 30 anos da Confraria do 
Queijo de São Jorge (DOP). 
Para o final do mês de 
novembro está agenda-
da uma deslocação à região 
da Andaluzia, em Espanha, 
para participar na XVIII 
Fiesta de la Matanza de la 
Sierra sur de Jaén, promovi-
da pela Confraria El Dornilo. 
Fruto da visita à Euro-

pa Central em setembro, 
a Confraria Enogastronó-
mica da Madeira recebeu 
esta semana o representan-
te da Ordem Equestre Vine 
Europa, da região da Boê-
mia, na República Che-
ca, que está na Região para 
gozo de uns dias de férias. 
Regionalmente, a Confraria 
Enogastronómica da Madei-
ra realizou no sábado passa-
do, no concelho da Calheta, 
o seu encontro mensal, colo-
cando em evidência a pro-

dução regional de cuscuz, 
de castanha e o rum local. 
O presidente da confraria, 
Alcides Nóbrega, aprovei-
tou a ocasião para entre-
gar ao Padre Rui de Sou-
sa, as insígnias de confra-
de Honra, reconhecimento 
atribuído pelo excelente tra-
balho desenvolvido ao longo 
de vários anos na freguesia 
dos Prazeres, com especial 
enfoque na dinamização dos 
produtos locais e na criação 
da Quinta Pedagógica. n

| CUlTUra | 
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Confrarias retomam atividades
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o Governo Regio-
nal, através do 
Instituto de 
Administração 
da Saúde, IP-

RAM (IASAÚDE), promo-
ve, até ao dia 15 de novem-
bro, um concurso dirigido 
a toda a comunidade estu-
dantil da Região Autónoma 
da Madeira, a partir do 1º 
ciclo até ao ensino secundá-
rio (inclusive).

Retratar o tema "A Pande-
mia ainda não acabou", atra-
vés de vídeo, fotografia, dese-
nho, texto/escrita é o desa-
fio lançado. Os participan-
tes podem submeter os seus 
trabalhos até ao dia 15 de 
novembro de 2021, através 
do endereço eletrónico iasau-
de@iasaude.madeira.gov.pt 
ou entregar (em mão ou por 
correio) na seguinte mora-
da: Concurso "A PANDEMIA 

AINDA NÃO ACABOU"; Rua 
das Pretas, N.º 1; 9004-515 
Funchal. 

Os trabalhos selecionados 

pelo júri, cuja deci-
são será conheci-
da a 30 de novem-
bro, serão coloca-
dos à votação da 
população, entre 
os dias 1 e 8 de 
dezembro. 

Aos trabalhos 
mais votados em 
cada uma das 
categorias "Alunos 
do 1º Ciclo", "Alu-
nos do 2º Ciclo", 
"Alunos do 3º 
Ciclo" e "Alunos 
do Ensino Secun-
dário" serão atri-
buídos os seguin-
tes prémios: 1 
Computador Por-
tátil; 2º Prémio 1 

Smartwatch; 1 Smarthphone. 
A entrega dos prémios terá 
lugar no dia 13 de dezembro, 
no local a anunciar. n

Saúde promove concurso nas escolas: 

"a Pandemia 
ainda não acabou"
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Escolas da Madeira pela primeira 
vez no top nacional da campanha 
‘Geração Depositrão’

A Escola Básica e Secundá-
ria Dr. Luís Maurílio da Sil-
va Dantas, da Região Autó-
noma da Madeira, ocupa o 
terceiro lugar do top nacio-
nal da 13ª Edição da Geração 
Depositrão com aproximada-
mente 11,5 toneladas de resí-
duos recolhidos. Nesta edição 
mais de 540 escolas e entida-
des portuguesas recolheram 
e encaminharam para reci-
clagem mais de 430 tonela-
das de resíduos elétricos e 
eletrónicos e pilhas usadas., 
representando um aumen-
to de toneladas recolhidas de 
cerca de 8% face ao ano leti-
vo anterior e, também, um 
alargamento dos pontos de 
entrega destes resíduos, dis-
tribuídos de norte a sul do 
país, incluindo as Regiões 
Autónomas.

A Escola Básica de Saboia 
n.º 1 (distrito de Beja) foi a 
grande vencedora desta ini-
ciativa da ERP Portugal, con-

seguindo uma recolha total 
de cerca de 18 toneladas de 
resíduos. Juntam-se ao top 
5 desta iniciativa a Escola 
Secundária de Ponte de Sor 
(distrito de Portalegre), com 
mais de 17 toneladas, a Facul-
dade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade Nova de Lis-
boa (distrito de Setúbal), com 
quase 10 toneladas e, ainda, 
a EB1 de Cabanas de Tavira 
(distrito de Faro), que somou 
mais de 9 toneladas. Pela pri-
meira vez ao longo de 13 edi-
ções existe uma instituição 
de Ensino Superior no con-
junto de escolas que totali-
zaram mais peso de resíduos 
recolhidos.

Filipa Moita, responsável 
de Comunicação da ERP Por-
tugal, adianta que “assina-
lamos o fecho de mais uma 
edição desta campanha de 
educação ambiental que visa 
despertar a consciência dos 
portugueses para a entrega 

seletiva de resíduos elétri-
cos e pilhas usadas, a Gera-
ção Depositrão. Esta inicia-
tiva, há 13 anos consecutivos 
no terreno, junto das escolas 
nacionais de todos os graus 
de ensino, tem vindo a reve-
lar resultados bastante posi-
tivos que refletem a parti-
cipação contínua e crescen-
te dos cidadãos, etapa funda-
mental para viabilizar os pro-
cessos de descontaminação, 
tratamento e reciclagem des-
tes resíduos. 

É com enorme orgulho que 
anunciamos um aumento sig-
nificativo das toneladas reco-
lhidas face ao ano anterior e, 
também, um crescimento do 
número dos pontos de reco-
lha disponíveis à população. 
Estes resultados superam, 
novamente, as nossas expec-
tativas e enche-nos de felici-
dade por conseguirmos sen-
sibilizar, a cada ano, mais e 
mais escolas e entidades.” n
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CARTÓRIO NOTARIAL PRIVADO 
DA PONTA DO SOL

NOTÁRIO – NUNO VIEIRA BARBOSA
Largo do Pelourinho, Ponta do Sol

Telf: 291 973 275 Fax: 291 973 276 Email: cartoriodapontadosol@gmail.com

(Publicado no Tribuna da Madeira a 05-11-2021)

NUNO VIEIRA BARBOSA, Notário do Cartório Notarial Privado da Ponta 
do Sol, CERTIFICA para efeitos de publicação, que por escritura, lavrada 
hoje de folhas noventa e três a folhas noventa e quatro verso do livro de 
notas para escrituras diversas número cento e sessenta e sete deste Cartório 
compareceu:

SILVINA CORREIA DE ANDRADE DE JESUS, NIF: 102 585 407, viúva, 
tendo sido casada na comunhão de adquiridos, natural da freguesia e concelho 
da Ponta do Sol, onde reside ao Caminho do Pomar D. João, que declarou:

Que é dona e legítima possuidora, com exclusão de outrem, dos seguintes 
imóveis, todos situados na Achada da Alforra - Faia, citada freguesia da Ponta 
do Sol, e não descritos na Conservatória do Registo Predial da Ponta do Sol:

I) Prédio rústico, composto por terra de cultivo com um palheiro, com a 
área total de trezentos e dezassete metros quadrados, que confronta a norte 
com Manuel Quartilho Costa de Jesus, a sul com Levada e Vereda, a leste 
com António Costa de Jesus e a oeste com Vereda, inscrito na matriz sob o 
artigo 1518, com o valor patrimonial atual e o atribuído de dezanove euros e 
oitenta e seis cêntimos;

II) Prédio rústico, composto por terra de cultivo com um palheiro, com a 
área total de novecentos e quarenta e um metros quadrados, que confronta 
a norte com Manuel Ascensão Silva, João Pita e Agostinho da Silva Lobo, a 
sul com Manuel Costa de Jesus, a leste com Vereda e a oeste com herdeiros 
de Ivone Silva, inscrito na matriz sob o artigo 1523, com o valor patrimonial 
atual e o atribuído de vinte euros e setenta e quatro cêntimos;

III) Prédio rústico, composto por terra de cultivo, com a área total de mil 
duzentos e vinte e seis metros quadrados, que confronta a norte com José 
Silva e Manuel Costa de Jesus, a sul com Vereda e Cabouco, a leste com 
Vereda, e a oeste com João Rodrigues Silva, inscrito na matriz sob o artigo 
1579, com o valor patrimonial atual e o atribuído de trinta e sete euros e 
oitenta e quatro cêntimos.

Que o prédio identificado em I) oferece semelhanças com o prédio descrito 
na indicada Conservatória sob o número cinco mil cento e oitenta, daquela 
freguesia, sendo que é efetivamente um prédio distinto e autónomo em 
relação a este, com o qual não tem qualquer relação.

Que os prédios vieram à posse da justificante, ainda no estado de solteira, 
maior, tendo posteriormente casado e posteriormente enviuvado, no ano de 
mil novecentos e sessenta e nove, por doação meramente verbal feita por seus 
pais, Manuel de Andrade Júnior e Silvina Correia, casados sob o regime da 
comunhão geral, residentes que foram ao sítio do Pomar D. João, os quais, 
por sua vez, os haviam adquirido por compra meramente verbal, em data 
que não sabe precisar, a Vicente Costa de Jesus, e mulher Maria de Jesus, 
casados que foram na comunhão geral de bens, residentes que foram ao 
sítio das Terças, na freguesia e concelho da Ponta do Sol, sem que tivessem 
outorgado as respetivas escrituras. E que, desde então, os referidos prédios 
se encontram na posse da justificante, portanto, há mais de vinte anos, sem 
a menor oposição de quem quer que seja, desde o seu início, posse essa que 
sempre exerceu sem interrupção e ostensivamente, com conhecimento de 
todas as pessoas, sendo por isso uma posse de boa fé, pública, pacífica e 
contínua, sendo consenso que os imóveis lhe pertencem, pois pratica todos 
os atos inerentes à qualidade de proprietária, procedendo à limpeza, cultivo, 
pagando as respetivas contribuições e usufruindo da sua utilização. Que esta 
posse, em nome próprio, pacífica, contínua e pública, conduziu à aquisição 
do imóvel por usucapião, que invoca, justificando o seu direito de propriedade 
para efeitos de registo, dado que essa aquisição não pode ser comprovada por 
qualquer outro título extrajudicial.

