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ASPETO DOS NINHOS ASPETO DA VESPA VELUTINA

Combate à vespa velutina
A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra da qual faz parte o 

nosso Concelho de Mira iniciou recentemente, no terreno, o projeto de combate à 
vespa velutina  que consiste na monitorização e captura da vespa velutina vulgar-
mente chamada de vespa asiática.

A disseminação da vespa é considerada uma praga que tem vindo a crescer des-
de há uns tempos, anos talvez, a esta parte.

Em Mira, para já, foram colocadas 12 armadilhas em locais pré-defi nidos pelos 
investigadores da Universidade de Coimbra, ligados a este projeto da CIM, que 
vão monitorizar a presença da vespa no concelho. Depois virá a colocação das ar-
madilhas (5000 a distribuír por todo o território da CIM) de acordo com a  neces-
sidade que os números das capturas venham a apresentar.

A Protecção Civil de Mira, entretanto, faz um apelo a todos os apicultores que 
não estejam registados como produtores de mel, que tenham colmeias por hob-
bie,  que ajudem neste processo identifi cando-se nos serviços para poderem forne-
cer números da presença da vespa nas suas colmeias e dos estragos eventualmen-
te causados.

Sem festejos de Carnaval 
no Concelho de Mira devi-
do à circunstância da pande-
mia que ainda persiste, a da-
ta foi assinalada com a apre-
sentação do livro dedicado 
ao “Careto da Lagoa” e sua 
máscara, no dia 26 de feve-
reiro, na sede do Lagonen-
se Futebol Clube, na Lagoa.

Para além do livro, tam-
bém os caretos saíram à rua 
percorrendo vários lugares 
do concelho.

A apresentação do livro 
“Rituais com Máscara”, (li-
vro que faz parte de uma 
coleção mais vasta sobre a 
máscara no território nacio-
nal), está integrado no pro-
jeto “Foliar entre Monta-
nha e Mar” que une os con-
celhos de Mira, Mealhada e 
Góis.

Carnaval em Mira
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Notícias  do Brasil 
José Grosso,em São Paulo

CRÓNICA
Zé Távora

OS TEMPOS

Não sou nenhum “expert” para discutir ou 
falar dos tempos que se vivem sobre o “tem-
po”. Mas está muito diferente de quando eu 
era criança, adolescente e jovem!... Isto eu 
aprendi, sem aulas particulares, nem expli-
cações especificas sobre a matéria, vivi es-
se tempo: As estações eram bem definidas. 
Frio ou calor, surgia na sua época apropria-
da. Até a chuva, sem compromisso com nin-
guém a respeitar, vinha com abundância nos 
períodos já esperados. Tempestades, tem-
porais sempre teve... Mas com a violência 
e frequência dos de hoje eram muito raros. 
Em vários locais do mundo são os vulcões a 
acordar, maremotos, terramotos, chuvas in-
controláveis, glaciares a derreter, inunda-
ções e, sei lá que mais da revolta da natu-
reza. 
Tratamo-la mal, não a respeitamos agindo 
gananciosamente e os resultados, são assus-
tadores para gerações futuras. 
Não só no Brasil, Minas Gerais e Petrópolis, 
as chuvas caudalosas tem deixado milhares 
desabrigados e dezenas de mortos que é por 
todos de lamentar. Não tenho termos mais 
brandos para o que se passa por aqui no Bra-
sil. É de dar um aperto no coração, ao ver ta-
manha destruição! Realizações de uma vida 
inteira, como lares e bens de primeira neces-
sidade, desaparecerem em minutos nas en-
xurradas, deixando ao desabrigo milhares de 
pessoas, crianças e animais domésticos.  So-
mos alertados constantemente para os cui-
dados e respeito a ter com a Natureza. Mas 
os interesses materiais parecem que  sem-
pre estão acima da razão (e quem somos nós 
para gritar bem alto e dizer basta). Por ou-
tro lado, a solidariedade dos povos revela-
-se nas horas difíceis. Para os desabrigados  
vem o auxílio de todos os lados, com muito 
amor e carinho. Os voluntários nas ajudas de 
todos os tipos, não faltam. As crianças são 
acariciadas, mimadas e cuidadas  pelos ab-
negados da má sorte, dos depauperados. São 
lições de vida que nos alertam neste lindo e 
belo país que é o Brasil. Apesar de ser um 
país de paradoxos, tem muita gente maravi-
lhosa pronta a acariciar, ajudar e dar de si, 
além das suas forças, aos que precisam. Lin-
do!. Este é o Brasil bonito!
 
Em tempo:- Espero para tão rápida quanto 
possível a recuperação do Vitor Milheirão 
que se encontra hospitalizado. Da “Maria-
zinha” ,  Maria Belarmina Figueiredo, tam-
bém desejo os votos de uma recuperação rá-
pida. Força amigos! Força! Desanimarnun-
ca.
  E o nosso amigo José Grosso telefonou a 
dar notícias. Obrigado amigo. A todos (as), 
que se comunicam comigo nas redes so-
ciais, o nosso apertado abraço e, desejo de 
Boa Saúde.   

TUNTUM DO MARANHÃO – A 
365 quilômetros de São Luís, ca-
pital do Maranhão, existe uma ci-
dade de nome “Tuntum”, da ono-
matopeia criada pelo toque dos 
tambores dos índios guajajaras e 
canelas, presentes no interior da-
quele estado. Esteve esquecida, 
até que a 01 de junho de 2021 
foi criado o “Tuntum Esporte Clu-
be” que entrou para o cenário 
desportivo brasileiro, ao tornar-
-se um dos 80 clubes a disputar 
a “Copa do Brasil”. Entrevistado, 
o diretor do Tuntum - Amilson 
Dilacerda disse que pensava no 
sucesso, mas sendo sincero, não 
esperava que fosse tão rápido. 

No Maranhão, além de Tuntum, 
também tem Cantanhede!

TRAGÉDIA EM PETRÓPOLIS 
- Desde o dia 15 de fevereiro, 
Petrópolis no estado do Rio de 
Janeiro, vive uma tragédia sem 
precedentes. São 1533 as famí-
lias que perderam suas casas e 
muito mais que isso. Já são mais 
de 200 os corpos de pessoas que 
foram encontradas mortas e são 
mais de 100 os que ainda estão 
desaparecidos, levados que fo-
ram pela enxurrada provocada 
por chuvas torrenciais que atingi-
ram Petrópolis e região serrana. 
São mais de 280 as paróquias 
que angariam e enviam tonela-
das de alimentos, água, roupas, 
produtos de higiene e de tudo 
que as pessoas necessitam para 
sobreviver. As imagens que nos 
tem sido mostradas pela TV são 
de arrepiar. Petrópolis – a cidade 
imperial onde viveu Dom Pedro I 
(IV de Portugal), sendo em zona 
serrana, desde sempre tiveram 
problemas de cheias, sendo a de 
2011 e a de 2022 as que causa-
ram mais vítimas mortais. Estão 
ainda muito visíveis as marcas 
da tragédia em Petrópolis!

VIDA DE CRISTO – A Voz de 
Mira do dia 16 de fevereiro trouxe 
um trabalho de autoria do nosso 
amigo Mário Cupido, onde fala-
va sobre “A Vida de Cristo” do 
conhecido artista Olavo Costa, 
que mereceu comentários de mi-
renses aqui residentes que bem 
o conheceram. Lembramos do 
Sr. Olavo Costa e esposa Gló-
ria, bem como os filhos e filha 
que na década 50/60 viviam em 
uma casa localizada no “Largo 
da Rola”, travessa da Rua Dr. 
Joao Simões Cúcio, entre a casa 
onde morava o ti João Garrucho 
e a garagem dos camiões do ti 
José Augusto Petronilho. Depois 
mudou-se para a Rua do Marco 

(atual Rua Teófilo Braga) e já 
nessa época, o ti Olavo tinha “A 
vida de Cristo” movimentada pela 
ação de manivelas, em Portomar, 
Praia de Mira e muitas outras ter-
ras, terminando sua existência 
em terras de Angola. 

Está na lembrança de alguns, 
a morte de um jovem – Ramiro 
Milheirão – de Portomar, que foi 
eletrocutado naquela “Barraca” 
então instalada na Praia de Mira, 
por volta de 1957/1958, deixan-
do marcas. Todos, sem exceção, 
falaram do saudoso Olavo Costa, 
da sua obra e principalmente da 
bela ideia que teve Mário Cupido 
de trazer à baila “A Vida de Cris-
to” que encantou tantas crianças 
e pessoas, numa época em que 
os divertimentos eram escassos. 
Parabéns! 

 ANIVERSÁRIO DA RTP – Fun-
dada a 7 de março de 1957, a 
RTP comemorou seus 65 anos 
de profícua existência a serviço 
de Portugal e dos portugueses. 
Há cerca de três décadas que nos 
habituamos as programações da 
RTP Internacional que está no ar 
24 horas por dia, com sinais dis-
tintos, sendo um para Europa e 
África, um para a América – onde 
se inclui o Brasil, e outro que é 
a RTP África, além do continen-
te asiático, em particular para os 
portugueses residentes na Aus-
trália, Macau e Timor. Em virtude 
da digitalização, há em diversos 
países emissoras a retransmitir o 
sinal da RTP e RDP Internacio-
nal, que mantem atualizados os 
portugueses nos lugares mais 
recônditos da Terra. Mesmo em 
tempos de Covid, a RTP Inter-
nacional traz-nos entretenimento 
com os seus programas e princi-
palmente noticiários de Portugal 
e da Europa. 

 Parabéns a RTP e a todos que 
nela trabalham! 

