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MUNICÍPIO DE MIRA 
EDITAL N.º  56/2019

DR. RAUL JOSÉ REI SOARES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MIRA: 

 Faz Público que, na sequência da deliberação tomada em Reunião do Executivo da-
tada de 14 de junho de 2019 e conforme o Aviso n.º 12095/2019, publicado na 11 Série 
do Diário da República n.º 142 de 26 de julho de 2019, se encontra aberto de 29 de julho 
a 19 de agosto de 2019, um período de Participação Pública no âmbito da 6.ª Alteração 
ao Plano Diretor Municipal de Mira. 

Durante este período poderão os interessados consultar a referida deliberação e os do-
cumentos que a integram na página oficial da Câmara Municipal de Mira, em www.cm-
-mira.pt - “Processos em Discussão” - e na Divisão de Proteção Civil, Planeamento, Or-
denamento e Ambiente, desta Câmara Municipal. Assim, convidam-se todos os interes-
sados a apresentar eventuais sugestões e apresentação de informações sobre quaisquer 
questões que possam ser consideradas no âmbito deste procedimento, por escrito e den-
tro do período acima referido, as quais deverão ser dirigidas diretamente ao Exmo. Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Mira e realizadas por uma das seguintes formas: 
apresentadas presencialmente nas instalações desta Câmara Municipal, enviadas por via 
postal para Câmara Municipal de Mira, Praça da República 3070 -304 Mira ou por via 
eletrónica para geral @c m-m ira. pt. web. 

Para constar e devidos efeitos, se publica este edital e outros de igual teor, que vão ser 
afixados nos lugares de estilo.

Paços do Município, 26 de julho de 2019

O Presidente da Câmara
RAUL JOSÉ REI SOARES DE ALMEIDA

Pastel de Tentúgal representa distrito de Coimbra

O doce conventual típico de Montemor- o-Velho bateu a 
concorrência na votação telefónica e é o representante do dis-
trito na semifinal do concurso 7 Maravilhas Doce de Portu-
gal, programa da RTP.

O remédio criado pelas freiras carmelitas do Carmelo de 
Tentúgal – Pastel de Tentúgal – foi o escolhido para represen-
tar o distrito de Coimbra na semifinal do concurso 7 Maravi-
lhas Doce de Portugal. 

A escolha pertenceu aos telespetadores da RTP que acom-
panharam, ao longo do dia, a emissão especial do canal pú-
blico transmitido em direto do Antigo Convento de Santana 
e por onde passaram os restantes concorrentes ao lugar na se-
mi-final do concurso. A saber: Arrufadas de Coimbra, Pastéis 
de Santa Clara e Pudim das Clarissas (Coimbra), Arroz Doce 
do Baixo Mondego (Montemoro-Velho), Bolo de Ançã (Can-
tanhede) e as Escarpiadas de Condeixa (Condeixa-a-Nova). 

Apreensão de sardinha

Mais de duas toneladas de sardinha foram apreendidas na 
zona de Aveiro depois de duas embarcações terem sido de-
tetadas pela GNR a fazer transbordo sem autorização. 

Segundo um comunicado divulgado pela unidade de con-
trolo costeiro da GNR, a apreensão foi de 2.385 quilos de 
sardinha 

Foram identificados os mestres das embarcações, por não 
estarem autorizados a fazer o transbordo e por excederem o 
limite diário de captura que a lei permite. A coima a aplicar 
pode atingir os 125 mil euros. 

Sardinha na telha

Associação de Moradores da Praia da Tocha promove 
mais uma vez o Festival da Sardinha na Telha e da Bata-
ta Assada na areia”, prato icónico da região da Gândara.

Trata-se da 5ª edição e marcada para os dias 16,17 e 18 
de agosto. Esta iniciativa tem vindo a registar um número 
crescente de participantes que pretendem degustar este  pe-
tisco muito apreciado e que a Associação de Moradores e 
a Junta de Freguesia da Praia da Tocha têm vindo a recu-
perar, sempre num fim de semana do mês de agosto, desde 
há cinco anos. 

Greve dos camionistas

Como é do conhecimento geral está a decorrer a greve dos 
camionistas de matérias perigosas que põe em causa o nor-
mal abastecimento de combustíveis nos postos de abasteci-
mento do país.

No que se refere ao nosso concelho a situação pode dizer-
-se que está normalizada à data do fecho desta edição.

Há combustíveis em todos os postos de abastecimento do 
concelho, pese embora que, no início da greve houve ruptu-
ra de stocks.