Está conforme o original aqui narrado por extrato.
Ponta do Sol, vinte e cinco de outubro de dois mil e vinte e um.

O Notário,
Nuno Vieira Barbosa

ARRENDA-SE
Espaço de armazém 

áreas 350m2 a 1.000m2

Bons acessos, Zona Industrial.

CONTACTAR
Email: comercial@oliberal.pt

Telefone:
291 911 300 ou 914 567 555
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Banco de Afetos dinamiza 
campanha "Conto Contigo"

O Banco de Afetos da 
Escola Secundária de Fran-
cisco Franco vai dinamizar 
junto da comunidade educa-
tiva, entre 8 e 12 de novem-
bro de 2021, a II Edição 
do Projeto “Conto Contigo”, 
uma Campanha de Reco-
lha de Bens alimentares 
para a Cárita Diocesana do 
Funchal.

A Cáritas Diocesana do 
Funchal na impossibilida-

de de implementar, estas 
Campanhas de Recolha de 
Alimentos nas superfícies 
comerciais, lançam a II Edi-
ção Projeto “Conto Conti-
go”, que visa o envolvimento 
da Sociedade Civil e em par-
ticular das escolas, na reco-
lha de alimentos, onde se 
apela a cada elemento da 
comunidade educativa, que 
doe um bem alimentício, no 
período compreendido entre 

os dias de 8 a 12 de novem-
bro, nas campanhas imple-
mentadas nas suas respeti-
vas escolas.

Segundo a Cáritas Dio-
cesana do Funchal, no atu-
al contexto marcado pelas 
diversas contrariedades e 
decisões repentinas que pau-
tam o dia a dia da sociedade, 
acrescem novas exigências, 
ao compromisso de prestar 
apoio social às famílias fra-
gilizadas na região, tendo 
vindo a sentir-se um aumen-
to crescente no número de 
pedidos de ajuda alimentar, 
o que reflete a atual reces-
são socioeconómica provo-
cada por esta pandemia.

Em 2020, este projeto 
contou com a participação 
de 65 escolas que no seu con-
junto angariaram um total 
de 10.491 bens alimentares e 
beneficiou aproximadamen-
te 365 famílias madeirenses. 
Com o pequeno contributo 
de todos, podemos ajudar a 
minimizar as carências eco-
nómicas e sociais de muitas 
famílias. n
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Largo do Pelourinho, Ponta do Sol

Telf: 291 973 275 Fax: 291 973 276 Email: cartoriodapontadosol@gmail.com

(Publicado no Tribuna da Madeira a 05-11-2021)

NUNO VIEIRA BARBOSA, Notário do Cartório Notarial Privado da Ponta 
do Sol, CERTIFICA para efeitos de publicação, que por escritura, lavrada 
hoje de folhas dezassete a folhas dezoito do livro de notas para escrituras 
diversas número cento e sessenta e oito deste Cartório compareceram:

JOSÉ CARLOS RODRIGUES CHÁ CHÁ, NIF 252 490 649, solteiro, 
maior, natural da freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol, onde 
reside na Estrada do Carvalhal e Carreira nº34 e

JOÃO MANUEL RODRIGUES CHÁ CHÁ, NIF 252 490 525, solteiro, 
maior, natural da freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol, onde 
reside na Estrada do Carvalhal e Carreira nº34, que declaram:

Que são donos e legítimos possuidores, na proporção de metade para 
cada, com exclusão de outrem, do Prédio Rústico, composto por terra de 
cultivo, localizado no Carvalhal, citada freguesia dos Canhas, com a área 
total de seiscentos e sessenta e quatro metros quadrados, que confronta a 
Norte com Manuel Vieira Pires, a Sul com João Carlos Chá-Chá, a Nascente 
com Conceição da Silva Poteca Mendes e a Poente com Teresa Silva, inscrito 
na matriz sob o artigo 763, com o valor patrimonial atual e o atribuído de 
onze euros e noventa e quatro cêntimos. Que o referido prédio está omisso 
na Conservatória do Registo Predial da Ponta do Sol.

Que o citado prédio veio à posse dos Justificantes, no ano de mil 
novecentos e oitenta e oito, por doação verbal de João Gonçalves Sardinha 
e mulher Maria Augusta dos Santos, já falecidos, casados que foram sob 
o regime da comunhão geral de bens, residentes que foram no Carvalhal, 
citada freguesia dos Canhas, sendo que por sua vez estes adquiriram em 
data que não sabem precisar a Manuel Pita Júnior e mulher Antónia Pita 
Bettencourt, já falecidos, casados que foram sob o regime da comunhão 
geral de bens, residentes que foram no Sítio do Carvalhal, citada freguesia 
da Ponta do Sol.

Que, desde aquela data, entraram na posse do referido prédio, 
amanhando-o, colhendo os seus frutos, com ânimo de quem exercita direito 
próprio, à vista e com conhecimento de toda a gente, sem a oposição de 
ninguém. Que esta posse, em nome do justificante, pacífica, contínua 
e pública, conduziu à aquisição do imóvel por usucapião, que invocam, 
justificando o seu direito de propriedade para efeitos de registo, dado 
que essa aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro título 
extrajudicial.

Está conforme o original aqui narrado por extrato.
Ponta do Sol, vinte e sete de outubro de dois mil e vinte e um.
O Notário,
Nuno Vieira Barbosa
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“
Todos os dias, pelos menos 
três vezes ao dia, precisa-
mos de um agricultor”

Humberto Vasconcelos 
Secretário Regional 

de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural 

Fino reúne com equiPa 
sobre a “obra do século”

Frases

“
Nós vamos continuar a 
apoiar os investidores”

Miguel 
Albuquerque

Presidente do Governo 
Regional da Madeira

“
A vacinação é a melhor e a 
maior arma que temos em 
saúde pública”

Pedro Ramos
Secretário Regional da 
Saúde e Proteção Civil

o Secretário Regio-
nal de Equipa-
mentos e Infra-
estruturas, Pedro 
Fino, reuniu-se 

com a equipa que está a pres-
tar serviços de fiscalização e 
coordenação da Obra do Hos-
pital Central da Madeira, o 
agrupamento TPF – Consul-
tores de Engenharia e Arqui-

tetura, S.A./Consulgal, Con-
sultores de Engenharia e Ges-
tão, S.A./NRV-Consultores 
de Engenharia S.A..

A contratação dos servi-
ços de fiscalização e coorde-
nação da obra de constru-
ção do Hospital Central da 
Madeira, que foi adjudica-
da a este agrupamento por 
4 725 071,55 euros e um perí-

odo de tempo de 175 meses, 
incluem a Direção de Fisca-
lização e da Coordenação de 
Segurança da obra e serão 
subdivididos em três fases: 
Preparação da obra; Monito-
rização e controlo da obra e 
Gestão da garantia da obra. 

A equipa já se encontra 
no terreno desde setembro 
último.

Tendo em conta a dimen-
são e a complexidade técni-
ca da obra de construção do 
Hospital Central da Madei-
ra, que a tornam singular 
no panorama regional, e até 
mesmo nacional, é impera-
tivo que a sua execução seja 
acompanhada por empresas 
de especial capacidade técni-
ca e financeira, com experi-

ência já adquirida em empre-
endimentos de grande com-
plexidade de conceção e com 
experiência em obras hospi-
talares, incluindo as valências 
de cirurgia geral/bloco opera-
tório com unidade de cuida-
dos pós-anestésicos, consultas 
externas, esterilização, farmá-
cia, hospital de dia, imagiolo-
gia, internamento de gineco-
logia/obstetrícia, internamen-
to geral, internamento pediá-
trico, laboratórios, medicina 
física e reabilitação, medicina 
nuclear, psiquiatria, unidade 
de cuidados intensivos geral, 
unidade de cuidados intensi-
vos neonatais, unidade de cui-
dados intensivos pediátricos e 
urgências.

Por estes motivos e para 
acompanhar o andamento da 
1ª fase de Escavações e Con-
tenção Periférica, Pedro Fino 
fez questão de deslocar-se ao 
local da obra para cumpri-
mentar estes trabalhadores.

“Acredito que, todos jun-
tos, vamos fazer um gran-
de trabalho, nesta que é a 
obra do século”, salientou o 
governante, apontando que 
conta com “o empenho, leal-
dade e profissionalismo de 
todos”. n

Reforço de nova frota para o turismo
Foi apresentada a nova 

frota de autocarros da 
“Horários do Funchal” a ser 
afeta ao serviço ocasional 
de aluguer para a ativida-
de turística. A “Horários do 
Funchal” adquiriu 15 novos 
autocarros destinados ao 
serviço de aluguer de auto-
carros com motorista – alu-
gueres e turismo. Um inves-
timento de 3.217.500 euros, 

a que acresce IVA. Ou seja, 
cerca de 3.925.350 euros

A adjudicação foi feita 
por concurso internacional, 
sendo a proposta vencedo-
ra a apresentada pela marca 
SCANIA/IRIZAR modelo i6 
(gama média alta).