RATINHAS LIMPAS – É CAR-
NAVAL – Quem viveu em Por-
tugal e particularmente Mira em 
fins da década de 50/60, lembrar-
-se à do famoso sabão em pó da 
marca TIDE ... o tal lava a roupa 
sem esfregar, e tudo mais. Era tal 
a fama que, no lugar da Lagoa, 
um Senhor que foi “Careto”, ao 
que se dizia, sabia que a mulher 
lhe andava a pôr os “Palitos” e 
mesmo assim não se separava 
dela. 

Quando lhe diziam alguma coi-
sa sobre o assunto, lá vinha ele 
com a ladainha “... Tide é tão 
bom que traz a ´Ratinha´sempre 
limpinha”. 

Em tempos de suas estrepo-
lias no Carnaval, os Caretos da 
Lagoa traziam à baila “O Tide é 
tão bom que lava até as ratas e 
ratinhas”. 

“No Brasil para idêntica situ-
ação, na linguagem do povão 
– “Lavou está novo”, que até já 
virou título de música. 

Tanto em Portugal como no Bra-
sil, o Carnaval de 2022 não tem o 
mesmo brilho e agitação de anos 
anteriores devido a Covid-19; 
mas, em algumas cidades e vi-
las ainda “mexe”, sendo noutras 
adiado em terras brasileiras para 
o dia 21 de abril, quando já tere-
mos mais pessoas vacinadas e 
menor risco. 

ATAQUE À UCRÂNIA - Não 
medindo consequência, e com 
gestão temerária do erário russo, 
a Rússia atacou a Ucrânia, com 
tanques e bombardeios, em Kiev 
e outras cidades, a 24 de feverei-
ro. O povo ganha inflação (tudo 
aumenta) e mais impostos, além 
de filhos em caixões ou simples-
mente enroladas em lençóis para 
serem enterradas. Ucranianos no 
Brasil choram com a invasão ao 
seu país, e preocupam-se com 
as notícias que recebem. Brasi-
leiros procuravam a embaixada 
na Ucrânia para os ajudar, mas 
foram avisados que ainda não 
havia segurança para assegurar 
a sua saída. 

Sendo a Ucrânia responsável 
por 7% do trigo consumido no 
mundo, não devemos admirar-
-nos se vier a faltar pão, se esta 
guerra continuar.

Países e governos podem e de-
vem ser responsáveis, pelas con-
sequências fratricidas que infrin-
gem a seus povos. Lamentável o 
ataque a Ucrânia!

CANTINHO DE SAUDADE –  A 
passagem de mais um ano do 
falecimento de assinantes VM 
e ou familiares seus, num prei-
to de saudades, lembramos os 
que nos deixaram , dando abaixo 
seus nomes e datas de óbito , a 
saber: Neide Caner Barreto – 07 
março 2003; Divaldo Gaspar de 
Freitas – 15 de março de 2003; 
Maria da Glória de Jesus (Maria 
Rossita) , de Portomar – 17 de 
março de 2002; Manuel Domin-
gues Louro – 29 de março de 
2002; João da Maia (Barra) – 31 
de março de 2006; Erika Maria 
Penha Pessoa Leal – 10 de mar-
ço de 2007; Armindo Cainé – 21 
de março de 2017. De todos, a 
Eterna Saudade!

Tel: 231 451 286



31  de Mar

Exposição de pintura
No Museu do Território 
da Gânadara, em Mira, 
está patente ao públi-
co de 2 de março a 2 de 
maio uma exposição de 
pintura do artista plásti-
co de autoria do miren-
se Carlos Lourenço in-
titulada “...Das Más-
caras” . A temática que 
Carlos Lourenço explo-
ra nesta exposição são os caretos da lagoa.
Horário de funcionamento do museu: Segunda - fei-
ra a Sexta - feira: 09h00-13h00 / 14h00-17h00

A. Castelo Branco

Sem eira nem beira

lançamento do livro

exposição

etc.

 “Foliar entre Montanhas e Mar” 
  . PROGRAMA

O programa do projecto “Foliar entre Montanhas 
e Mar” que junta os concelhos de Mira, Mealhada e 
Góis, vai prolongar-se até 4 setembro  terminando 
com a última actividade “Foliar livros em terra do 
xisto”, no Concelho de Góis

À medida que as actividades vão surguindo iremos 
dando conta delas com uma aproximação temporal 
mais curta. Para já, e para que todos conheçam, aqui 
fi ca o programa integral do “Foliar entre Montanhas 
e Mar”, chamando atenção que já neste mês haverá 
um Ciclo de Teatro Satírico no nosso concelho.

Programa l Mira
26 fevereiro l Foliar Livros - Foliar Livros em Ter-
ras de Mira
27 março l Ciclo de Teatro Satírico Interconcelhio
9 e 10 abril l Workshop para Foliões
21 maio l Baco… Gastronomia e Carnaval
23 julho l Fazer Fitas – ciclo de curtas-metragens
24 julho l Encontro Ibérico de Caretos
5, 6 e 7 agosto l Sentir o Carnaval entre Montes e 
Mar
Agosto l Exposição interativa “Foliar entre montes 
e mar”

Programa l Mealhada
23 de abril l Foliar livros em terras de leitão e espu-
mante
28 de maio l Fazer Fitas - Ciclo de curtas-metragem
18 de junho l Workshop: Máscaras e Adornos
Entre 4 e 12 de junho l Ciclo de Teatro Satírico
Junho e julho l Exposição interativa “Foliar entre 
montes e mar
23 julho l Workshop: Sons do Entrudo inclusivo:
14 agosto l Workshop: Entra na Roda e Dança
13 a 15 de agosto - Baco… Gastronomia e Carnaval
Até agosto 2022 l Tradições ancestrais da minha ter-
ra revisitadas

Programa l Góis
17 de janeiro a 31 de janeiro - Exposição “Máscaras 
de cortiça – do objeto ao entrudo”
1 a 28 de fevereiro l Exposição “Retratos de 16 anos 
de foliar e foliões”
7 de maio l Workshops Entra na Roda e Dança, Bai-
le Serrano; Roda de Samba; Corrida da Campina
20 de maio l Ciclo de Teatro Satírico - Casa da Cul-
tura de Góis
20 de maio l Workshop: Máscaras e Adornos
28 de maio l Workshops Sons do entrudo inclusivo; 
O som da folia; Gaita-de-foles; Concertina; Viola; O 
poder do chocalho; Instrumentos de bateria
1 a 31 de maio l Exposição interativa “Foliar entre 
montes e mar”
1 a 4 de abril l Baco… gastronomia e carnaval Al-
deias do Xisto de Góis
16 de abril l Tradições ancestrais – “O Grande En-
terro do Bacalhau”
16 / 17 / 18 de junho l Fazer-Fitas (sessões de cine-
ma Drive-in)
4 de setembro l Foliar Livros em terras do xisto

Alguém me perguntava se eu conhecia e onde 
me levava o dizer “sem eira nem beira”, a expres-
são que, tal como outras de igual teor, sempre sig-
nifi cou grande pobreza aqui pela Gândara. Não ti-
nha eira quem, não tendo terra para cultivar, não 
tinha, implicitamente, cereais para nela os secar. 
Logo, era pobre, ao contrário dos outros que ti-
nham eiradas de milho, de trigo, de cevada, de 
centeio… Quanto à beira, beira de beiral, beiral de 
telhado, telhado de casa, leva a deduzir que, quem 
não tinha beira, não tinha casa.

Esta situação está em antítese com as casas dos 
lavradores abastados, essas sim com diversos bei-
rais e telhados de várias águas, e para quem a tal 
gente pobre trabalhava à jorna. Não se pode dizer 
que, por aqui, houvesse latifúndios para justifi car 
aquela discrepância, nada disso. O que havia era 
famílias, cuja riqueza assentava em patrimónios 
herdados através de gerações, e de que faziam par-
te propriedades de vários tipos, algumas de apre-
ciável dimensão, assim como outros bens conside-
ráveis, de que se salientam: vinhas, pinhais, lamei-
ros, poisios, terras de lavoura com poços de en-
genho, juntas de bois com carro de toiço, alfaias 
agrícolas, atafonas, azenhas e moinhos de vento.

 E falo agora das tais outras expressões que, em 
momentos próprios, a nossa gente tantas vezes 
usava, quando queria referenciar a extrema pobre-
za! Os dizeres geralmente tinham como alvo aque-
les a quem, em determinadas circunstâncias, a sor-
te não bafejou, ou ainda, os que, em certas alturas, 
se “punham a jeito”. Aquele grupo de velhos ami-
gos que todos os domingos se continua a reunir à 
sombra do galo da Torre lá na minha aldeia, co-
mentava, certa tarde, o regresso de um fi lho da ter-
ra, que tinha ido para o Brasil há mais de quaren-
ta anos e que, para voltar, teve de ser repatriado, 
depois de desbaratar tudo quanto os pais lhe dei-
xaram. – Coitado, comentava o Silva: - enquan-
to lá esteve, “nunca fez pela vida”, “ “veio com 
uma mão atrás e outra à frente”. Agora, “anda por 
aí aos caídos”, “não tem onde cair morto”, “não 
tem um palmo de terra,” “não tem um cú de ba-
tata, nem um rabo-de-bacalhau , depois de vender 
tudo quanto os pais lhe deixaram  para matar a fo-
me”. É o que a gente diz “ um pé rapado”, “a viver 
da caridade dos vizinhos”. E o Serafi m logo acres-
centou: - Eu não sabia quem era o homem, mas 
quando o vi na missa de Ano Novo, vestido com 
umas calças brancas, logo pensei: “calças brancas 
em Janeiro é sinal de pouco dinheiro”. E concluiu: 
- “de seu, só tem o que traz no corpo ”, ainda o ha-
vemos de ver comer “côdeas de broa molhadas em 
vinagre”, pois “o juizinho não deu para mais” e, o 
pior, é que “não tem família que o “azéle” e o tra-
te às semanas”!  

