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CARTÓRIO NOTARIAL DE MIRA - JUSTIFICAÇÃO

Certifico, para fins de publi-
cação, que por escritura de 
vinte e cinco de Novembro 
de dois mil e vinte, iniciada a 
folhas vinte, do livro de notas 
para escrituras diversas núme-
ro Cento e Sessenta e Seis - 
E, deste Cartório, a cargo da 
Notária Lic. Carla Maria Lopes 
Fonseca, foi lavrada uma escri-
tura de justificação, na qual: 
MARIA DO CÉU DA EN-
CARNAÇÃO, viúva, natural da 
freguesia e concelho de Mira, 
residente na Rua Cidade de 
Cantanhede, n.º 16, no lugar 
de Corticeiro de Cima, fregue-
sia de Vilamar e Corticeiro de 
Cima, concelho de Cantanhe-
de, NIF 141 244 453, justificou 
por não possuir título, a aquisi-
ção com base na usucapião do 
seguinte imóvel: 

Prédio rústico, composto de 
pinhal, sito em Cabeço, fregue-
sia de Carapelhos, concelho 
de Mira, com a área de mil 
seiscentos e dezasseis metros 
quadrados, a confrontar de 
norte com Henrique Miranda, 
sul com Dinis dos Santos e ou-
tro, nascente com Delfim Tro-
ca e poente com Carlos Antó-
nio Cosma Calisto Pimentel, 
não descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Mira e 
inscrito na respectiva matriz 
em nome da justificante sob o 
artigo 1608, com o valor patri-
monial tributário de 85,00€ e 
de IMT de 37,18€, a que atri-
bui o valor de oitenta e cinco 
euros. 
Que o mencionado prédio 
veio à sua posse no ano de mil 
novecentos e noventa e um, já 

no estado de viúva, por par-
tilha meramente verbal a que 
procedeu com os demais in-
teressados, por óbito de seus 
pais Angelino da Cruz Heleno 
e Maria Evangelina da Encarna-
ção, já falecidos e residentes 
que foram no lugar de Cara-
pelhos, Mira, mas desde logo 
entrou na posse e fruição do 
imóvel, em nome próprio, pos-
se que assim detém há mais de 
vinte anos sem interrupção ou 
ocultação de quem quer que 
seja. 
 Está conforme.

  Cartório Notarial de Mira, 
25 de Novembro de 2020. 
A Notária, Dr.ª Carla Maria 
Lopes Fonseca
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Certifico, para fins de publi-
cação, que por escritura de 
dezassete de Novembro de 
dois mil e vinte, iniciada a fo-
lhas sete, do livro de notas 
para escrituras diversas nú-
mero Cento e Sessenta e Seis 
- E, deste Cartório, a cargo da 
Notária Lic. Carla Maria Lo-
pes Fonseca, foi lavrada uma 
escritura de justificação, na 
qual: 
JOÃO AUGUSTO DOS SAN-
TOS PATO e mulher MARIA 
BENIGNA DE JESUS OLIVEI-
RA, casados sob o regime da 
comunhão geral, naturais ele 
da freguesia de Mira e ela da 
freguesia de Carapelhos, am-
bas do concelho de Mira, resi-
dentes habitualmente na Rua 
das Flores, nº 60, no lugar e 
dita freguesia de Carapelhos, 
NIF 182 500 810 e 172 175 
488, justificaram por não pos-
suírem título, a aquisição com 
base na usucapião do seguinte 
imóvel: 
Prédio rústico, composto 
de cultura arvense, sito em 

Quintais, freguesia de Carape-
lhos, concelho de Mira, com a 
área de dois mil duzentos e 
sessenta metros quadrados, a 
confrontar de norte e poente 
com Daniel da Cruz Heleno, 
sul com Valentim Francisco 
Marques e nascente com Ma-
nuel Batista Maranhão, des-
crito na Conservatória do 
Registo Predial de Mira sob o 
número oitocentos e sessen-
ta e três, da dita freguesia e 
inscrito na respectiva matriz 
sob o artigo 1237, com o va-
lor patrimonial tributário de 
492,31€ e de IMT de 605,54€, 
a que atribuem igual valor.
Que metade indivisa do pré-
dio se encontra inscrita na 
respectiva matriz, em nome 
da ora justificante mulher, cuja 
aquisição na Conservatória 
do Registo Predial de Mira se 
encontra registada a seu favor 
e a favor de seu referido ma-
rido pela apresentação qua-
trocentos e setenta e três, de 
cinco de Novembro de dois 
mil e nove, por lhe ter sido 

adjudicada em partilha extra-
judicial outorgada no ano de 
dois mil e nove, por óbito de 
Maria Augusta de Jesus. 
A restante metade indivisa do 
prédio que se encontra ins-
crita na matriz em nome de 
Virgílio de Oliveira, foi por ele 
transmitida já no estado de 
viúvo, através de doação me-
ramente verbal, feita aos ora 
justificantes, no ano de mil 
novecentos e oitenta, os quais 
já se encontravam no estado 
de casados, mas desde logo 
entraram na posse e fruição 
dessa metade indivisa do imó-
vel, em nome próprio, posse 
que assim detêm há mais de 
vinte anos sem interrupção 
ou ocultação de quem quer 
que seja. 
Está conforme. 