Recorde-se que o servi-
ço de aluguer de autocar-
ros com motorista é um seg-
mento de negócio que a HF 

explora há cerca de 25 anos. 
A frota turística da empre-
sa apresentava uma idade 
média bastante elevada e 
não acompanhou as exigên-
cias do mercado de turis-
mo, para além de apresen-
tar custos de manutenção, 
de operação e ambientais, já 
bastante consideráveis.

Com esta aquisição, a HF 
contribui assim para a ima-

gem de qualidade do Desti-
no Madeira, disponibilizan-
do uma oferta de transporte 
de qualidade e segurança.

Os autocarros terão capa-
cidade para uma cadeira 
de rodas e 49 lugares sen-
tados ou 53 lugares senta-
dos. Oferecerão dispensa-
dor de álcool gel automáti-
co, nas portas de embarque 
e desembarque. Para além 

destas comodidades, as por-
tas têm sistema de anti-en-
talamento, haverá carrega-
dores USB individuais e o 
autocarro virá com inibidor 
de arranque – álcool teste 
(para o

motorista), o que garante 
que, em cada utilização, terá 
que ser efetuado um teste 
de álcool para que o veículo 
possa ser ligado. n
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F oi em fim de sema-
na de Halloween que 
o Marítimo sofreu 
mais uma derrota. 
Apesar do incansável 

apoio dos adeptos, os fantas-
mas do passado da falta de 
sentido coletivo e a esperan-
ça que o individualismo de 
algum jogador salve a honra 
coletiva continuam a predo-
minar e isso notou-se nova-
mente no jogo.

A melhoria exibicional da 
equipa verde rubra frente a 
um Gil Vicente que não ven-
cia há sete jogos, ficou marca-
da, se calhar, pela melhor exi-
bição caseira da época, mas 
os erros do costume volta-
ram a ditar novo desaire, dei-
xando os verde-rubros numa 
situação complicada em ter-
mos de classificação, vol-
tando novamente à zona de 
despromoção.

O Marítimo até criou mui-
tas oportunidades ao lon-
go da partida, mas também 
foi a equipa que mais errou, 
tanto na finalização como 
no capítulo defensivo. Peca-
dos fatais ante um conjun-
to minhoto que acabou por 
ser mais inteligente na ges-
tão dos momentos defensi-
vos do jogo e também mais 
eficaz ofensivamente.

A sorte também não este-
ve do lado maritimista, com 
Leo Andrade a cabecear com 
muito perigo na concretiza-
ção de um canto aos 6 minu-
tos. Aos 22 minutos, a bola 
passa bem rente ao poste 
direito da baliza minhota. 
Mas foi sol de pouca dura 
esta agressividade madei-
rense e aos 24 minutos o 
Gil Vicente fica perto do 1-0, 
registo que foi conseguido 
um pouco a seguir quando o 

esférico escapa das mãos do 
guarda redes maritimista e 
desliza para a baliza.

A reação do Marítimo tar-
dou em chegar, mas veio a 
tempo de ir para o intervalo 
com o empate a uma bola.

O regresso ao segundo tem-
po viu um Marítimo cheio de 
energia a ver negado um golo 
logo aos 48 minutos, que teve 
resposta do Gil aos 59 minu-
tos da partida com Fujimo-
to a ficar mais perto de bisar, 
ao atirar por cima e depois 
passar por Zainadine e Leo 
Andrade.

A pressão gilista acabou 
por chegar ao golo aos 67, na 
cobrança de um canto execu-
tada por Fujimoto, em que a 
defesa verde-rubra, ao não 
ser eficaz no aliviar, permi-
tiu que a bola sobrasse para 
Lucas Cunha, com o central a 
dominar no peito para depois 
disparar para o fundo da bali-
za do Marítimo, sem reação 
de Paulo Victor.

As oportunidades foram 
aparecendo para ambos os 
lados, mas o desnorte come-
çava a se instalar e, sem 
Xadas, o Marítimo poucas 
aproximações conseguia rea-
lizar. Confortável com a Van-
tagem, o Gil Vicente limitou-
se a ir gerindo o jogo, amea-
lhando três saborosos pontos 
no final da partida. n

Fotos: nelson martins

Marítimo 1 – Gil Vicente 2

com os Fantasmas 
do Passado…
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NOTÁRIO – NUNO VIEIRA BARBOSA
Largo do Pelourinho, Ponta do Sol

Telf: 291 973 275 Fax: 291 973 276 Email: cartoriodapontadosol@gmail.com

(Publicado no Tribuna da Madeira a 05-11-2021)

NUNO VIEIRA BARBOSA, Notário do Cartório Notarial Privado da Ponta do Sol, 
CERTIFICA para efeitos de publicação, que por escritura, lavrada hoje de folhas vinte 
e um a folhas vinte e dois verso do livro de notas para escrituras diversas número cento 
e sessenta e oito deste Cartório compareceu:

JOSÉ MANUEL PITA DIAS, NIF: 240 169 808, solteiro, maior, natural da freguesia 
e concelho da Ponta do Sol, onde reside à Estrada da Pavana, Nº 60, que declarou:

Que é dono e legítimo possuidor, com exclusão de outrem, do Prédio misto, 
composto por terra de cultivo e casa de habitação, localizado na Estrada da Pavana, 
Pavana, Lombo das Adegas, citada freguesia da Ponta do Sol, com a área total de 
mil quatrocentos e quarenta metros quadrados, sendo trinta e um vírgula sessenta e 
oito metros quadrados de superfície coberta e mil quatrocentos e oito vírgula trinta e 
dois metros quadrados de superfície descoberta, que confronta a Norte com Cecília 
Teixeira Andrade Miguel e Manuel da Silva Vieira, a Sul com Ribeiro, a Nascente com 
Maria da Conceição Andrade de Freitas e a Poente com Agostinho Fernandes de Jesus, 
inscrito na matriz a parte rústica sob o artigo 20927, com o valor patrimonial atual e 
o atribuído de trinta e um euros e quarenta e dois cêntimos e a parte urbana no ano 
de mil novecentos e trinta e sete pelo que está dispensado de exibição de licença de 
utilização sob o artigo 211, com o valor patrimonial atual e o atribuído de quatro mil 
cento e setenta e sete euros e um cêntimo.

Que o citado prédio se acha descrito na Conservatória do Registo Predial da Ponta 
do Sol sob o número cinco mil seiscentos e setenta e três, da freguesia da Ponta do 
Sol, onde se acha registada a aquisição a favor de Perpétua de Andrade de Abreu pela 
apresentação três mil e trinta e oito de quatro de novembro de dois mil e dez.

Que o citado prédio veio à posse do justificante, no ano de mil novecentos e oitenta 
e sete, por compra verbal à titular inscrita registralmente Perpétua de Andrade de 
Abreu, sendo que esta por sua vez no ano de dois mil e dez registou por lapso em seu 
nome o citado prédio, não tendo tido oportunidade de formalizar o negócio.

E que desde então o referido prédio se encontra na posse do justificante portanto há 
mais de vinte anos, sem a menor oposição de quem quer que seja, desde o seu início, 
posse essa que sempre exerceu sem interrupção e ostensivamente, com conhecimento 
de todas as pessoas, sendo por isso uma posse de boa fé, pública, pacífica e contínua, 
sendo consenso que o imóvel lhe pertence, pois pratica todos os atos inerentes à 
qualidade de proprietário, habitando a casa, pagando as respetivas contribuições e 
usufruindo da sua utilização.

Que esta posse, em nome próprio, pacífica, contínua e pública, conduziu à aquisição 
do imóvel por usucapião, que invoca, justificando o seu direito de propriedade para 
efeitos de registo, dado que essa aquisição não pode ser comprovada por qualquer 
outro título extrajudicial.

A titular inscrita registralmente foi notificada nos termos do artigo 99.º do Código 
do Notariado.

Está conforme o original aqui narrado por extrato.
Ponta do Sol, vinte e sete de outubro de dois mil e vinte e um.

O Notário,
Nuno Vieira Barbosa
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NUNO VIEIRA BARBOSA, Notário do Cartório Notarial Privado da 
Ponta do Sol, CERTIFICA para efeitos de publicação, que por escritura, 
lavrada hoje de folhas noventa e um a folhas noventa e dois do livro de 
notas para escrituras diversas número cento e sessenta e sete deste Cartório 
compareceram:

MANUEL QUARTILHO COSTA DE JESUS, NIF 129 281 379 e mulher 
MARIA ISABEL DA SILVA RODRIGUES, NIF: 129 281 387, casados sob 
o regime da comunhão de adquiridos, naturais da freguesia e concelho da 
Ponta do Sol, onde residem ao Caminho Topo Salão - Faia, Nº 78, que 
declararam:

Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do 
Prédio Rústico, composto por terra de cultivo, localizado na Achada da 
Alforra – Terças, citada freguesia da Ponta do Sol, com a área total de 
quatrocentos metros quadrados, que confronta a Norte com Vicente Costa 
de Jesus, a Sul com Vereda, a Nascente com Silvina Correia Andrade e a 
Poente com José Costa de Jesus, inscrito na matriz sob o artigo 201, com o 
valor patrimonial atual e o atribuído de quatro euros e quinze cêntimos.