Livro sobre a máscara 
apresentado no Lagonense

No passado dia 26 de fevereiro, tal como tínha-
mos anunciado, foi apresentado, integrado do no 
programa “Foliar entre Montanhas e Mar”,  o livro 
“Rituais com Máscara”, chancela da Progestur, tra-
balho coordenado por Helder Ferreira e de autoria 
de Elsa Martins.

Este livro aborda a temática da máscara no país e 
neste caso concreto a máscara e os caretos da Lagoa, 
ícone cultural do Concelho de Mira que tem vindo a 
ter cada vez mais projecção mediática.

“Rituais com Máscara” é uma colecção da Pro-
gestur que junta 14 livros sobre as manifestações 
culturais com a máscara em todo o país. Podemos 
falar da máscara dos caretos de Ílhavo, por exem-
plo, que são ao mesmo tempo que os caretos da La-
goa os que se encontram no Litoral já que a maio-
ria existem nas montanhas e vales. Caretos de Góis, 
de Podence, de Alzerim, etc, estão agora documen-
tados nesta colecção que já foi publicada há alguns 
anos a esta parte mas que, no caso de Mira, só agora 
viu a sua apresentação pública que decorreu na sede 
do Lagonense Futebl Clube e onde estiveram cerca 
de três dezenas de pessoas a assistir.

Este livro aborda os caretos da Lagoa no seu mo-
mento actual. É quase uma reportagem onde se  
acompanha a saída dos caretos nos dias próprios, 
tias como o domingo magro, domingo gordo, Car-
naval, etc. Não é um documento histórico nem etno-
gráfi co no sentido literal da palavra. É antes um re-
gisto valioso que passa a fazer parte da bibliográfi a 
do nosso  concelho.



4 1 Mar

Em Mira, na VM há 20 anos

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 
22 de dezembro de 2021 e conforme o Aviso n.º 
3326/2022, publicado na li Série do Diário da Re-
pública n.º 34, de 17 de fevereiro de 2022, se en-
contra aberto de 18 de fevereiro a 10 de março de 
2022, um período de Participação Preventiva no 
âmbito da proposta de elaboração do Plano de 
Pormenor da Videira Sul.

Durante este período poderão os interessados 
consultar os documentos aprovados na página ofi -
cial da Câmara Municipal de Mira, em www.cm-
-mira.pt -”Processos em Discussão” ou na Divisão 
de Proteção Civil, Planeamento, Ordenamento e 
Ambiente da Câmara Municipal de Mira durante 
as horas normais de expediente . 

Assim, convidam-se todos os interessados a 
apresentar eventuais sugestões e ou pedidos de es-
clarecimento sobre quaisquer questões que pos-
sam ser consideradas no âmbito deste procedimen-
to, por escrito e dentro do período atrás referido, as 
quais deverão ser dirigidas ao Ex.mo Sr. Presiden-
te da Câmara Municipal de Mira de uma das se-
guintes formas -presencialmente, enviadas por via 
postal para “Município de Mira, Praça da Repúbli-
ca 3070-304 Mira” ou por via eletrónica para o se-
guinte endereço planos@cm-mira.pt. 

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

Paços do Município, 17 de janeiro de 2022 

O Presidente da Câmara Municipal de Mira

Raul José Rei Soares de Almeida, Dr.

Voz de Mira, nº 988 de 1 de março de 2022

O Município de Mira tem optado por não pu-
blicar os números de doentes por covid-19 no 
concelho ao contrário do que fez durante qua-
se dois anos. VM sabe que uma das razões é 
existir discrepância entre os números ofi ciais 
que são declarados e os que verdadeiramente 
existem. Foi detetado que, só pelo facto de não 
ter sido dado baixa aqueles que entretanto re-
cuperavam, isso induzia em erro a contabilida-
de dos casos e, por isso, os cidadão. A mesma 
prática tem sido seguida por outros municípios.

O último boletim que publicamos nas nossas 
páginas dava conta, em 27 de janeiro, de 366 
casos ativos no Concelho de Mira. 

O certo é que, embora os números de casos 
que surgem diariamente ainda estão nos milha-
res, há um aligeirar nas medidas e nos com-
portmentos das pessoas. Uma certa sensação 
de que as coisas estão a melhorar é sentido por 
todos.

O Governo adoptou recentemente várias me-
didas que indicam isso mesmo.

Uma delas tem a ver com os testes gratuí-
tos. Cada cidadão passa a ter direito, a partir 
de agora e até ao fi nal de março, a dois testes 
rápidos antigénio (TRAg) gratuitos, depois de 
o Governo ter reduzido para metade os quatro 
testes mensais que comparticipava..

A comparticipação dos testes ao vírus SARS-
-CoV-2 por parte do Governo foi estendida até 
fi nal do mês de março, mas foi reduzida de 
quatro por cidadão/mês para dois.

Na alteração publicada na passada segunda-
-feira, em Diário da República, a portaria que 
estabelece o regime excecional e temporário de 
comparticipação de testes rápidos de antigénio 
de uso profi ssional, o Governo justifi ca esta de-
cisão com a evolução da situação epidemioló-
gica em Portugal.

“A situação epidemiológica causada pela 
pandemia da doença covid-19 tem verifi cado 
uma evolução positiva em Portugal. O número 
de novos casos diários de infeção por SARS-
-CoV-2, bem como o número de cidadãos in-
ternados, incluindo em cuidados intensivos, 
também tem reduzido, muito graças à proteção 
conferida pela elevada taxa de vacinação que 
se verifi ca no nosso país”, afi rma.

A portaria, assinada pelo secretário de Esta-
do da Saúde, Diogo Serras Lopes, aponta ain-
da o levantamento de várias medidas aplicadas 
no âmbito da pandemia, designadamente o fi m 
da exigência de apresentação de certifi cado di-
gital, salvo no controlo de fronteiras, bem co-
mo da exigência de teste com resultado negati-
vo para acesso a grandes eventos, recintos des-
portivos, bares e discotecas. 

Segundo as novas regras, anunciadas na se-
mana passada, a apresentação de um teste ne-
gativo ao SARS-CoV-2 deixou de ser obrigató-
ria em quase todas as situações, à exceção das 
visitas aos lares e em estabelecimentos de saú-
de.

Na semana passada, o Governo anunciou 
igualmente o fi m do confi namento para os con-
tactos de alto risco (coabitantes sem dose de re-
forço ou sem certifi cado de recuperação), pas-
sando apenas a ter de estar isolado quem tes-
ta positivo.

As normas atualizadas da Direção Geral da 
Saúde recomendam que os contactos de alto 
risco recorram, preferencialmente, ao teste rá-
pido de antigénio de uso profi ssional.

As novas regras ditaram também o fi m da re-
comendação para teletrabalho, assim como dos 
limites de lotação em estabelecimentos, equi-
pamentos e outros locais abertos ao público.

Mantiveram-se em vigor a exigência de tes-
te negativo ou certifi cado de recuperação ou de 
vacinação completa com dose de reforço para 
visitas a lares e utentes internados em estabe-
lecimentos de prestação de cuidados de saúde.

Foi igualmente mantida a obrigatoriedade de 
uso de máscara nos espaços interiores onde já 
era exigida atualmente.            VM cm LUSA

Covid-19 -  Novas regras

EDITAL N.º 15/2022
MUNICÍPIO DE MIRA

Na edição de 1 de março de 2002, VM cha-
mava à capa a fi gura de D. Manuel Pelino que 
respondia a perguntas de Vitor Milheirão, nos-
so colaborador. D. Manuel Pelino Domingues, 
ao tempo, estava a exercer as funçoes de bispo 
em Santarém.

Na Praia de Mira nasceu uma nova associa-
ção, a Associação de Pesca Desportiva da Praia 
de Mira.

As casas de guarda fl orestal iríam ser cedi-
das a particulares, no caso a associações. Mira 
tem (tinha) uma dezenas delas, muitas em es-
tado avançado de degradação. A noticia repor-
tava-se ao anúncio público feito pelo Ministé-
rio da Agricultura.

O Plano de Pormenor do Montalvo foi apro-
vado na Câmara Municipal de Mira em reunião 
de vereação no dia 22 de janeiro de 2002, mas 
só em março é que VM dava conta disso.

Na Valeirinha um “fenómeno” digno de re-
gisto nas páginas de VM: uma couve, planta-
da por Manuel Assena atingiu 3,65 metros de 
altura que teve que ser escorada com ripas de 
madeira para não quebrar. As sementes da cou-
ve estavam guardadas desde 1999 e vinham de 
um outro terreno.

Uma reunião dops Veteranos de Guerra reali-
zou-se no Salão dos Bombeiros Voluntários de 
Mira.A sessão serviu para desfazer dúvidas e 
dar informações sobre as reivindicações da As-
sociação dos Veteranos de Guerra. Segundo a 
noticia estiveram presentes mais de quatro cen-
tenas de participantes.

No desporto uma notícia com destaque dava 
conta de que o Casalense Futebol Clube pas-
sava a ter uma secção de futebol para crianças 
dos 6 aos 10 anos de idade. Ao tempo contava 
já com 30 crianças.
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NA ESTAÇÃO DOS CTT NO DIA 2 DE MARÇO

Festa em Honra de S. Tomé
vai realizar-se este ano

O Município de Mira deverá avançar com a realização das 
festas em honra do padroeiro S. Tomé nos moldes habituais 
que exoistiam antes da pandemia.