Cartório Notarial de Mira, 17 
de Novembro de 2020. 
A Colaboradora, Maria Clara 
Oliveira
Voz de Mira nº 959 de 1 de dezembro 
de 2020

Município  de Mira
EDITAL N.º 84/2020 

RAUL JOSÉ REI SOARES DE ALMEIDA, 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MIRA.

 Faz Público que, na sequência da deliberação 
tomada em Reunião do Executivo datada do dia 
27 de outubro de 2020 e conforme o Aviso n.º 
19364/2020, publicado na li Série do Diário da 
República n.º 230, de 25 de novembro de 2020, 
se encontra aberto de 26 de novembro a 21 de 
dezembro de 2020, um período de Participação 

Preventiva no âmbito da proposta da 3.ª 
Alteração ao Plano de Urbanização da Praia de 
Mira.

 Durante este período poderão os interessados 
consultar os documentos aprovados na página 
oficial da Câmara Municipal de Mira, em www.
cm-mira.pt - “ Processos em Discussão”. 

 Assim, convidam-se todos os interessados a 
apresentar eventuais sugestões, considerações e 
informações sobre quaisquer questões que possam 
ser consideradas no âmbito deste procedimento, 
por escrito e dentro 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: 
presencialmente através de Requerimento Geral 
disponível no Balcão de Atendimento ao Munícipe 
da Câmara Municipal ou por via eletrónica para 
planos@cm-mira.pt. 

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, 25 de novembro de 2020

O Presidente da Câmara Municipal
RAUL JOSÉ REI SOARES DE ALMEIDA
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Município de Cantanhede devolve à natureza 
uma espécie nativa 

Uma equipa de investigadores do projeto FloraReply promo-
vido pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, 
esteve no dia 27 de novembro, a reintroduzir no plano de água 
das nascentes dos Olhos da Fervença alguns exemplares de 
Vallisneria spiralis, vulgarmente conhecida como saca-rolhas.

Esta é uma espécie nativa ameaçada com estatuto de con-
servação, avaliada recentemente como Criticamente em Peri-
go pelo projeto da Lista Vermelha da Flora Vascular de Portu-
gal Continental e não era identificada há mais de 40 anos, ten-
do sofrido uma grande regressão ao longo do século passado, 
o que a terá mesmo levado a que desaparecesse de vários lo-
cais onde estava historicamente identificada, como é o caso de 
Cantanhede.

Pertencente à família Hydrocharitaceae submersa, a Vallis-
neria spiralis apresenta uma roseta de folhas em forma de fita 
com cerca de um metro de comprimento, flor submersa com pe-
dúnculo curto, no caso das plan-
tas masculinas e longo em for-
ma de espiral, no caso das plan-
tas femininas. 

A plantação dos exemplares 
de saca rolhas no plano de água 
das nascentes dos Olhos da Fer-
vença foi desenvolvida no âmbi-
to de uma parceria entre a Junta 
de Freguesia de Cadima, Muni-
cípio de Cantanhede, através do 
seu Gabinete Técnico Florestal, 
INOVA-EM e a Escola Superior 
Agrária de Coimbra (ESAC-
-IPC/CFE), através de técnicos e 
investigadores das referidas entidades. Ainda contemplada nes-
ta parceria está o desenvolvimento de ações de formação sobre 
as boas práticas de proteção e preservação da Vallisneria spira-
lis, de forma a garantir o seu restabelecimento no ecossistema.

Financiado pelo Fundo Ambiental – melhoria do conheci-
mento e do estado de conservação do património natural –, e 
liderado pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coim-
bra, o projeto FloraReply conta com o acompanhamento técni-
co da ESAC-IPC/CFE. O objetivo é operacionalizar ações de 
conservação e proteção de espécies atualmente ameaçadas, ou 
em declínio, em locais onde as características da água e da geo-
morfologia favoreceram a existência de uma grande diversida-
de de plantas aquáticas e onde existem registos históricos de 
ocorrências de muitas das espécies de plantas aquáticas atual-
mente ameaçadas em Portugal.

O Município de Cantanhede integra o projeto, estando pre-
vistas ações de plantação com nenúfar-branco (Nymphaea al-
ba) entre a Lagoa da Salgueira e a Lagoa dos Teixoeiros, na fre-
guesia da Tocha, tendo em vista a criação de uma barreira natu-
ral de contenção para a dispersão do jacinto-de-água, e ações de 
plantação com a espécie Vallisneria spiralis, nos Olhos da Fer-
vença, freguesia de Cadima.
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