Que o referido prédio está omisso na Conservatória do Registo Predial 
da Ponta do Sol, embora tenha semelhanças com o ali descrito sob o 
número quatro mil quinhentos e dezasseis, da freguesia da Ponta do Sol, 
declararam os justificantes nos termos do número três do artigo cento e doze 
do Código do Registo Predial que o prédio ora justificado não faz parte nem 
tem qualquer semelhança ou relação com o prédio mencionado na certidão 
registral. Que o citado prédio veio à posse dos Justificantes, já no estado 
de casados, no ano de mil novecentos e oitenta e oito, por doação verbal 
de Vicente Costa de Jesus e mulher Maria de Jesus, casados que foram sob 
o regime da comunhão geral de bens, residentes que foram no Topo Salão 
Faia, citada freguesia da Ponta do Sol. Que, desde aquela data, entraram 
na posse do referido prédio, amanhando-o, colhendo os seus frutos, com 
ânimo de quem exercita direito próprio, à vista e com conhecimento de 
toda a gente, sem a oposição de ninguém. Que esta posse, em nome dos 
justificantes, pacífica, contínua e pública, conduziu à aquisição do imóvel 
por usucapião, que invocam, justificando o seu direito de propriedade para 
efeitos de registo, dado que essa aquisição não pode ser comprovada por 
qualquer outro título extrajudicial.

Está conforme o original aqui narrado por extrato.
Ponta do Sol, vinte e cinco de outubro de dois mil e vinte e um.

O Notário,
Nuno Vieira Barbosa
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c ontando com uma 
lista de 45 inscri-
tos, o Rali Madei-
ra Legends (RML) 
é a prova da enor-

me paixão dos madeirenses 
pelo desporto motorizado em 
geral. A competição automó-
vel teve início no confronto 
entre marcas de automóveis 
e, ao longo de muitas déca-
das, alimentou inúmeras dis-
cussões relativas aos mode-
los de predileção dos muitos 
amantes deste desporto.

Numa prova organizada 
pelo Club Sports da Madei-
ra, juntaram-se muitos dos 
modelos de icónicos dos ralis, 
muitos deles com uma his-
tória nas estradas da RAM, 
entre os quais o destaque vai 
para bólides como o Lancia 
Delta S4, Audi Sport Quat-
tro S1, E1 ou E2, Renault 5 
Turbo, Opel Ascona 400 ou 
mesmo os mais numerosos 
Ford Escort RS Mk I, Mk II 
ou mesmo Cosworth, Alpi-
ne Renault A110 ou os Alfa 
Romeo 2000 GTV.

E a prova foi para a estra-
da com a promessa de aju-
dar a reviver a evolução que 
todos os modelos enumera-
dos tiveram em termos com-
petitivos, permitindo ainda 
aos mais novos observar as 
performances destas viaturas 
de outras épocas e que mais 
não foram do que a base de 
sustentação deste desporto.

Além dos carros, natural-
mente que o nome de pilo-
tos sonantes que marcaram 
presença na Madeira para 
esta prova, ajudaram tam-
bém a abrilhantar a primei-
ra edição do RML, casos de 
Massimo Biasion, Wolf Die-
ter Ihle, Jochim Lutticken ou 
até mesmo do espanhol Joan 
Palà, aos quais se juntaram os 
madeirenses com as suas via-
turas, demonstrando o gran-
de parque automóvel existen-
te na Madeira

Desportivamente falan-
do, e finda a primeira eta-
pa do Rally Madeira Legend, 
dupla passagem por um tro-
ço cronometrado do Palheiro 
Ferreiro com muito público, 
Gil Freitas com um Subaru 
Impreza S14 WRC estava na 
frente da classificação geral. 
João Martins, ao volante de 
um Ford Escort Mk I seguia 
na segunda posição já a 41,8 
segundos do líder. Rui Con-

Rali Madeira Legends 2021

regresso ao Passado…
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NUNO VIEIRA BARBOSA, Notário do Cartório Notarial Privado da 
Ponta do Sol, CERTIFICA para efeitos de publicação, que por escritura, 
lavrada hoje de folhas quinze a folhas dezasseis do livro de notas 
para escrituras diversas número cento e sessenta e oito deste Cartório 
compareceu:

JOSÉ CARLOS RODRIGUES CHÁ CHÁ, NIF 252 490 649, solteiro, 
maior, natural da freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol, onde 
reside na Estrada do Carvalhal e Carreira nº34, que declarou:

Que é dono e legítimo possuidor, com exclusão de outrem, do Prédio 
Rústico, composto por terra de cultivo com uma arrecadação agrícola, 
localizado no Carvalhal, citada freguesia dos Canhas, com a área total 
de duzentos metros quadrados, que confronta a Norte com Vereda e 
Levada, a Sul com Conceição Chá Chá e Manuel Gonçalves Sardinha, 
a Nascente com Caminho e Manuel Gonçalves Sardinha e a Poente 
com João Gonçalves Sardinha, inscrito na matriz sob o artigo 781, com 
o valor patrimonial atual e o atribuído de um euro e cinquenta e um 
cêntimos. Que o referido prédio está omisso na Conservatória do Registo 
Predial da Ponta do Sol.

Que o citado prédio veio à posse do Justificante, no ano de mil 
novecentos e oitenta e oito, por doação verbal de João Gonçalves 
Sardinha e mulher Maria Augusta dos Santos, já falecidos, casados que 
foram sob o regime da comunhão geral de bens, residentes que foram 
no Carvalhal, citada freguesia dos Canhas, sendo que por sua vez estes 
adquiriram em data e de forma que não sabem precisar a Manuel Pita 
Júnior e mulher Antónia Pita Bettencourt, já falecidos, casados que 
foram sob o regime da comunhão geral de bens, residentes que foram 
no Sítio do Carvalhal, citada freguesia da Ponta do Sol.

Que, desde aquela data, entrou na posse do referido prédio, 
amanhando-o, colhendo os seus frutos, com ânimo de quem exercita 
direito próprio, à vista e com conhecimento de toda a gente, sem a 
oposição de ninguém. Que esta posse, em nome do justificante, pacífica, 
contínua e pública, conduziu à aquisição do imóvel por usucapião, que 
invoca, justificando o seu direito de propriedade para efeitos de registo, 
dado que essa aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro 
título extrajudicial.

Está conforme o original aqui narrado por extrato.
Ponta do Sol, vinte e sete de outubro de dois mil e vinte e um.

O Notário,
Nuno Vieira Barbosa
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NUNO VIEIRA BARBOSA, Notário do Cartório Notarial Privado da Ponta do Sol, 
CERTIFICA para efeitos de publicação, que por escritura, lavrada hoje de folhas 
cinquenta e seis a folhas cinquenta e sete verso do livro de notas para escrituras 
diversas número cento e sessenta e sete deste Cartório compareceu:

LUÍS MIGUEL SPRANGER CARVALHO, NIF: 210 807 407, casado com Maria Da 
Paz Pita Correia Carvalho, NIF: 219 768 765, sob o regime da comunhão de adquiridos, 
natural da África do Sul, residente à Estrada Regional 223, nº 53, na freguesia da Fajã 
da Ovelha, concelho da Calheta, que outorga por si e em representação, na qualidade 
de procurador da sua mulher MARIA DA PAZ PITA CORREIA CARVALHO, natural da 
citada da freguesia da Madalena do Mar, onde consigo reside, que declarou:

Que a sua representada é dona e legítima possuidora, com exclusão de outrem, do 
seguinte imóvel:

Prédio rústico, composto por terra de cultivo, localizado na Vargem, citada freguesia 
da Madalena do Mar, com a área de quatrocentos e oitenta metros quadrados, que 
confronta a Norte com Rufino de Barros e outros, a Sul com João Gonçalves Delgado, 
a Nascente com Vereda e a Poente com Vereda e Levada, descrito na Conservatória 
do Registo Predial da Ponta do Sol sob o número trinta e dois, da indicada freguesia, 
onde a aquisição se acha registada a aquisição a favor de Maria Madalena Rentroia 
Pita pela apresentação um de treze de março de mil novecentos e oitenta e nove, 
inscrito na matriz sob o artigo 4613, sendo que este teve origem no artigo rústico 
2730, com o valor patrimonial atual e o atribuído de trezentos e cinquenta e dois euros 
e sessenta e sete cêntimos. Que este prédio tem o uso exclusivo do rés-do-chão de um 
palheiro/arrecadação agrícola, localizado próximo do prédio em causa, que pertenceu 
em tempos idos a Luísa Gonçalves Delgado.

Que o citado prédio veio à posse da justificante mulher, ainda no estado de solteira, 
maior, tendo posteriormente casado no dito regime de bens, no ano de mil novecentos 
e oitenta e seis, por doação verbal feita por Maria Madalena Rentroia Pita, casada com 
Luís Alves Pita na separação de bens, ora titular inscrita registralmente, tendo falecido 
sem que tivessem tido oportunidade de celebrar a necessária escritura. 

E que desde então o referido prédio se encontra na posse da justificante, portanto 
há mais de vinte anos, sem a menor oposição de quem quer que seja, desde o seu 
início, posse essa que sempre exerceu sem interrupção e ostensivamente, com 
conhecimento de todas as pessoas, sendo por isso uma posse de boa fé, pública, 
pacífica e contínua, sendo consenso que o imóvel lhe pertence, pois pratica todos os 
atos inerentes à qualidade de proprietária, cultivando a terra, pagando as respetivas 
contribuições e usufruindo da sua utilização.

Que esta posse, em nome próprio, pacífica, contínua e pública, conduziu à aquisição 
do imóvel por usucapião, que invoca, justificando o seu direito de propriedade para 
efeitos de registo, dado que essa aquisição não pode ser comprovada por qualquer 
outro título extrajudicial.

A titular inscrita registralmente e seus eventuais herdeiros foram notificados nos 
termos do artigo 99.º do Código do Notariado.

Está conforme o original aqui narrado por extrato.
Ponta do Sol, dezanove de outubro de dois mil e vinte e um.
O Notário, Nuno Vieira Barbosa

ceição e o seu Ford Escort 
RS Cosworth eram tercei-
ros a 15,7 segundos do pilo-
to que o precedia na classifi-
cação. Os dois últimos luga-
res do top five eram então 
ocupados por Cláudio Nóbre-
ga e Miguel Andrade, a, res-
petivamente, 1:03,2 e 1:12,0 
do líder. Entre os desistentes 
da primeira etapa estavam 
Marco Klenk, António Silva, 
Vasco Silva, Rui Cristóvão e 
António Abel.