Depois de dois anos de interregono devido à pan-
demia, este ano deverão ser retomadas as activida-
des normais, desde logo as festas e romarias, a não 
ser que as coisas se alterem muito no que diz respeito 
à evolução da doença covid-19, mas tal parece improvável 
segundo dizem os espcialistas. 

Mais pormenores deverão ser dados brevemente.

O mundo confronta-se hoje com uma guerra na Europa 
entre a Ucrãnia e a Rússia por esta última ter invadido os 
territórios ucranianos há pouco mais de uma semana a es-
ta parte (dia 24 de fevereiro de 2022).

Uma guerra que está a ter  repercussões na economia 
mas, antes disso, a tirar vidas a inocentes e a criar o caos.

Ninguém fi ca indiferente ao que se está a passar.
As manifestações de apoio à Ucrânia neste confl ito são 

mais evidentes que à Rússia, que é vista como a agressora.
Surgiu com isto, e levantou-se agora, um sentimento an-

tí-Russia que também ele é de lamentar sobretudo quando 
é dirigidos a imigrantes que optaram por sair do seu país 
de origem e tentaram um projecto de vida noutro lugar.

Em Portugal,a presidente da associação russa “Pushkin”, 
Anna Pogrebtsova, veio a público queixar-se que os russos 
a viver em Portugal estão a ser vítimas de “xenofobia” e 
de “mensagens agressivas” nas redes sociais, por causa da 
guerra com a Ucrânia, segundo foi notícia no Jornal de 
Notícias. É mais uma loucura a juntar à loucura maior.

Esta guerra foi promovida por líderes insanos não pelo 
seu povo. Que a sensatez volte e que a guerra acabe rapi-
damente, é o que todos desejamos.                                   P.G.

Cores da Ucrânia

Em manifestação de apoio ao povo ucrâniano e à Ucrânia o 
edifício da Câmara Municipal de Mira fi cou iluminado com 
as cores da bandeira ucraniana: azul e amarelo.

A breve comunicação da Cãmara na página ofi cial na rede 
social Facebook diz o seguinte:  “O Edifício da Câmara Mu-
nicipal ilumina-se com as cores da bandeira da Ucrânia, nu-
ma manifestação de solidariedade para com o Estado e o po-
vo Ucraniano, muito em particular, com toda a sua comunida-
de residente no concelho de Mira, por este momento de cons-
ternação e dor que atravessa”.

Apoio a refugiados
Na mesma comunicação pode ler-se que “o Município de 

Mira está disponível para apoiar as famílias ucranianas resi-
dentes no nosso território, nomeadamente no que diz respeito 
à possibilidade de acolherem familiares que sejam obrigados 
a abandonar a Ucrânia”.

Apoio espontâneo popular
Tem havido, a par disso, algumas iniciativas populares de 

recolha de bens para enviar para os novos refugiados que sur-
giram com esta nova guerra impulsionada pela Rússia e que 
está a ter consequências humanitárias graves. Através da re-
de social facebook foram angariadas roupas e outras neces-
sidades que foram enviadas por camião para a fronteira da 
Ucrânia

Bombeiros solidários
A sirene dos Bombeiros Voluntários de Mira tocou num ges-

to simbólico e numa corrente de solidariedade dos Corpos de 
Bombeiros Portugueses para com os Bombeiros e povo Ucra-
niano, onde quer que estejam, nomeadamente no nosso país.

Junta de Freguesia 
dos Carapelhos 
promove concurso 
fotográfi co

A Freguesia de Carapelhos 
com o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Mira está a orga-
nizar o 1° concurso fotográfi -
co “CARAPELHOS OLHA-
RES PHOTO 2022”.

As informações ainda são 
escassas mas sempre se pode 
adianter que os interessados 
em participar podem contac-
tar a Junta de Freguesia para 
mais informações.

Guerra na Ucrânia Associação Cultural e Recreativa do  Seixo
Iniciou-se o projeto Comunidade FIS (Feliz, Inclusiva e Saudável)

Os habitantes do Seixo se-
rão envolvidos e benefi ciários 
das diversas atividades a de-
senvolver nos próximos nove 
meses, num plano ambicioso, 
mobilizador e inclusivo.

A Associação Cultural e Re-
creativa do Seixo, vai realizar 
projeto multifacetado para en-
volver toda a comunidade em 
redor de um objetivo comum: 
o bem-estar da população.

Este projeto tem como par-
ceiros, que dão garantia de 
participação e envolvimen-
to comunitário, para além da 
Junta de Freguesia do Seixo, 
a Câmara Municipal de Mi-
ra e o Centro de Saúde de Mi-
ra, todas as forças vivas da co-
munidade como a CERCI-MI-
RA, o Agrupamento de Escu-
teiros, o Centro de Bem Estar 
infantil, as Escolas do 1º ciclo, 
o Centro Social e Paroquial do 
Seixo e o grupo Cáritas/ Cen-
tro de Partilha do Seixo.

Trata-se de um projeto in-
tegrado de desenvolvimento 

local e capacitação da comu-
nidade ao nível da promoção 
da qualidade de vida e da saú-
de, através de ações a desen-
volver de forma colaborativa, 
participada e inovadora.

Os habitantes serão envol-
vidos e benefi ciários das di-
versas atividades a desenvol-
ver nos próximos nove meses, 
num plano ambicioso, mobi-
lizador e inclusivo. Algumas 
dessas atividades já arranca-
ram como as aulas gratuitas 
de fi tness para a comunidade 
e o mini-basket.

O projeto integra várias 
componentes tais como a boa 
inclusão dos migrantes na so-
ciedade, a sensibilização am-
biental e sustentável promo-

vendo os bons hábitos de re-
ciclagem, uma forte compo-
nente de saúde onde serão 
abordados vários temas per-
tinentes e nunca esquecendo 
as tradições, aproveitando-as 
para reforçar a unidade e en-
contro das nossas gentes num 
tempo cada vez mais pertur-
bado pela pandemia.

O objetivo passa por con-
tinuar a afi rmar a comunida-
de como um exemplo de de-
senvolvimento local integrado 
e saudável, ancorado na cida-
dania ativa e no trabalho em 
rede, tornando a comunidade 
mais feliz, inclusiva e saudá-
vel.

in Jornal dos Bairros Saudáveis

Comunidade FIS

ACR Seixo

ACR Seixo

18-01-2022

Os habitantes do Seixo serão envolvidos e beneciários das diversas atividades a desenvolver nos próximos nove meses, num plano ambicioso, mobilizador e
inclusivo.

A Associação Cultural e Recreativa do Seixo, vai realizar projeto multifacetado para envolver toda a comunidade em redor de um objetivo comum: o bem-estar da

população.

Este projeto tem como parceiros, que dão garantia de participação e envolvimento comunitário, para além da Junta de Freguesia do Seixo, a Câmara Municipal de Mira

e o Centro de Saúde de Mira, todas as forças vivas da comunidade como a CERCI-MIRA, o Agrupamento de Escuteiros, o Centro de Bem Estar infantil, as Escolas do 1º

ciclo, o Centro Social e Paroquial do Seixo e o grupo Cáritas/ Centro de Partilha do Seixo.

Trata-se de um projeto integrado de desenvolvimento local e capacitação da comunidade ao nível da promoção da qualidade de vida e da saúde, através de ações a

desenvolver de forma colaborativa, participada e inovadora.

Os habitantes serão envolvidos e beneciários das diversas atividades a desenvolver nos próximos nove meses, num plano ambicioso, mobilizador e inclusivo.

Algumas dessas atividades já arrancaram como as aulas gratuitas de tness para a comunidade e o mini-basket.



6 1 Mar SOCIEDADE

SEIXOCALEIRASSEIXOCALEIRASSEIXOCALEIRAS
De:De: João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano João Paulo Marques Caetano

CABEÇAS VERDES - 3070 MIRA Telef.: 231 452 315  .   Tlm.: 966 401 074

Fernando Jorge Cadima

. Isolamento de Casas 
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Serviços de Construção Civil

Associação de Idosos Mirense

É moda associar Fevereiro ao namoro e muitos 
países comemoram mesmo o Dia dos Namorados no 
dia 14 (São Valentim). Talvez porque o Santo terá si-
do condenado à morte nesse dia, ou talvez não. Na-
morar ou enamorar é “estar em amor” mas de facto, 
no hemisfério norte, é a partir de Fevereiro que a sei-
va fl ui nas plantas e que as aves “arrastam a asa” a 
chamar para o ninho. 

Na Antiga Roma celebravam-se a meio do mês as 
festas pagãs das Lupercais em honra de Juno, deu-
sa das mulheres, do casamento e da fertilidade. Es-
tas festividades coincidiam com o fi m do ano e re-
presentavam a purifi cação do corpo para se entrar no 
ano novo (em Março) com saúde e renovado. Eram 
os Dias Februatos porque se utilizava o februa, es-
pécie de chicote de tiras de pele, nas acções de puri-
fi cação, que acabou por dar o nome ao mês. 

O festival começava na Caverna Lupercal, no 
Monte Palatino, e, entre outras solenidades, faziam-
-se sacrifícios de cabras a que se tirava a pele para 
os februa. No fi nal um grupo de activistas percor-
ria as ruas de Roma, nus e munidos dos referidos 
instrumentos  chicoteavam as populações, princi-
palmente as mulheres inférteis, para que pudessem 
conceber. 