A greve que arrancou dia 12, por tempo indeterminado, 
foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de 
Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo Sindicato Indepen-
dente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM). Ao quarto 
dia de greve , o SIMM desconvocou o protesto e chegou a 
acordo com a Antram. Por outro lado, o SNMMP diz que 
vai continuar com os protestos.

BREVES CARTÓRIO NOTARIAL DE MIRA  -  JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL 
Certifico, para fins de publicação, que por es-

critura de dois de Agosto de dois mil e dezanove, 
iniciada a folhas trinta e oito, do livro de notas pa-
ra escrituras diversas número Cento e Cinquenta 
e Um - E, deste Cartório, a cargo da Notária Lic. 
Carla Maria Lopes Fonseca, foi lavrada uma es-
critura de justificação, na qual: 

ALDA CRISTINA DE MIRANDA CADI-
MA e marido BELARMINO DA SILVA MAR-
TINS GAMELAS, casados sob o regime da co-
munhão de adquiridos, naturais ela da freguesia 
e concelho de Mira e ele da freguesia e concelho 
de Almeirim, residentes na Travessa da Rua No-
va, n.º 1, no lugar de Lagoa, freguesia e concelho 
de Mira, NIF 206 334 494 e 200 631 063, justifi-
caram por não possuírem título, a aquisição com 
base na usucapião do seguinte imóvel: 

Prédio rústico, composto de terra de semeadu-
ra, sito em Lagoa de Mira, freguesia e concelho 
de Mira, com a área de mil e trinta e cinco me-
tros quadrados, a confrontar do norte e nascen-
te com Lúcia Laranjeiro, sul com Fernando Jorge 

dos Santos Cadima e poente com Travessa da Rua 
Nova, não descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Mira e inscrito na respectiva matriz em 
nome da justificante mulher sob o artigo 17.914, 
com o valor patrimonial tributário e de IMT de 
300,00€, a que atribuem igual valor. 

Que o mencionado prédio veio à sua posse por 
doação meramente verbal que lhes foi feita, no 
ano de mil novecentos e noventa e três, já no es-
tado de casados, pelos pais da justificante mulher, 
Maria Celeste Miranda Arrais e João Evangelista 
Ribeiro Cadima, ele já falecido e ela residente em 
Lagoa, Mira, mas desde logo entraram na posse 
e fruição do imóvel, em nome próprio, posse que 
assim detêm há mais de vinte anos sem interrup-
ção ou ocultação de quem quer que seja. 

Está conforme. 
Cartório Notarial de Mira, 02 de Agosto de 

2019. 
A Notária, Carla Maria Lopes Fonseca.

Voz de Mira, edição de 16 Agosto 2019

CARTÓRIO NOTARIAL DE MIRA -  JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL

Certifico, para fins de publicação, que por escritura de seis de Agosto de dois mil e dezanove, ini-
ciada a folhas quarenta e nove, do livro de notas para escrituras diversas número Cento e Cinquenta e 
Um - E, deste Cartório, a cargo da Notária Lic. Carla Maria Lopes Fonseca, foi lavrada uma escritu-
ra de justificação, na qual: 

AMÉRICO MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA, solteiro, maior, natural da freguesia e concelho de 
Mira, onde reside na vila, na Rua do Chãozinho, n.º 25, NIF 215 452 321, justificou por não possuir 
título, a aquisição com base na usucapião do seguinte imóvel:

Prédio rústico, composto de horta, sito em Quintais, freguesia e concelho de Mira, com a área de 
seiscentos e sessenta metros quadrados, a confrontar de norte com Rui Jesus Carlos, sul com Antó-
nio Azevedo Amaral, nascente com Fundação Ferreira Freire e servidão e poente com João Augus-
to Jesus Dinis, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Mira e inscrito na respectiva ma-
triz sob o artigo 3332, com o valor patrimonial tributário de 138,27€ e de IMT de 170,07€, a que atri-
bui igual valor a este último. -

Que o prédio se encontra inscrito na matriz em nome de João Rupino Soares - cabeça de casal da he-
rança de, e veio à sua posse no ano de mil novecentos e noventa e oito, por compra meramente verbal 
que fez a João Rupino Soares e mulher Rosa Maria Agudelo Soares, já falecidos e que foram residentes 
em Casal de São Tomé, Mira, mas desde logo entrou na posse e fruição do imóvel, em nome próprio, 
posse que assim detém há mais de vinte anos sem interrupção ou ocultação de quem quer que seja. 
Está conforme. 

Cartório Notarial de Mira, 06 de Agosto de 2019.
A Notária, Carla Maria Lopes Fonseca                   Voz de Mira, edição de 16 Agosto 2019