Na segunda etapa, a pas-
sagem dos concorrentes por 
Serra d’Água e Boaventura 
foi bastante acarinhada por 
um público que não conse-
guiu se manter indiferente 
com a evolução dos partici-
pantes no Legend Show que, 
recorde-se, não contam para 
a classificação.

Miguel Andrade , ao volan-
te de um Renault 5 GT Tur-
bo, venceu o Rally Madei-
ra Legend após acesa disputa 
com Rui Conceição, em Ford 
Escort RS Cosworth. A sepa-
rar os dois primeiros clas-
sificados ficaram apenas 1,7 
segundos, a mesma diferen-
ça que existia após a realiza-
ção da sexta prova especial 
do programa, na medida em 
que foram muitos os concor-
rentes a terem de percorrer 
o último troço cronometra-
do em ligação devido ao aci-
dente, sem consequências, de 
César Freitas com um Ford 
Escort Mk I.

No lugar mais baixo do 
pódio ficou João Martins, 
equipado de um Ford Escort 
Mk I e um dos principais 
animadores deste rali des-

de o seu começo. Nos luga-
gres imediatos classificaram-
se Cláudio Nóbrega, um dos 
“reis” do espetáculo com o 
Nissan Datsun 1200, e Edu-
ardo Veiga, piloto de um Ford 
Escort Mk II. Já não contan-
do para o resultado final do 
evento, o programa da pro-
va ficou completo após a pro-
va espetáculo na Avenida Sá 
Carneiro.

A meio de tudo isto, houve 
ainda tempo para Massimo 
Biasion plantar uma árvore, 
numa iniciativa concertada 
com a Quinta do Furão, onde 
o piloto deixou a sua marca e 
demonstrou a sua preocupa-
ção ambiental. n

texto: nélio olim
Fotos: nelson martins/

milton nóbrega/dr
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COP26 inacessível para ministra 
israelita em cadeira de rodas

A ministra da Energia de Israel não pôde 
participar na cimeira COP26 das Nações Uni-
das em Glasgow porque o transporte que lhe 
foi oferecido não era acessível a cadeiras de 
rodas.

Karine Elharrar disse ao Canal 12 de Isra-
el que não conseguiu chegar ao local da con-
ferência porque as únicas opções que tinha 
para lá chegar a partir da área de reunião onde 
se encontrava eram caminhar ou embarcar 
num autocarro que não estava preparado para 
cadeiras de rodas.

“Vim para a COP26 para encontrar os meus 
homólogos de todo o mundo e avançar na 
nossa luta conjunta contra a crise climática", 
escreveu Elharrar no Twitter. “É triste que a 
Organização das Nações Unidas, que promove 
a acessibilidade para pessoas com deficiência, 
em 2021 não se preocupe com a acessibilidade 
nos seus próprios eventos.” 

Fonte: SIC Notícias

|  o qUe os oUTros dIZem…  | 

Esta rubrica apresenta informações de vários órgãos de comunicação social, TV, rádios, jornais e revistas.

Novas regras para travar 
práticas comerciais desleais 
entram em vigor

  Agricultores, pequenos e médios fornece-
dores da cadeia agrícola e alimentar podem 
apresentar queixa confidencialmente contra 
práticas desleais impostas unilateralmente 
pelos compradores, segundo o diploma sobre 
práticas comerciais desleais.

O Conselho de Ministros aprovou em Julho 
o diploma, que veio a ser efetivado em 27 de 
Agosto com a publicação do diploma. Entre as 
práticas desleais proibidas por esta lei euro-
peia estão pagamentos em atraso e cancela-
mento de encomendas de última hora de pro-
dutos alimentares perecíveis, alterações unila-
terais ou retroativas dos contratos, imposição 
ao fornecedor para pagar produtos desperdi-
çados e recusa de contratos escritos.

Previsto no diploma está a possibilidade 
de os agricultores e pequenos e médios for-
necedores, bem como as organizações que os 
representam, apresentarem queixa contra tais 
práticas dos compradores, devendo ser cria-
da uma autoridade nacional para tratamento 
das queixas e assegurada a confidencialidade 
dos queixosos. 

Fonte: Notícias ao Minuto

“Estamos a cavar as nossas 
sepulturas” se mantivermos a 
dependência dos combustíveis 
fósseis, afirma Guterres

Mais uma vez, o Secretário-geral da ONU, 
António Guterres, não poupou em palavras 
fortes para chamar a atenção dos 120 líde-
res mundiais presentes na sessão plenária de 
abertura da 26ª Conferência das Partes da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Alterações Climáticas, em Glasgow.

“Estamos a cavar as nossas sepulturas” se 
mantivermos a dependência dos combustíveis 
fósseis, sublinhou Guterres reforçando a ima-
gem de insustentabilidade da contínua depen-
dência de combustíveis fósseis num mundo a 
aquecer de forma insustentável.

O chefe da ONU lembrou que os seis anos 
que medeiam entre a cimeira de Paris e a de 
Glasgow foram os mais quentes de que há 
registos, que o nível médio do mar continua a 
subir, que os oceanos estão a aquecer e a ficar 
saturados, que a floresta Amazónica já liberta 
mais carbono do que o que absorve, e que nos 
estamos a aproximar de pontos sem retorno e 
de uma cascata de eventos extremos. 

Fonte: Expresso

Pandemia fez disparar o número 
de faltas de profissionais do 
SNS, a maioria das vezes por 
motivos de doença

O absentismo no Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) subiu exponencialmente desde a pan-
demia da Covid-19 - em 2020, o número de 
dias de ausência do trabalho dos profissionais 
de saúde disparou e ao longo deste ano conti-
nuou a aumentar.

O aumento é noticiado pelo Público. De 
acordo com este jornal, em Setembro de 2021, 
o número de dias de ausência (sem trabalhar) 
dos profissionais do SNS foi 22% superior a 
Setembro de 2019. Este ano, o número de dias 
ausentes de trabalho de profissionais do SNS 
chegou quase aos 389 mil em Setembro.

Mais de metade das faltas ao trabalho (54%) 
em Setembro foram por motivos de doen-
ça, 31,6% das ausências foram por motivos de 
parentalidade e 6,85% aconteceram por aci-
dente em serviço ou doença profissional, noti-
cia o Público. O diário nota ainda que as faltas 
por doença, que pode ser Covid-19 ou outras, 
aumentaram 33% entre Janeiro e Agosto des-
te ano, por comparação com Janeiro e Agos-
to de 2019. E se for apenas avaliado o grupo 
profissional de enfermeiros, a subida ao lon-
go de 2021 foi 70% superior à subida ao lon-
go de 2020. 

Fonte: Observador

Líderes mundiais prometem 
deter desflorestação até 2030

Os líderes mundiais comprometem-se na 
cimeira do clima das Nações Unidas a deter 
a desflorestação até 2030 para combater as 
alterações climáticas, anunciou o Governo 
britânico, anfitrião do encontro, um compro-
misso considerado demasiado distante pelos 
ambientalistas. 

Uma declaração conjunta será adotada por 
mais de cem países onde se situam 85% das 
florestas mundiais, entre as quais a floresta 
boreal do Canadá, a floresta amazónica ou ain-
da a floresta tropical da bacia do Congo.

A iniciativa, que beneficiará de um financia-
mento público e privado de 19,2 mil milhões 
de dólares (16,5 mil milhões de euros), é 
essencial para alcançar o objetivo de limitar 
o aquecimento global a 1,5 graus Celsius aci-
ma dos valores médios da era pré-industrial, 
segundo o primeiro-ministro britânico, Boris 
Johnson. 

Fonte: Sapo 24

Elon Musk doa 5 mil milhões de 
euros se ONU provar que isso 
resolve fome no mundo

Depois de diretor executivo do Programa 
Alimentar Mundial da ONU (PAM), David 
Beasley, ter afirmado que 2% da fortuna de 
Elon Musk (cinco mil milhões de euros) resol-
veriam o problema da fome no mundo, o dono 
da Tesla escreveu no Twitter que está dispos-
to a doar essa verba se o PAM provar que isso 
é verdade.

“Se o PAM conseguir explicar nesta thre-
ad do Twitter exatamente como é que seis mil 
milhões de dólares [cerca de cinco mil milhões 
de euros] resolveriam a fome no mundo, ven-
derei ações da Tesla imediatamente e doarei o 
dinheiro”, escreveu no Twitter.

Noutro tweet, o bilionário com nacionali-
dade sul-africana, canadiana e norte-ameri-
cana pediu transparência em como o dinhei-
ro seria gasto.

“Em vez de tweets, permitam-me mostrar-
vos. Podemos encontrar-nos em qualquer lado 
- Terra ou espaço. Vou levar o plano e abrir 
livros”, respondeu David Beasley. 

Fonte: Diário de Notícias
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«Fake News» são “um problema 
para o qual não encontramos 
soluções”

O co-fundador e presidente executivo da 
Web Summit considerou, em declarações à 
Lusa, que uma das grandes questões é como 
se combate a desinformação, porque se está 
a lutar contra um “problema profundo” para 
qual não se encontra solução. (...)

“Acho que estamos a lutar contra um pro-
blema profundo para o qual não encontramos 
soluções”, afirmou o responsável pela cimei-
ra tecnológica, quando questionado sobre o 
papel do setor tecnológico no combate às 
«fake news» (desinformação).

Admitindo que é um tema em que tem pen-
sado muito, Paddy Cosgrave recordou que em 
2019 a Web Summit decidiu que o papel dos 
jornalistas e editores na cimeira tecnológica 
era o de relatar e entrevistar.