O Papa Gelásio naturalmente não podia tolerar 
tais festividades pagãs e com a canonização do bis-
po Valentim, que contrariando as ordens do impe-
rador Cláudio II continuou a casar os jovens, aspi-
rou cristianizar as festas. É claro que com o tempo 
a Igreja foi vendo que o paradigma do namoro se 
afastava cada vez mais do que esteve na sua origem 
e em 1969, por alegada falta de “comprovações his-
tóricas” da vida de Valentim ou da sua existência, 
deixou de celebrar a data. Mas o dia de São Valen-
tim aí está a bater recordes de consumo. A tal pon-
to que no Brasil fazem-no em Junho para compor as 
contas dum mês tradicionalmente fraco em vendas. 
E apesar de todo este “fogo de palha” os jovens de 
hoje estão cada vez mais engajados na tecnologia do 
que em manter um relacionamento a dois. Se ainda 
não estamos num “apagão sexual” é cada vez mais 
evidente que as relações tendem a ser pontuais e fí-
sicas e menos afectivas e duradouras.

Mas o namoro não é prisioneiro do acasalamen-
to e tão pouco o amor é limitado a dois parceiros. 
Aqui juntos, na mesma condição, aprendemos no-
vas emoções e afectos e namoramos as recordações 
que guardamos, as visitas que temos ou imagina-
mos e a esperança de mais um dia. E mesmo que es-
ta resposta social não seja o paraíso, ela é necessá-
ria e tem que ser respeitada. Por isso as Instituições 
têm que continuar o namoro com o Estado e o Po-
der Local, signatários do novo Pacto de Cooperação 
com vigência para dez anos e que já prevê a cober-
tura gradual dos seus custos em 50%. 

Longe de atingirmos tal desiderato, vamos agora 

vendo as oportunidades a passarem e os milhões do 
PRR também, candidatura após candidatura, custos 
repetidos e a merecerem respostas de nem sim nem 
não sucessivas. Ficam por fazer as obras para me-
lhorar as condições de habitabilidade, a gestão eco-
nómica e sustentabilidade do nosso edifício. Fica-
-nos no entanto a dúvida do que estará a ser feito 
com os fundos europeus já que as candidaturas que 
apresentámos, para além de elegíveis, se destinam 
a resolver problemas de pessoas concretas, fragili-
zadas e que o Estado assumiu como sua responsa-
bilidade.

Voltando ao namoro, durante quatro dias demos 
o nosso melhor a preparar e a fi xar decorações alu-
sivas ao Dia dos Namorados. Também em quatro 
dias contámos com a presença do professor Rena-
to, que com a sua muito boa vontade lá vai conse-
guindo que se arrisquem uns exercícios físicos que 
nos fazem muito bem. A psicóloga Inês andou de pi-
so em piso e desceu ao Centro Dia a trocar impres-
sões e a debater, principalmente com as senhoras, a 
“gestão de substituição”.  E sobrou tempo para duas 
vezes dar uma volta a ver o mar mas ainda sempre 
dentro da carrinha. 

Na relação dos aniversariantes de Fevereiro esta-
vam a Maria de Lurdes Moreira, Maria Adília Mes-
quita, Maria Manuela de Jesus, Maria Celeste Ar-
rais, Maria Idália Ascenção, Maria do Carmo Do-
mingues, João Reigota, Mabília Costa e Celeste Ri-
beiro. Para todos houve bolo e a todos cantámos os 
parabéns.  

FEVEREIRO – VAMOS NAMORAR

RALI DE INVERNO 2022

 IRMÃOS FRESCO NO PÓDIO 
NO RALI DE INVERNO
 

  A equipa de Mira Fresco Sport, composta pelos ir-
mãos António e José Fresco, subiram ao pódio na 
3ª posição em termos de categoria em que militam, 
e em 14º lugar na  clasiifi cação geral no Rali de In-
verno 2022 onde participaram com o seu Ford Es-
cort clássico.
  O rali que contou com a participação de 35 concor-
rentes realizou-se no passado dia 19 de  Fevereiro 
com a partida em Castanheira de Pera percorrendo, 
depois, os percursos míticos da zona
  “Balanço francamente positivo, prova impecável, 
sem qualquer tipo de problema. O carro esteve bem, 
foi um rali para ganharmos ritmo, objectivo esse al-
cançado, e foi uma boa posição o 3º lugar alcança-
do, para chegarmos à 2ª posição era arriscar demais. 
Conseguimos melhorar em todas as passagens pe-
los troços que percorremos. No aspecto social, cin-
co estrelas! Foi um excelente fi m de semana, estive-
mos com os nossos amigos e fãs, em alegre conví-
vio, e agora vamos começar a pensar já na próxima 
prova”, disse José Fresco ao fazer o balanço da pres-
tação da Fresco Sport na prova realizada em Casta-
nheira de Pera.
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BTT Lagoas de Mira está de volta

Depois de um interregno de dois anos devido à pandemia que 
o país e o mundo atravessou e ainda atravessa, a prova de BTT 
- Raid BTT | Lagoas de Mira , 13ª edição, volta a ser organiza-
da e vai ser realizada no próximo dia 6 de março. Está reserva-
da a 600 concorrentes, inscrições essas que devem ter sido atin-
gidas ao fecho desta edição de VM.

A Associação Cicloturística do Cabeço de Mira é a entidade 
organizadora através da sua secção de BTT.

À semelhança de edições anteriores, o percurso da prova es-
tá dividido em duas extensões: uma de 55 e outra de 35 quiló-
metros e deverá estar projectado para  passar por todas as fre-
guesias do concelho.

No dia 5 haverá prólogo noturno na Praia de Mira que servirá 
para a atribuição da box de partida no  dia 6.

CONCELHO

Rua Padre José da Graça, 193   

CABEÇAS VERDES  . SEIXO - MIRA
 Fax: 231 452 240    
Tlm.: 91 401 8065

Prova de Aeromodelismo no Seixo de Mira

O Clube e Aeromodelismo Asas de Mira está a organizar  o III 
Aerogreen F5J 2022. Trata-se de uma  prova de aeromodelis-
mo oficial a contar para o campeonato nacional da  Federação 
Portuguesa de Aeromodelismo na classe F5J Moto – Planadores 
Elétricos de Voo Térmico de Duração.

A prova irá realizar-se no próximo dia 5 de Março de 2022 
nos campos de exploração de relva da empresa DuVitor, em Sei-
xo de Mira, situada ao lado do estradão que liga o Seixo à Bar-
ra de Mira.

Segundo a  organização, através de uma nota de imprensa en-
tretanto divulgada, espera-se a presença dos melhores pilotos 
nacionais  desde logo os elementos da seleção nacional da clas-
se F5J.

CIM Região de Coimbra inicia instalação de armadilhas 
para captura da vespa velutina 

A Comunidade Intermunici-
pal (CIM) da Região de Coim-
bra da qual faz parte o nosso 
Concelho de Mira iniciou na 
passada semana, a instalação 
de armadilhas entomológicas 
previstas no âmbito do projeto 
“Deteção e Combate à espé-
cie exótica invasora Vespa ve-
lutina”, cofinanciado pelo PO-
SEUR, Portugal 2020 e Fundo 
de Coesão.

O processo de instalação es-
tará concluído até ao final do 
março de 2022, com a instala-
ção de 5000 armadilhas e cor-
respondente monitorização 
quinzenal, processo esse que 
irá decorrer em toda a Região.

O acompanhamento do pro-
cesso de instalação e monito-
rização será realizado por in-
termédio da Universidade de 
Coimbra (UC), com o apoio 
dos municípios, numa pers-
petiva de redução anual do 
número de ninhos através da 
captura das vespas fundado-
ras e de avaliação dos impac-
tos da disseminação desta es-
pécie no território da CIM Re-
gião de Coimbra.

Recorde-se que o referido 
projeto, com um investimen-
to total de 540 697,76 euros, 
tem por objetivo a criação de 
uma estratégia coordenada de 
combate à Vespa velutina em 

toda a região, reforço da capa-
citação dos municípios ao ní-
vel dos equipamentos de eli-
minação de ninhos, instala-
ção e monitorização de uma 
rede de armadilhas, promoção 
e divulgação de boas práticas, 
bem como o aumento do co-
nhecimento atualmente exis-
tente sobre esta espécie.

No concelho de Mira fo-
ram, para já, colocadas 12 ar-
madilhas numa grelha unifor-
me, previamente estabeleci-
da, orientada pela Universida-
de de Coimbra, com o intuito 
de monotorizar a vespa velu-
tina no concelho. Durante os 
próximos dois anos os inves-
tigadores da UC vai tentar-se 
perceber quais os locais onde 
se regista a presença da ves-
pa. De 15 em 15 dias faz-se 
a contagem das capturas e es-
pera-se com isso ter uma ideia 

mais precisa da disseminação 
da espécie considerada uma 
praga. 

Apelo aos apicultores

A Protecção Civil de Mira 
faz um apelo a todos os api-
cultores que não estejam re-
gistados, ou seja aqueles que 
tenham colmeias só como ho-
bbie e carolice, que se identi-
fiquem junto da Protecção Ci-
vil de Mira para poderem aju-
dar neste processo de combate 
à vespa velutina e, ao mesmo 
tempo, serem ajudados. Como 
se sabe os apicultores têm de-
nunciado a grande mortanda-
de das suas abelhas e dos seus 
exames devido aos ataques da 
vespa asiática como é vulgar-
mente chamada.

Fonte: CIM

Vespa velutina ou vespa asiática
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A  30.ª Expofacic - Exposição/Feira Agrícola, 
Comercial e Industrial de Cantanhede 
vai realizar-se de  28 de julho a 7 de agosto

Foto arquivo
A Comissão Organizadora 

da Expofacic - Exposição/Fei-
ra Agrícola, Comercial e Indus-
trial de Cantanhede confirma que 
a 30.ª edição do evento decorre-
rá de 28 de julho a 7 de agosto.