“E sentimos fortemente que as notícias e a 
importância dos media estavam a ser subesti-
mados no Web Summit, tanto que criámos um 
palco para jornalistas e editores responderem 
ao público porque, na verdade, o papel dos jor-
nalistas, das publicações da media em geral, é 
fundamental para todas as nossas sociedades e 
democracias”, salientou. 

Fonte: Notícias ao Minuto

|  o qUe os oUTros dIZem…  | 

“O que descobri estava a colocar 
vidas em risco”, diz denunciante 
do Facebook

A forma de a Facebook dar prioridade à 
informação tem o efeito colateral de amplifi-
car os conteúdos mais extremos, disse Fran-
ces Haugen, ex-funcionária e denunciante da 
empresa, durante o evento de abertura da Web 
Summit em Lisboa. (...) 

A ex-funcionária do Facebook forneceu em 
Setembro dezenas de milhares de documentos 
internos à Securities and Exchange Commis-
sion (SEC) reguladora dos mercados financei-
ros nos Estados Unidos e ao "Wall Street Jour-
nal". (...) 

Haugen alega que os documentos compro-
vam que a empresa liderada por Mark Zucker-
berg tem mentido sobre a eficácia dos seus 
esforços para erradicar o discurso do ódio e da 
violência e a desinformação na rede social.

A 6 de Outubro, depois de uma audição de 
Haugen no Congresso, Zuckerberg disse que a 
ex-funcionária está a pintar uma falsa imagem 
da empresa. 

Fonte: Jornal de Notícias

Portugueses gastaram mais 10 
milhões de euros na farmácia, 
mas compraram menos 
medicamentos

Os portugueses gastaram em média, até 
Agosto de 2021, 50,33 euros em medica-
mentos, uma subida face a período homólo-
go de 2019. No total, despenderam mais de 10 
milhões de euros na farmácia, mas compra-
ram menos 200 mil embalagens de fármacos, 
informa o Jornal de Notícias de acordo com 
dados contabilizados pelo Infarmed. 

Segundo a autoridade nacional do medi-
camento, na origem do aumento da despe-
sa poderá estar a introdução de novos medi-
camentos no mercado, como é o caso dos uti-
lizados na insuficiência cardíaca, fibrilhação 
auricular e dislipidemias, que ainda não têm 
patente - e que por isso são mais caros.

Contudo, a Associação de Farmácias de Por-
tugal aponta outro motivo para o aumento da 
despesa, nomeadamente “as dificuldades no 
acesso às consultas médicas”, o que leva a que 
“muitos doentes crónicos levantem medicação 
nas farmácias sem receita”. 

Fonte: Observador

SEDES defende que mais pobres 
paguem um euro de IRS

A SEDES – Associação para o Desenvolvi-
mento Económico e Social defende o alívio da 
carga fiscal “próxima do insuportável” em sede 
de IRS e “suportada apenas por uma parte da 
população”, noticia o Jornal de Notícias.

Num relatório, a associação critica altera-
ções “sistemáticas e pontuais” nos orçamen-
tos do Estado ao sabor das moratórias, apelan-
do a incentivos para empresas (como no IRC) 
e à poupança e sugerindo que “todos os con-
tribuintes que tenham rendimentos paguem 
pelo menos um euro” de IRS. Avisa, ao mesmo 
tempo, que o país “caminhará para a cauda da 
Europa” sem reformas estruturais.

Além disso, a SEDES pede “um equilí-
brio entre a segurança e a flexibilidade labo-
ral” perante um mercado de trabalho “mui-
to rígido”. 

Fonte: Económico

Moody's. Impasse político 
é “negativo” para crédito 
de Portugal

A agência de «rating» Moody's disse que o 
'chumbo' do Orçamento do Estado de 2022 
cria impasse político que é negativo para o cré-
dito de Portugal e aumenta a incerteza sobre 
os investimentos dos fundos europeus.

Numa análise, a Moody's considerou, face 
a dados que indicam que as eleições legislati-
vas antecipadas serão inconclusivas, que essa 
incerteza é “negativa para o crédito” de Portu-
gal e que o possível impasse político cria riscos 
de o Governo não cumprir as metas acordadas, 
o que pode impedir o desembolso dos fundos 
do plano de recuperação da União Europeia. 
A agência de 'rating' lembra que esses fundos 
europeus são “cruciais para o crescimento eco-
nómico de Portugal”.

Já se algum partido conseguir a maioria 
do parlamento nas eleições legislativas, diz a 
Moody's que isso seria positivo para a nota 
de crédito de Portugal pois retiraria o risco de 
incerteza política. 

Fonte: Notícias ao Minuto

Carlos Moedas promete 
fundar 'Fábrica de Unicórnios' 
em Lisboa no próximo ano

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos 
Moedas, prometeu fundar a Fábrica de Uni-
córnios de Lisboa no próximo ano e apelou às 
tecnológicas presentes na Web Summit que 
“venham e fiquem” na capital portuguesa. (...)

“Acho que a grande coisa sobre a Web Sum-
mit é que este é o lugar onde as pessoas que 
adoram detalhes se juntam”, salientou o novo 
autarca de Lisboa. “Se pensarem em inovação 
- eu disse a toda a gente, o meu sonho é que 
Lisboa seja a capital da inovação do mundo, 
mas quais são os detalhes para mim para ser 
capaz de fazer isso.” (...)

“Por isso, eu prometo que no próximo ano 
iremos fundar, com a ajuda da Web Summit e 
de muitos de vós, o que eu chamo de sonho - a 
Fábrica de Unicórnios de Lisboa", assegurou. 
“[Esta fábrica] será lugar onde iremos ensinar 
os detalhes e o processo para que os jovens 
possam transformar as suas ideias em gran-
des negócios, criar empregos e mudar o mun-
do e ter propósito, é isso que a Fábrica de Uni-
córnios será.” 

Fonte: Correio da Manhã
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o artista plástico 
madeirense Dio-
go Goes, regres-
sa às exposições 
com uma dupla 

participação nacional, em 
exposições no norte do país. 

Neste sábado, dia 6 de 
novembro, a AP’ARTE, Gale-
ria de Arte Contemporâ-
nea situada à Rua Miguel 
Bombarda no Porto, inaugu-
ra uma nova exposição cole-
tiva de pintura, que conta 
com obras do artista plásti-
co madeirense Diogo Goes. 
A exposição coletiva de pin-
tura reúne obras de cerca 
de duas dezenas de artistas 
plásticos consagrados, das 
quais se destacam as obras 
de António Charrua, Rober-
to Chichorro e da pintora 
Armanda Passos. São de des-
tacar as obras de Diogo Goes, 
da série intitulada “Partilhas 
Francas”. As obras passarão 

a integrar o acervo da gale-
ria. A exposição ficará paten-
te ao público até 8 de janei-
ro de 2022. 

A decorrer desde o pas-
sado dia 8 de outubro está 
a exposição coletiva intitu-
lada “Arte,Vinho e Música”, 
patente no Museu Caves de 
Santa Marta, em Penaguião, 
com curadoria de António 
Franchini e que conta com 
a participação da obra de 
Diogo Goes, intitulada “Holy 
Spectator: A Porteira”. A 
mostra ficará também paten-
te até 8 de janeiro.

Após uma interrupção 
devido ao atual contexto pan-
démico, será retomado um 
projeto no Brasil, intitula-
do “Fora de casa - Asas para 
a Liberdade”,  com a cura-
doria de Fernando Durão e 
que decorrerá na cidade de 
São Paulo. Para esta expo-
sição Diogo Goes apresen-

ta “Avião de papel - Asas da 
Liberdade”.

De referir que neste ano 
Diogo Goes integrou quatro 
exposições da Bienal Interna-
cional de Arte de Gaia, com 
direção artística de Agostinho 
Santos, nomeadamente, as 
coletivas intituladas “Artistas 
Convidados”, “Paz e Consti-
tuição”, que estiveram paten-
tes no pavilhão principal da 
bienal, instalado na Com-
panhia de Fiação de Cres-
tuma, e participou nas cole-
tivas dos Pólos de Alfânde-
ga da Fé e do Funchal. Inte-
grou também a Xª Bienal de 
Pintura de pequeno formato 
da Moita, que esteve patente 
na FAVO - Fábrica de Artes 
Visuais e Ofícios, na cidade 
da Moita.

Estão já previstas novas 
participações em exposições 
coletivas nacionais no decor-
rer do próximo ano. n

diogo goes regressa 
às exPosições

oPinião

hUmBerTo 
pINho da sIlva

Quando as ruas das nossas cidades eram rigo-
rosamente vigiadas, sacudir, para a via publica: 
tapetes, carpetes... e até simples pano de pó,  era 
expressamente proibido.

Quem não cumprisse a Lei, sofria pesada 
multa.

Meu pai, devido à doença, que vitimou minha 
mãe, contratou criadita, para realizar o meneio da 
casa - casarão de alforge com dez quartos! - Reser-
vou, porém, à esposa, a alegre tarefa de confecio-
nar as refeições.

Apesar de avisada, esta, habituada a lidar em 
moradias da província, sacudia descuidadamen-
te, tudo ou quase tudo, à janela, sem se preocupar 
com quem passasse no passeio.

Certa ocasião, ao sacudir o pano de pó, não 
reparou, que bem defronte ao prédio, estava, para-
do um polícia dos antigos, daqueles que não per-
doava a multazinha...

O guarda logo interrogou a vizinhança, com o 
fim de se inteirar da atrevida. Disseram-lhe que a 
casa era do Senhor Máriozinho...

- Máriozinho quê?! "- Interrogou o janízaro.
- Não sabemos - responderam as mulheres.
Mas, a mais expedita informou: que o Senhor 

Manuel, dono da mercearia devia saber.
Todo lampeiro, o polícia entrou na loja, de nariz 

empinado.
O senhor Manuel ouviu-o atentamente e 

informou-o:
- É o senhor Mário Pinho. Homem de peso; e 

muito considerado...
- " É homem de peso ?! - Interrogou o agen-

te de autoridade, estampando no rosto, expressão 
de receio.

- Sim: e até escreve nos jornais!...
- "Ah! muito obrigado...Muito obrigado. Se é 

homem de peso e escreve, é melhor esquecer a 
multazinha...

Mais tarde, meu pai, ao conhecer o diálogo 
travado com o merceeiro, comentava, sentado à 
mesa oval, de mogno polido, onde tomávamos as 
refeições:

- " Realmente sou homem de peso... Peso oiten-
ta e dois quilos..."

Assim se livrou da multa.
Somos todos iguais - dizem os entendidos, - mas 

há uns, mais iguais, do que outros...
A lei é para todos. A justiça é cega... Mas, já dizia 

o nosso clássico Padre Manuel Bernardes:
" As leis são como as teias de aranha. Se cai nela 

uma pedra, rompe-a, e fica ilesa; se cai nela a mos-
ca, fica presa, e paga o seu descuido ou atrevimen-
to. Assim os grandes zombam das leis, e o castigo 
de se quebrarem, fica só para os pequenos." n

um homem de peso
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oPinião

maNUel peGado

ainda a violência 
doméstica

Não é só o que as pessoas vulgarmente pensam, 
o que chama mais a atenção das pessoas. Outros 
fenómenos mais subtis, menos conhecidos, mas 
não menos graves, podem e são com efeito casos de 
violência doméstica. Ei-los:

Hoje, na grande parte dos empregos, trabalha-
se duramente. Na Função Pública (Finanças,Tr
ibunais,Conservatórias,SegurançaSocial,escolas,h
ospitais,centros de saúde, e em muitos e muitos  
outros serviços), o trabalho tem um ritmo mui-
to intenso . Em grande parte das empresas priva-
das é o mesmo. Homens e mulheres, jovens e não 
jovens. A acrescer a isto temos, para a maioria das 
pessoas, o desgaste dos transportes, as filas inter-
mináveis de carros, a busca do estacionamento. E 
ainda, para os mais jovens, a deslocação maciça 
aos infantários e às escolas para ir buscar os filhos. 
Só vendo.

Podemos assegurar que estas pessoas chegam 
a casa devastadas, sem vontade para nada a não 
ser para se atirarem para um sofá e não quererem 
mais nada. Mas não é só. Segue-se, para muita gen-
te, o ruído da TV, com todo o seu cortejo de stress 
(noticiário, publicidade, novelas, concursos, etc). E 
a comida rápida, retirada do frigorífico ou feita á 
pressa ou encomendada. E grande parte destas pes-
soas ganha apenas o “mínimo de sobrevivência”. 
Mas mesmo os que ganham razoavelmente sofrem 
a mesma devastação.

Que energia sobra para os filhos? Que energia 
sobra para os casais? Apenas os restos, o refugo, as 
sobras. Onde o espaço para o entrelaçar as mãos, 
para a troca de experiências, para o olhar amoroso? 
Onde o espaço para o silêncio criativo e fecundo? 
Onde o espaço para olhar para o céu ou para o mar, 
fontes inesgotáveis de energia e beleza?

E os filhos? Muitos são atirados para os “tablets”, 
para a TV, para o computador, para os jogos. Por-
que a energia já se foi no trabalho, agora só há 
as sobras, os pais já não aguentam. Os filhos são 
envolvidos de pequenos nesta máquina infernal de 
uma correria sem objectivos. E os jogos de compu-
tador ou de tablet são escolhidos pelos pais? Ou são 
os filhos, inocentes e inexperientes, que vão à pro-
cura do que os excita, sem critério, do tiroteio sis-
temático dos bonecos humanos? Quantos pais con-
trolam os jogos dos filhos.?

Este o tipo de vida comum nas cidades.
Esta a violência doméstica subjacente, da qual 

emergem outras formas mais visíveis de violência. 
Esta a violência base de que se não fala. Violência 
contra os casais e contra  as crianças. E que 
se repete nos dias seguintes, desde que se acorda 
até que se deita.

As pessoas não se apercebem que este tipo de 
vida -comum nos dias de hoje – vai matando aos 
poucos a nossa saúde física, mental e espiritual. 
E sem darmos por isso. Vão-se acumulando toxi-
nas, vamos perdendo aos poucos a sensibilidade, a 
necessidade do belo e do bom, consumidos pelo rit-
mo incessante do trabalho quase escravo. As cor-
rentes que hoje nos amarram não são de ferro, mas 
também escravizam.

Este o “paraíso” urbano consumista que criá-
mos e a que muitos e muitos chamam progresso. 
Não será esta a forma mais aguda e vil de violência 
doméstica? n

P ara evitar inun-
dações durante o 
Inverno, a Câmara 
Municipal do Fun-
chal tem em curso 

um Plano de Limpeza de Sar-
jetas. Estas intervenções tam-
bém decorrem durante a épo-
ca do Verão para evitar os 
maus odores e a proliferação 
de pragas urbanas.

Na manhã desta quarta-
feira, pelas 8h30, o presi-
dente da Câmara Municipal 
do Funchal, Pedro Calado, 
acompanhado da vereadora 
do ambiente, Nádia Coelho e 
de outros elementos da equi-
pa, seguiram de perto as ope-
rações de limpeza, na Zona 
Velha da Cidade.

O Município do Funchal 
tem cerca de 7.400 sarjetas e 
20% destas estão na zona bai-
xa da cidade. O plano inclui a 
limpeza das sarjetas da zona 
centro do Funchal, todas as 
semanas no turno da noite e 
no mínimo uma vez por mês 

no turno diurno, mais preci-
samente na primeira quarta-
feira de cada mês. Além des-
tas ações de prevenção, há 
ainda a preocupação constan-
te para manter limpas as sar-
jetas sempre que há alertas 
da proteção civil. Em algumas 
sarjetas já identificadas, após 
a sua limpeza há a colocação 
de sal-gema a fim de contro-
lar o Combate ao Mosquito 
Transmissor da Dengue.

O Departamento de 
Ambiente também está a pre-
parar uma campanha de sen-
sibilização intitulada ‘Sarje-
tas sem lixo’ com o objeti-
vo de sensibilizar a popula-
ção em geral para não colo-
car resíduos nas sarjetas. É 
importante relembrar que “as 
sarjetas servem para escoar 
água e não lixo”, pois não 
são contentores de resíduos e 
também importa fazer todos 
refletir que o mar começa na 
sarjeta e que os resíduos que 
estiverem no seu interior por 

muito pequenos que sejam, 
serão encaminhados para o 
mar.

“Manter a Cidade limpa é 
um dever de todos” e por isso 
mesmo, a autarquia apela a 
população para não colocar 
resíduos nas sarjetas.

A par desta campanha de 
sensibilização do Município 
do Funchal, foram colocadas 
na Avenida do Mar 30 gre-
lhas que ficarão no interior 
das sarjetas com o objetivo de 
filtrar alguns resíduos e evi-
tar que estes entupam a sar-
jeta ou que cheguem ao mar 
ou à ETAR do Funchal.

Muitos dos resíduos que são 
encontrados com frequência 
no interior das sarjetas, como 
beatas ou até folhas, poderão 
agora ser facilmente retira-
dos com este sistema de fil-
tragem. Atendendo à especi-
ficidade de cada uma das sar-
jetas (com tamanhos e medi-
das diferentes), estas grelhas 
são feitas à medida. n

cmF reForça 
limPeza das 
sarJetas
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o exercício DRO-
NEX 21 tem o 
seu ponto alto 
nesta sexta-fei-
ra, dia 5, com 

as demonstrações no Cais do 
Carvão, no Funchal, a partir 
das 10 horas, num simulacro 
de vários acidentes.

O exercício, que se desen-
rola em diversos locais da 
Região Autónoma da Madei-
ra, conta com 36 pessoas 
do Comando Operacional 

da Madeira, da ARDITI, da 
Componente de Operações 
Especiais do Estado-Maior-
General das Forças Arma-
das, do Serviço Regional de 
Proteção Civil e Bombei-
ros, da Polícia de Seguran-
ça Pública, das Zonas Militar 
e Marítima da Madeira, da 
Polícia Marítima, do Institu-
to das Florestas e Conserva-
ção da Natureza, do SANAS 
e do Centro de Informações 
e Segurança Militar.