A informação chega-nos atra-
vés de comunicado da organiza-
ção que, dizem “A decisão foi 
tomada na última reunião, na se-
quência de uma auscultação pré-
via às principais entidades par-
ceiras, as quais se manifestaram 
favoráveis à realização do certa-
me e deram conta do seu interes-
se e disponibilidade para partici-
parem no que se acredita que vi-
rá a ser a melhor edição de sem-
pre”. 

Durante a reunião da Comis-
são Organizadora foi também 
apresentado o ponto da situa-
ção sobre o vasto conjunto de 
ações desencadeadas para acau-

telar uma programação de gran-
de qualidade e para garantir a 
montagem das estruturas e dos 
equipamentos, ações essas que 
começaram há já bastante tem-
po na perspetiva de que haveria 
condições para o regresso da Ex-
pofacic, dois anos depois do in-
terregno imposto pela pandemia 
de Covid-19.

Entretanto, estão abertas as ins-
crições para empresas ou pessoas 
singulares que queiram participar 
como expositores na Expofacic, 
conforme acontecia nas anterio-
res edições. A pré-inscrição pode 
desde já ser formalizada através 
de um formulário que se encon-
tra em www.expofacic.pt. 

A Expofacic, realiza-se no 
concelho vizinho de Cantanhe-
de tendo já ganho o estatuto da 
melhor feira comercial da região 
centro.

Este ano há pouca lampreia
Penacova cancela certame. Montemor-o-Velho avança com festival

Gastronomia

Perante a evidência da escassez de lam-
preia nos rios nacionais, designadamen-
te no Mondego, não restou outra saída ao 
Município de Penacova que não fosse can-
celar o Festival da Lampreia, agendado pa-
ra o fim de semana passado.

Trata-se de uma consequência da seca 
que o país está a atravessar, o que faz redu-
zir os caudais dos rios, impedindo a subida 
do peixe para desovar.

A autarquia de Penacova decidiu cance-
lar o Festival da Lampreia.

Não há lampreia à vendas nos mercados.
Nos últimos dias, a escassez de lampreia 

no mercado agudizou-se e os fornecedores 
não conseguiram abastecer os restaurantes.

Um dos argumentos foi o dos empresá-
rios da restauração que temiam não poder 
responder à elevada procura que o festival 
costuma ter.

Segundo a nota de imprensa enviada à 
comunicação social, “a seca prolongada 
levou a uma redução de caudais dos rios e 
a uma consequente ausência de lampreia”.

No mesmo dia em que Penacova cancelou 
o seu festival da lampreia, em Montemor-
-o-Velho, relativamente perto do nosso 
concelho, o Município anunciou que avan-
ça com o 20º Festival do Arroz e da Lam-
preia  Sabores do Campo e do Rio, con-
tinuando a apostar na promoção dos pro-
dutos endógenos, da cultura e tradições de 
Montemor-o-Velho. 

Em conferência de imprensa realiza-
da no início desta semana ficou-se a saber 
que o festival terá um recinto da feira que 
vai decorrer entre os dias 11 e 20 de mar-
ço e onde estarão representados bares, pe-
tisqueiras, doçaria local, tasquinhas e  uma 
exposição de maquinaria agrícola. 

À semelhança das anteriores edições, os 

restaurantes do concelho são desafiados a 
associarem-se aos valores do festival com 
uma mostra gastronómica ao longo de to-
do o mês de março.

Na ocasião e ao apontar alguns fato-
res que, têm provocado, até ao momen-
to, “uma escassez de lampreia”, o autar-
ca montemorense deixou uma recomenda-
ção aos apreciadores: “Liguem e reservem 
com antecedência”.

 Ao lembrar que o certame gastronómico 
“não é só de lampreia, mas de sabores do 
campo e do rio”, o presidente da Câmara 
Municipal de Montemor-o-Velho, Emílio 
Torrão, reiterou “o orgulho e satisfação” 
em preparar uma edição “que quer desas-
sossegar” e mostrar que “queremos voltar 
a viver liberdade”.

Em 2022, o Festival do Arroz e da Lam-
preia vai acontecer de modo presencial 
e também em modo digital no endere-
ço www.festivalarrozlampreia.pt, onde po-
dem ser consultadas também as informa-
ções referentes ao programa do festival, 
restaurantes aderentes e outros conteúdos.

A lampreia é uma iguaria gastronómica 
que tem muitos adeptos

CTT LANÇAM CAMPANHA SOLIDÁRIA 
PARA AJUDAR A POPULAÇÃO DA UCRÂNIA

Os CTT – Correios de Portugal estão a or-
ganizar uma recolha de roupas, artigos e bens 
de primeira necessidade para ajudar a popu-
lação da Ucrânia. ‘Ajuda ao povo da Ucrânia’ 
é o mote desta campanha solidária dos CTT 
que visa levar a ajuda possível a todas as pes-
soas que foram obrigadas a fugir das suas ca-
sas, em busca de um lugar (mais) seguro.

Entre quarta e sexta-feira, basta ir a uma 
das Lojas CTT do Continente, ilha da Ma-
deira, ilha de São Miguel ou ilha Terceira, 
entregar o seu donativo e o envio será rea-
lizado de forma gratuita. As doações de-
vem ser feitas em caixas (também pode pe-
dir uma Embalagem Solidária CTT na Loja) 
e, de forma a facilitar e a agilizar todo o pro-
cesso, cada uma deve conter apenas um ti-
po de bem. Importa referir ainda que, no si-
te oficial dos CTT, está disponível um do-
cumento que cada pessoa deverá imprimir e 

colar às caixas que vai doar, assinalando nos 
campos disponíveis que tipo de artigo/pro-
duto contêm.

Os CTT estão a articular com vários par-
ceiros logísticos o envio dos donativos por 
via terrestre até à fronteira entre a Ucrânia 
e a Polónia. Para uma rápida identificação, 
cada caixa terá um rótulo especificando o 
conteúdo, nas línguas portuguesa, inglesa e 
ucraniana.

De acordo com Miguel Salema Garção, 
Diretor de Comunicação dos CTT, “neste 
momento, a ajuda de todos é fundamental e 
os CTT não podiam deixar de participar ati-
vamente no apoio às vítimas inocentes deste 
conflito. Aproveitando a presença dos CTT 
em todo o território, a solidariedade dos por-
tugueses poderá fazer chegar estes donativos 
a quem mais precisa.”

Em anexo a lista de bens necessários.

Artigos para crianças / Articles for children / дитячі речі
 • Fraldas / Diapers / пелюшки
 • Toalhitas infantis / Baby wipes / дитячі серветки
 • Creme / Baby cream / дитячий крем

Calçado / Shoes / взуття  
 • Sapatos tamanhos 43-44,5 / Shoes size 43-44,5 / Розміри взуття 43-44,5

Produtos de higiene / Hygiene products / засоби гігієни
 • Escovas de dentes / toothbrush / зубні щітки
 • Pasta de dentes / toothpaste / Зубна паста
 • Champôs / shampoos / шампуні
 • Gel de banho ou sabonete / shower gel or soap / Гель для душу або мило

Roupa de aquecimento / Warming clothes / теплий одяг
 • Sacos-cama / Sleeping bags / спальні мішки
 • Lençóis e mantas quentes / Warm sheets and blankets / Теплі простирадла та ковдри

Kits de primeiros socorros / First aid kits / аптечки першої допомоги
 • Soro fisiológico / Saline / фізіологічний розчин
 • Betadine / Betadine / бетадин
 • Ligaduras e compressas esterilizadas / Bandages and compresses sterilized /
   Пов'язки та компреси

Bens Alimentares / Food / продукти харчування
 • Leite em pó / Powdered milk / сухе молоко
 • Papas lácteas / Porridge / молочна каша для дітей
 • Boiões de comida para criança / Jars of food for children / Банки з їжею для дітей
 • Massa (spaghetti) / Pasta / макарони
 • Arroz / Rice / рис
 • Azeite / Olive oil / оливкове масло 
 • Óleo alimentar / Cooking oil / олія
 • Bolachas / Cookies / печиво
 • Café solúvel / Soluble coffee/ розчинна кава
 • Barras energéticas / Energy bars / енергетичні батончики
 • Açúcar / Sugar / цукор
 • Chocolate / Chocolate / шоколад
 • Enlatados e conservas (atum, salsichas, feijão, grão, ervilhas) / Canned food  
   (tuna, sausages, beans,chickpeas, peas) / консерви (тунець, ковбаси, квасоля,
   нут, горох тощо…)
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Este ano a quarta-feira de cinzas 
coincide com a Lua Nova. Tal fase 
lunar ocorre quando a Lua se situa 
na direção do Sol, sendo ofuscada 
por este. Igualmente por estes dias 
os planetas Júpiter e Neptuno encon-
tram-se em direções muito próximas 
da solar, só sendo observáveis (com 
binóculos no caso de Neptuno) mais 
perto do final do mês.

Igualmente neste mesmo dia 2 
ocorre a conjunção (maior aproxi-
mação) entre os planetas Mercúrio e 
Saturno. Mas enquanto Saturno será 
visível ao final da madrugada duran-
te todo o mês, Mercúrio ir-se-á apro-
ximando rapidamente da direção do 
Sol, deixando de poder ser visto a 
meados de março.

Na noite de dia 8 a Lua apresen-
tar-se-á junto do aglomerado estelar 
das Plêiades (também chamado de 
Sete-Estrelo). Para quem tiver algu-
ma imaginação este conjunto de es-
trelas que se formaram juntas parece 
um exame de moscas sobrevoando o 
dorso da constelação do Touro. Dois 
dias depois, i.e., aquando do quarto 
crescente de dia 10, a Lua já se te-
rá deslocado até à ponta dos chifres 
desta mesma constelação.