Coordenado pelo COM, o 
evento junta pela primeira 
vez a nível nacional, um con-
junto de capacidades milita-
res e não militares, que, tes-
tam as capacidades de, em 
conjunto, poderem contribuir 
para a segurança e bem-es-
tar dos cidadãos e para a sal-
vaguarda de pessoas e bens.” 
Ao todo, são 14 drones envol-
vidos nas diversas atividades 
programadas durante estes 
três dias. n

exercício ‘dronex21’ 
no cais do carvão

Edifício O Liberal · PEZO, Lote7, Socorridos
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CARTÓRIO NOTARIAL 
PRIVADO DA PONTA DO SOL

NOTÁRIO – NUNO VIEIRA BARBOSA
Largo do Pelourinho, Ponta do Sol

Telf: 291 973 275 Fax: 291 973 276 Email: cartoriodapontadosol@gmail.com

(Publicado no Tribuna da Madeira a 05-11-2021)

NUNO VIEIRA BARBOSA, Notário do Cartório Notarial Privado da Ponta do Sol, 
CERTIFICA para efeitos de publicação, que por escritura, lavrada hoje de folhas 
dezanove a folhas vinte verso do livro de notas para escrituras diversas número 
cento e sessenta e oito deste Cartório compareceu:

CONCEIÇÃO MARQUES PEREIRA, NIF 186 522 878, solteira, maior, natural 
da freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol, residente na Rua do Carmo nº 
61, freguesia da Sé, concelho do Funchal, que declarou:

Que é dona e legítima possuidora, com exclusão de outrem, dos seguintes 
imóveis:

1) Prédio misto, composto por terra de cultivo e casa de habitação, sito no 
Carvalhal, citada freguesia dos Canhas, com a área total de trezentos e sessenta e 
seis metros quadrados, sendo noventa e três virgula oitenta e um metros quadrados 
de superfície coberta e duzentos e setenta e dois virgula dezanove metros 
quadrados de superfície descoberta, conforme consta da matriz e não trinta e cinco 
virgula sessenta metros quadrados de superfície coberta e trezentos e trinta virgula 
quarenta metros quadrados conforme consta do registo predial, que confronta a 
Norte com Vereda, a Sul e Poente com Manuel Vieira e outros e a Nascente com 
João Rodrigues do Espírito Santo, inscrito na matriz a parte urbana sob o artigo 
1997, sendo que este teve origem no artigo urbano 947, este último com inscrição 
na matriz no ano de mil novecentos e trinta e sete pelo que está dispensado de 
exibição de licença de utilização, com o valor patrimonial atual e o atribuído de 
trinta mil cento e noventa e seis euros e vinte e cinco cêntimos e a parte rústica sob 
o artigo 17335, sendo que este teve origem nos artigos rústicos 1841 e 1882, com 
o valor patrimonial atual e o atribuído de quarenta e seis euros e cinquenta e um 
cêntimos. Que o citado prédio se acha descrito na Conservatória do Registo Predial 
da Ponta do Sol sob o número setecentos e quarenta e oito, onde se acha registada 
a aquisição a favor de João Teodoro Pereira e mulher Maria Gonçalves Marques pela 
apresentação quatro de treze de novembro de mil novecentos e cinco;

2) Prédio Rústico, composto por terra de cultivo com um palheiro, sito no 
Carvalhal e Carreira, citada freguesia dos Canhas, com a área de cento e vinte metros 
quadrados, a confrontar a Norte com José Marques, a Sul com João Rodrigues do 
Espírito Santo, a Nascente com Ribeiro e a Poente com Vereda, inscrito na matriz 
sob o artigo 2244, com o valor patrimonial atual e o atribuído de dezassete euros e 
noventa e oito e oito cêntimos. Que o citado prédio se acha descrito na Conservatória 
do Registo Predial da Ponta do Sol sob o número setecentos e quarenta e nove, 
onde se acha registada a aquisição a favor de João Teodoro Pereira e mulher Maria 
Gonçalves Marques pela citada apresentação quatro de treze de novembro de mil 
novecentos e cinco.

Que, os referidos prédios vieram à posse da justificante em dia e mês que não 
pode precisar do ano de mil novecentos e oitenta e seis, por doação verbal, feita 
por João Teodoro Pereira e mulher Maria Gonçalves Marques, residentes que foram 
em Carvalhal na freguesia dos Canhas, tendo posteriormente legalizado os prédios 
em seu nome, sem terem conseguido formalizar a doação.

E que desde então os referidos prédios se encontram na posse da justificante, 
portanto há mais de vinte anos, sem a menor oposição de quem quer que seja, desde 
o seu início, posse essa que sempre exerceu sem interrupção e ostensivamente, 
com conhecimento de todas as pessoas, sendo por isso uma posse de boa fé, 
pública, pacífica e contínua, sendo consenso que os imóveis lhe pertencem, pois 
pratica todos os atos inerentes à qualidade de proprietária, pagando as respetivas 
contribuições, fazendo obras, cultivando.

Que esta posse, em nome próprio, pacífica, contínua e pública, conduziu à 
aquisição dos imóveis por usucapião, que invoca, justificando o seu direito de 
propriedade para efeitos de registo, dado que essa aquisição não pode ser 
comprovada por qualquer outro título extrajudicial.

Os titulares inscritos registralmente foram notificados nos termos do artigo 99.º 
do Código do Notariado.

Está conforme o original aqui narrado por extrato.
Ponta do Sol, vinte e sete de outubro de dois mil e vinte e um.

O Notário,
Nuno Vieira Barbosa
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Com o patrocínio da Associação Barmen da Madeira.

dRink 
cheers sPecial
Composição:
50 ml de Espumante 
50 ml de vinho do Porto
Sumo de laranja
Gotas de Angostura
Xarope de açúcar
Gelo frappe

Preparação: 
Preparado no próprio copo.

Acompanhamento: 
Para acompanhar o drink, 
recomendo uma bela tábua 
tropical defeitos e frutos.

Categoria: 
Classe longo Drink. Drink 
Estimulante e refrescante.

Decoração:
Decorado com frutos 
tropicais e flor.

A vida é como uma passagem
Uma ponte, que liga o nada
Que nós éramos
Ao tudo que é Deus
É passagem,
Por isso admite
Que fiquemos parados
É movimento constante
Do tempo para a eternidade
É preciso, por isso,
Caminhar ou progredir,
Porque, assim como ninguém
Mora em cima de uma ponte
Também ninguém
Pára debaixo dela
Caminhe. Vá em frente
Cada minuto será contado
Para a sua felicidade
Conforme for aproveitado
Na prática do Bem.

Fernando Olim
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Céu parcialmente nublado.
Vento fraco. Uv4

prevIsão do Tempo
para hoje

assine o semanário tribuna da madeira
telef.: 291 911 300 · Fax: 291 911 309
tribunadamadeira.pt/assinaturas
assinaturas@tribunadamadeira.pt

Facebook: 
tribunamadeira

twitter: 
tribuna_madeira

instagram: 
tribunadamadeira

Youtube: 
user/tribunamadeirain
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a cerimónia de 
entrega dos pré-
mios decorrerá 
no teatro munici-
pal baltazar dias. 
Pedro calado des-
taca iniciativa da 
universidade do 
minho que permi-
te mostrar as boas 
práticas e políti-
cas municipais de 
todo o pais. 

n uma coorganiza-
ção da Universi-
dade do Minho, 
através da plata-
forma UM-Cida-

des e da Câmara Municipal 
do Funchal, o Funchal rece-
be no dia 02 de Dezembro 
a cerimónia de entrega dos 
‘Prémios Municípios do Ano’, 
no Teatro Municipal Baltazar 
Dias. A sétima edição desta 
iniciativa conta com 27 muni-
cípios nomeados, em várias 
categorias e também para o 
prémio mais importante, o de 
município do ano.

A sexta edição contou com 
44 candidaturas de todo o 
país, incluindo Regiões Autó-
nomas, sendo que estão 
nomeados projectos de 27 
municípios para nove cate-
gorias regionais, para a inter-
municipal e ainda para o 
grande prémio.

Na sessão de abertura, 
com início marcado para 
as 15:00, intervirão o pre-
sidente da Câmara Munici-
pal do Funchal, Pedro Cala-
do, o reitor da Universida-
de do Minho, Rui Vieira de 

Castro e o coordenador da 
UM-Cidades, sendo ainda 
de destacar a realização de 
uma mesa-redonda subordi-
nada ao tema: “O papel dos 

municípios no contexto da 
pandemia”.

Para Pedro Calado, o facto 
da sétima edição realizar-se, 
no Funchal, é «extremamen-

te positivo, por ser um even-
to de alcance nacional e per-
mitir promover a cidade e a 
Região enquanto destinos de 
excelência», além do mais, 

realça, «é uma iniciativa que 
procura mostrar e premiar 
as boas práticas e políticas 
públicas municipais, de todo 
o país».

Para esta edição, os fina-
listas nomeados são: Amares, 
Cabeceiras de Basto e Mon-
ção (Norte com menos de 20 
mil habitantes); Amarante e 
Guimarães (Norte com mais 
de 20 mil habitantes); Maia, 
Porto, Santa Maria da Feira e 
Valongo (Área Metropolitana 
do Porto); Arganil, Pampilho-
sa da Serra e Vouzela (Centro 
com menos de 20 mil habi-
tantes); Águeda, Figueira da 
Foz,. Mealhada e Vagos (Cen-
tro com mais de 20 mil habi-
tantes); Arruda dos Vinhos, 
Palmela e Vila Franca de Xira 
(Área Metropolitana de Lis-
boa); Aljustrel, Portel e Via-
na do Alentejo (Alentejo); 
Faro e Silves (Algarve); Santa 
Cruz (Regiões Autónomas); 
Espinho, Gondomar, Maia, 
Matosinhos, Oliveira de Aze-
méis, Porto, Póvoa Varzim, 
São João da Madeira, Santa 
Maria da Feira, Santo Tirso, 
Trofa, Valongo, Vila do Con-
de e Vila Nova de Gaia; Bar-
celos, Braga, Famalicão, Gui-
marães (Intermunicipal).

Refira-se ainda que esta 
inicativa da Universida-
de do Minho começou em 
2014, tendo nesse ano o pré-
mio sido ganho por Lisboa 
com o projecto “Há vida na 
Mouraira”, seguindo-se, em 
2015, Vila do Bispo, com o 
“Festival de Observação de 
Aves & Atividades de Natu-
reza”, em 2016, o Fundão 
com o “Academias de Códi-
go”), em 2017, Guimarães 
com o projeto “Pay-as-You-
Throw no Centro Históri-
co, em 2018 Arouca, com o 
“Arouca - Geoparque Mun-
dial da UNESCO”) e, em 
2019, o Funchal com o “Fun-
chal, Destino Acessível”). n

Funchal recebe 
‘Prémios municíPio do ano’