A seu turno, a última Lua Cheia 
deste inverno terá lugar no dia 18 
junto à constelação da Virgem, en-
quanto o nosso satélite natural só 
atingira a fase de quarto minguante 
na madrugada de dia 25, estando já 
bem a meio da constelação de Sagi-

tário.
Mas antes destas duas efeméri-

des, no dia 16 teremos a conjunção 
dos planetas Vénus e Marte e depois 
delas, teremos uma nova conjunção 
planetária na madrugada de dia 29, 
desta vez envolvendo Vénus e Satur-
no.

De notar que por estes dias Vénus 
encontra-se numa direção bastan-
te afastada da solar, atingindo a sua 
maior elongação (afastamento) para 
oeste na manhã do dia 20.

À medida que a Terra se vai deslo-
cando ao redor do Sol, este nos vai 
aparecendo projetado contra diferen-
tes regiões da esfera celeste. Assim, 
desde o início do ano o Sol tem pare-
cido deslocar-se cada vez mais para 
noite. Assim às 15 horas 33 minutos 

de dia 20 o Sol aparecerá projetado 
acima do equador celeste, em con-
sequência de se encontrar por cima 
do equador terrestre. Tal alinhamen-
to igualmente implicará que os he-
misférios norte e sul terrestres esta-
rão iluminados de igual forma, daí o 
nome desta efeméride: equinócio. A 
partir deste instante o nosso hemisfé-
rio passará a ser o que está mais ilu-
minado, dando assim início à prima-
vera.

Outra das consequências do Sol 
“ir-se deslocando” cada vez mais 
para norte é que aos poucos este 
vai nascendo mais cedo. Uma for-
ma simples de aproveitar estes mi-
nutos extra de exposição solar é le-
vantando-nos cada vez mais cedo. 
Para tal ou adiantamos o desperta-

dor ou adiantamos a hora: este últi-
mo é o princípio por detrás da mu-
dança para a hora de Verão. Em Por-
tugal esta mudança de hora acontece 
à uma hora da madrugada (hora con-
tinental) do último domingo de mar-
ço. Em 2022 tal irá ocorrer no dia 27.

A última atividade deste mês se-
rá ver como entre as madrugadas de 
dia 28 e 30 a Lua ter-se-á deslocado 
da constelação do Capricórnio (on-
de encontraremos os planetas Vénus, 
Marte e Saturno) até junto de Júpiter.

O puzzle da vida
Na vida há poucas coisas garantidas 

e por isso quando conseguimos encon-
trar uma delas, vale a pena não a dei-
xarmos fugir das mãos, pois é uma ver-
dadeira “riqueza”. Um dos achados é a 
velha regra da vida humana, em que tu-
do o que tem um início terá também um 
fim. O facto do início se associar à ale-
gria e positividade é quase tão eviden-
te como o fim nos fazer sentir o opos-
to: tristeza e negatividade. Tal aconte-
ce porque o ser humano, para se sen-
tir bem, precisa de segurança, que nos 
dias que correm se traduz na sensação 
de poder ter algum controlo sobre os 
acontecimentos. Se um dia sentirmos 
este poder é sinal que estamos a viver 
numa ilusão, pois além da impossibili-
dade de prever os humores da vida, não 
conseguimos evitar o inevitável: os ci-
clos da existência humana irão executar 
as suas sentenças.

E que tal em vez de nos focarmos no 
início e no fim, aprofundarmos o que 
acontece pelo meio? Isto confirmará 
que os ciclos fazem parte da vida, e são 
eles que dão a forma à nossa existência.

O primeiro deles é a infância. É 
curioso como uma fase, que confor-
me Tracy Hogg (enfermeira e autora 
de vários livros de parentalidade) pas-
sa num “pestanejar”, dá fundamen-
to a tudo que acontecerá a seguir e te-
rá os seus ecos em todos os aspetos do 
nosso futuro. Em criança, o nosso cé-
rebro é como um solo fértil, em que o 
que plantarmos depois colheremos. Tu-
do parece alcançável como nos filmes 
de Hollywood em que existem bons 
e maus, mas quem sempre vence é o 
bom, ao menos assim costuma ser. De-
pois chega a adolescência…. Aí as coi-
sas complicam, a nossa paciência co-
meça a ganhar contornos e entende que 
só há dois caminhos, o da vitória ou da 
derrota, e os problemas parecem becos 
sem saída: “Se ele não gostar de mim, 
não vou gostar de mais ninguém na vi-
da! Se não tiver uma boa nota, não vou 
conseguir entrar na Faculdade! Se não 
comprar esta roupa, na festa ninguém 
vai reparar em mim!”.

Depois de uma série de vitórias e 
derrotas segue-se a fase adulta, a fase 

na qual estaremos inseridos até ao fim 
da vida. A passagem para os “enta” é 
uma ameaça para muitos, talvez por-
que a simples matemática mostra que 
o nosso percurso estará a meio do ca-
minho. Mas os números não revelam a 
parte mais enriquecedora, pois ao con-
trário do que nos sussurra ao ouvido a 
nossa teimosa subconsciência, pouco a 
pouco a vida vai nos revelando as suas 
cartas. Embora os nossos olhos pos-
sam precisar de óculos, vamos conse-
guir ver muito melhor o que realmen-
te importa. Vamos deixar de nos preo-
cupar tanto com a nossa aparência fí-
sica, vamos ficar a saber quem são os 
nossos verdadeiros amigos, conhece-
remos melhor a nos próprios, e vamos 
conseguir gerir o nosso tempo de for-
ma mais consciente e adequada. Fi-
nalmente perceberemos que acumular 
anos é como fazer um puzzle. Conse-
guir completá-lo é um privilégio, pri-
vado a muitos.

Prof. Dra. Anna Kosmider Leal – antropó-
loga e linguista, fundadora da plataforma de 
ensino de línguas estrangeiras SpeakingPar-
rot.net .
Em 2004 licenciou-se em Etnolinguística, 
especialização em línguas Inglesa/Portu-
guesa no departamento de Neofilologia da 
Universidade Adam Mickiewicz em Poz-
nan.
Em 2005 fez Pós-Graduação em Adminis-
tração Europeia na mesma Universidade.
Em 2014 concluiu o Doutoramento em 
Ciências Sociais – Especialidade em Antro-
pologia – na Universidade Fernando Pessoa 
no Porto, Portugal.
Desde 2000 trabalha como leitora de lín-
guas estrangeiras, desde 2005 como docen-
te universitária e tradutora. A lecionar no 
ISCE desde 2015.

 Anna Kosmider Leal

O céu de março de 2022

Fernando J.G. Pinheiro 
(astrónomo)

Fernando J.G. Pinheiro é investigador do 
Departamento de Física da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra e do CITEUC – Centro de Inves-
tigação da Terra e do Espaço da Universi-
dade de Coimbra.
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ÓBITOS
PRESA - Faleceu no dia 18 de Fevereiro de 2022, com 96 anos de idade, Maria Fernanda 
Ferreira Alves dos Santos, residente no lugar da Presa, Freguesia de Mira.
LAGOA - Faleceu no dia 21 de Fevereiro de 2022, com 76 anos de idade, Maria Madalena 
Mesquita Barreto Rico, residente no lugar da Lagoa, Freguesia de Mira.
LAGOA - Faleceu no dia 27 de fevereiro, com 91 anos de idade, Albertino dos Santos 
Madaíl “Pataluta”, residente no lugar  da Lagoa, Freguesia de Mira.
CABEÇO - Faleceu no dia 24 de fevereiro, com 94 anos de idade, Ana Augusta Domingues, 
residente no lugar do Cabeço, Portomar, Freguesia de Mira.
PORTOMAR - Faleceu no dia 27 de fevereiro, com 92 anos de idade, Fernando da Costa 
Pirré, residente em  Portomar, Freguesia de Mira.

Oração a Santo Expedito   - Comemora-se a 19 de Abril. 

Se você está com algum problema difícil solução e preci-
sa de Ajuda urgente, peça esta ajuda a Santo Expedito que é 
o Santo dos Negócios que precisam de pronta solução e cuja 
invocação nunca é tardia.

Oração - Meu Santo Expedito das Causas Justas e Urgen-
tes. Socorrei-me nesta Hora de A� ição e Desespero. Inter-
cedei por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo! Vós que 
sois um Santo Guerreiro, Vós que sois o Santo dos A� itos, 
Vós que sois o Santo dos Desesperados, Vós que sois o San-
to das Causas Urgentes. Protegei-me, ajudai-me, dai-me 
Força, Coragem e Serenidade. Atendei-me ao meu pedido: 

´´Fazer pedido``. 
Ajudai-me a superar estas Horas Difí-

ceis, protegei-me de todos que me pos-
sam prejudicar. Protegei a minha Família 
atendei ao meu pedido de urgência. De-
volvei-me a Paz e a Tranquilidade. Serei grato pelo resto da 
minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Obriga-
do.    Rezar: 1 Pai Nosso, 1 Avé Maria, e fazer o Sinal da Cruz. Em 
agradecimento, mandei publicar esta oração para propagar os be-
neficios do Grande Santo Expedito. Mande você também publicar 
logo após o pedido.  P.

13º Aniversário de Falecimento

Aniversário de Falecimento

Na passagem do seu 9º falecimento 
a Família recorda a sua ente querida 

com eterna saudade.

22 de Fevereiro de 2022

CELESTE SANTOS ROLDÃO BICA

Manuel Augusto da Costa Castelhano

Na passagem do seu 13º falecimento 
fi lhos, noras e netos, recordam o seu 
ente querido com eterna saudade.

17 de Fevereiro de 2022

João da Costa Magueta

Na passagem do seu 4º falecimento 
a Família recorda o seu ente querido 

com eterna saudade.

22 de Fevereiro de 2022
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AS APARÊNCIAS ILUDEM

Gabriel Frada

Tinha 22 anos e era ainda semi-
narista. Um fi m de semana, cuja 
data precisa já não recordo, ape-
teceu-me ir visitar o Pe Marceli-
no Ventura, na altura pároco de 
Taveiro e Ribeira de Frades. Fui 
de autocarro e a meu lado sen-
tou-se uma mulher de meia ida-
de, com aquele desembaraço e 
voz alta de feirante, próprios pa-
ra chamar a atenção dos clientes. 
Situação nada surpreendente na-
quele tipo de transporte. Surpre-
sa só tive quando me dei conta - e 
simultaneamente todos os passa-
geiros do autocarro - que ela co-
nhecia toda a “minha” vida, de 
fi o a pavio, e relatava-a com to-
dos os esses  e erres. Aquilo era 
um desfi ar de mazelas que até 
comovia as pedras da rua: batia 
na mulher por tudo e por nada, 
gastava o dinheiro todo com ou-
tras, deixava os fi lhos passar fo-
me, abotoava-me com tudo onde 
pudesse chegar com as mãos,… 
Se fazia algum gesto de incómo-
do ou tentativa de chamar a aten-
ção para o equívoco, ela gritava 
ainda mais alto: “não estejas pa-
ra aí a desmentir coisas que eu 
vi com estes dois que a terra há-
-de comer!...” E mais exaltada fi -
cou quando lhe disse que agora 
já me portava melhor pois havia 
dias que até me esquecia de ba-
ter na mulher. “Não venhas para 
mim com essas falinhas mansas. 
Foi assim que enganaste aquela 
infeliz”.

Tive de aguentar durante to-

do o caminho aquele rosário de 
contas escuras. Fiquei sem qual-
quer vontade de conhecer o indi-
víduo com quem fui confundido: 
bastou-me sentir os olhares de 
desprezo dos outros passageiros 
quando saí. Naquela ocasião eu 
era “ele”. Sofri um ataque injus-
to, mas a verdade é que todos nós 
tiramos ilações apenas com base 
na aparência dos outros.

A aparência que temos e a vi-
são que os demais formam so-
bre o nosso caráter está geral-
mente associada a um grande nú-
mero de representações. Aquela 
mulher, ao observar a minha apa-
rência, tirou conclusões com ba-
se em variáveis signifi cativas de 
acordo com os valores que ela 
defendia. Podemos até dizer que 
a nossa aparência é um modo de 
comunicar que possuímos e utili-
zamos sem nos darmos conta.

Aliás, o uso da aparência para 
enviar mensagens não é um ex-
clusivo da espécie humana. Por 
exemplo, as penas coloridas de 
certas aves e a pelagem de cer-
tos mamíferos são usadas para 
impressionar os outros membros. 
Existem até diversas espécies de 
animais que se cobrem de cores 
garridas para darem a aparência 
de que são venenosos, quando 
não o são.

De forma semelhante agem as 
pessoas quando se vestem para 
simular que pertencem a deter-
minado grupo social. Dois reali-
zadores franceses fi zeram um ví-

deo chamado «O poder das apa-
rências». Serviram-se da mesma 
pessoa, umas vezes vestida de 
sem-abrigo e outras com um fa-
to de cerimónia. A cena também 
foi sempre a mesma: a pessoa 
tem um ataque de tosse e perde 
aparentemente as forças, até cair 
no chão. Na fi gura de sem-abrigo 
pediu ajuda, mas todos o ignora-
ram. Já na fi gura vestida com fa-
to de cerimónia era logo acudido 
por alguém que passava.

As aparências, de facto, ilu-
dem. Como disse um escritor: 
“Foi o povo quem fez dos pro-
vérbios uma forma sábia de 
transmitir hábitos e costumes, 
refl etindo experiências de vida, 
aconselhando, criticando e proi-
bindo, embora muitos deles te-
nham tido uma origem erudita. O 
uso metafórico da linguagem, jo-
gando com o humor, com a iro-
nia, com os jogos de ideias e com 
o sentido duplo das palavras, faz 
dos provérbios uma fonte de co-
nhecimento dos valores éticos, 
estéticos e sociais de um povo.”

Vale a pena lembrar que somos 
aquilo que fazemos e não aqui-
lo que fi ngimos ser, mas há quem 
goste de viver de aparências, ex-
plorando uma imagem que está 
longe de ser aquilo que parece. 
Como disse o poeta popular An-
tónio Aleixo (cito de memória): 
“Dizem que pareço ladrão,/ Mas 
há alguns que conheço / Que não 
parecendo o que são, /São aquilo 
que eu pareço”.

Certifi co, para fi ns de publicação, que por 
escritura de vinte e cinco de Fevereiro de dois mil 
e vinte e dois, iniciada a folhas sessenta e quatro, 
do livro de notas para escrituras diversas número 
Cento e Oitenta e Dois - E, deste Cartório, a cargo 
da Notária Lic. Carla Maria Lopes Fonseca, foi 
lavrada uma escritura de justifi cação, na qual: 
MANUEL AUGUSTO DE JESUS ANTUNES 
e mulher MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS 
GRINÉ ANTUNES, casados sob o regime da 
comunhão de adquiridos, naturais da freguesia e 
concelho de Mira, residentes na Rua João de Deus, 
n.º 17 – 3.º direito, freguesia e concelho de Arruda 
dos Vinhos, NIF 118 394 673 e 118 304 135, 
justifi caram por não possuírem título, a aquisição 
com base na usucapião do seguinte imóvel: 

Prédio rústico, composto de eucaliptal, sito 
em Fonte Cabaço, freguesia e concelho de Mira, 
com a área de mil e cem metros quadrados, a 
confrontar de norte com Dr. Vicente, cabeça-de-
casal da herança de, sul com Manuel Domingues 
Madaleno e outros, nascente com Manuel Augusto 

Marques e poente com Fernando Jesus Santos, 
cabeça-de-casal da herança de e outros, não 
descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Mira e inscrito na respectiva matriz sob o artigo 
14.893, com o valor patrimonial tributário de 
68,53€ e de IMT de 84,29€, a que atribuem valor 
igual a este último. 

O prédio encontra-se inscrito na matriz em 
nome de Manuel Antunes e veio à posse dos ora 
justifi cantes, já no estado de casados, no ano de 
mil novecentos e oitenta e seis, através de partilha 
meramente verbal a que procederam por óbito do 
indicado Manuel Antunes, viúvo e residente que 
foi na Rua do Comércio n.º 43, no mencionado 
lugar de Leitões, mas desde logo entraram na 
posse e fruição do imóvel, 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, 25 de Fevereiro de 2022. 
A Colaboradora, Maria Clara Oliveira.
Voz de Mira, nº 988 de 1 de março de 2022

Justificação Notarial

Região de Coimbra contesta critérios 
sobre transferência de competências 
na ação social e saúde
por Lusa
    

A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de 
Coimbra contestou por unanimidade, os critérios que 
estão subjacentes à transferência dos valores na área 
da ação social e da saúde, no âmbito do processo de 
descentralização de competências.

“Delegar competências é entregar aos municípios a 
capacidade de decisão e os meios para intervirem di-
retamente no território para que, seja pela proximida-
de às pessoas ou pelo conhecimento profundo do que 
é urgente, possam fazer mais e melhor”, disse, cita-
do na nota de imprensa, o presidente da Região de 
Coimbra, Emílio Torrão.

Esta resolução foi tomada no passado dia 24 de fe-
vereiro durante a reunião do Conselho Intermunici-
pal da Região, realizada  em Penacova.

“Têm de garantir que os critérios são defi nidos de 
igual forma para todos os concelhos. De outra forma, 
não faz sentido”, sublinhou a organização.

Na mesma reunião fi cou decidido que os municí-
pios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-
-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mealhada, Mi-
ra, Montemor-o-Velho, Mortágua, Oliveira do Hos-
pital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Sou-
re e Vila Nova de Poiares não vão assinar o auto de 
transferência da delegação de competências na área 
da saúde.

Os municípios não vão assinar enquanto “não ob-
tiverem esclarecimentos acerca desta transferência, 
nomeadamente no que se refere à discrepância de va-
lores alocada a cada município”, concluiu a Região 
de Coimbra.

Integram a CIM Região de Coimbra os municí-
pios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-
-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, Miranda 
do Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital, 
Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tá-
bua e Vila Nova de Poiares, do distrito de Coimbra, 
e Mealhada e Mortágua, dos distritos de Aveiro e de 
Viseu, respetivamente.

João Manuel Laranjeiro dos Santos
- O MARTINHO -

Todo o tipo de Máquinas Agrícolas e Industriais

Retroescavadoras, Pá Carregadora e Giratória

Serviço de Cilindro Compacto

João Manuel Laranjeiro dos Santos
- O MARTINHO -

Todo o tipo de Máquinas Agrícolas 

Telem.: 96 701 9158 Tel.: 231 472 999 . 
Barra de Mira - 3070 MIRA

João Manuel Laranjeiro dos Santos

e Industriais

ORAÇÃO ao DIVINO ESPÍRITO SANTO

Divino Espírito Santo a Vós que me esclareceis tudo, que iluminais to-
dos os meus caminhos para que eu atinja a felicidade; a Vós que me con-
cedeis o sublime dom de perdoar e esquecer o mal que me tenham fei-
to; a Vós que estais comigo em todos os instantes, quero humildemente 
agradecer tudo o que sou e tudo o que tenho, e confi rmar uma vez mais 
a minha esperança de um dia poder ser merecedor de me juntar a Vós e 
a todos os meus irmãos, na perpétua glória da Paz.   Amen.   Obrigado 
mais uma vez.       P.
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