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GNR resgata
coruja-do-mato

O Comando Territorial de Castelo Branco da Guarda Nacional
Republicana (GNR), através do
Núcleo de Proteção Ambiental
(NPA) da Sertã, resgatou, dia 20
de abril, uma coruja-do-mato
(Strix aluco) na localidade de
Folga, no Concelho de Oleiros.
Na sequência de um alerta
por parte de um cidadão daquela
localidade a dar conta que tinha
encontrada a ave a deambular
pela via pública, sendo incapaz

SOLICITADORES

de voar, os elementos do NPA
deslocaram-se ao local. Ao localizarem o espécime, constataram
que a ave se encontrava bastante debilitada e desidratada, pelo
que procederam à sua recolha,
tendo a mesmo sido entregue no
Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CERAS) em Castelo Branco, para monitorização
do seu estado de saúde, recuperação e posterior libertação no
seu habitat natural.

POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Dois homens ficam com
pulseira eletrónica
O Comando Territorial de Castelo Branco da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Territorial de Teixoso, deteve, dia 19 de abril,
um homem, de 26 anos, por violência doméstica, no Concelho da Covilhã.
No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os
militares da GNR “apuraram que
o agressor exercia reiteradamente
violência física e psicológica, através de agressões físicas, ameaças
de morte e ofensas verbais, sobre
a vítima, sua ex-companheira de
30 anos, com a qual manteve
uma relação durante seis anos. O
comportamento do agressor revelou ser possessivo e controlador, perseguindo a vítima nos diversos locais onde esta se dirigia,
ameaçando-a ainda com a publicação nas redes sociais de fotografias íntimas da vítima, que o
agressor dizia ter na sua posse”.
A investigação culminou
com a detenção do suspeito, tendo sido realizadas duas buscas,

Material apreendido a um dos homens que foi detido
uma domiciliária e uma em veículo, que resultaram na apreensão de um computador portátil,
um tablet, um telemóvel, um disco rígido e uma consola de jogos.
O detido foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal
Judicial da Covilhã, dia 19 de
abril, e foram-lhe aplicadas as
medidas de coação de proibição
de contactos por qualquer forma
ou meio com a vítima, controlado
por pulseira eletrónica.
A ação contou com o refor-

ço do Posto Territorial de Belmonte e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da Covilhã.
Já dia 22 de abril, através do
Posto Territorial de Tortosendo,
a GNR deteve um homem, de 38
anos, por violência doméstica,
no Concelho da Covilhã.
No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os
militares da GNR apuraram que
“o agressor exercia reiteradamente violência física e psicológi-

ca, através de agressões, ameaças de morte e ofensas verbais
sobre a vítima, sua namorada de
46 anos, com a qual manteve
uma relação durante cerca de um
ano. No decorrer das diligências
policiais, foi possível apurar também que o agressor chegou a estrangular a vítima, tendo ainda
apontado uma arma branca ao
seu pescoço. Num dos últimos
episódios de violência, o suspeito
revelou um comportamento possessivo e controlador, agredindoa novamente, injuriando-a e
embatendo com a cabeça da vítima contra o veículo, levando-a a
solicitar de imediato auxílio aos
militares da GNR”.
Perante os factos, o suspeito foi detido e presente a primeiro interrogatório no Tribunal
Judicial da Covilhã, onde lhe
foram aplicadas as medidas de
coação de afastamento da residência da vítima, proibição da
contactar por qualquer meio
ou forma, e ficou controlado
por pulseira eletrónica.
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DISCUSSÃO PÚBLICA - Programa Estratégico
de Reabilitação Urbana (PERU) referente à área
de reabilitação urbana (ARU) de Proença-a-Velha

DISCUSSÃO PÚBLICA - Programa Estratégico
de Reabilitação Urbana (PERU) referente à área
de reabilitação urbana (ARU) de São Miguel D’Acha

Armindo Moreira Palma Jacinto, Presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, torna público, nos termos e para efeitos do
disposto no artigo 17.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana,
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, e de
acordo com o n.º 2 do artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/
2015, de 14 de maio, que a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova,
em reunião realizada no dia 26 de março de 2021, deliberou, por
unanimidade, proceder à abertura de um período de 20 dias úteis
para discussão pública do Programa Estratégico de Reabilitação
Urbana (PERU) da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Proença-a-Velha. O período de discussão pública terá início no 5.º dia
útil contado a partir da data de publicação deste aviso no Diário da
República.
O referido Programa estará disponível para consulta dos interessados na Divisão de Urbanismo e Planeamento da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, sita na Praça do Município, de segunda
a sexta-feira, no horário das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00
e, no sítio da Internet do Município em www.cm-idanhanova.pt.
Os interessados poderão formular por escrito, reclamações,
observações, sugestões ou pedidos de esclarecimentos sobre o
PERU, até ao termo do referido período, dirigidos ao Presidente da
Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, por correio ou através do
endereço eletrónico dup@cm-idanhanova.pt, com indicação expressa de “Discussão Pública do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) referente à área de reabilitação urbana (ARU)
de Proença-a-Velha” e com a identificação e morada de contacto
do signatário, para efeitos de resposta, nos termos dos n.os 3, 4
e 5 do artigo 89.º do diploma legal acima mencionado.
30 de março de 2021. - O Presidente da Câmara Municipal,
Eng. Armindo Moreira Palma Jacinto.

Armindo Moreira Palma Jacinto, Presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, torna público, nos termos e para efeitos do
disposto no artigo 17.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana,
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, e de
acordo com o n.º 2 do artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/
2015, de 14 de maio, que a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova,
em reunião realizada no dia 26 de março de 2021, deliberou, por
unanimidade, proceder à abertura de um período de 20 dias úteis
para discussão pública do Programa Estratégico de Reabilitação
Urbana (PERU) da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de São Miguel
D’Acha. O período de discussão pública terá início no 5.º dia útil
contado a partir da data de publicação deste aviso no Diário da
República.
O referido Programa estará disponível para consulta dos interessados na Divisão de Urbanismo e Planeamento da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, sita na Praça do Município, de segunda
a sexta-feira, no horário das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00
e, no sítio da Internet do Município em www.cm-idanhanova.pt.
Os interessados poderão formular por escrito, reclamações,
observações, sugestões ou pedidos de esclarecimentos sobre o
PERU, até ao termo do referido período, dirigidos ao Presidente da
Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, por correio ou através do
endereço eletrónico dup@cm-idanhanova.pt, com indicação expressa de “Discussão Pública do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) referente à área de reabilitação urbana (ARU)
de São Miguel D’Acha” e com a identificação e morada de contacto do signatário, para efeitos de resposta, nos termos dos n.os 3,
4 e 5 do artigo 89.º do diploma legal acima mencionado.
30 de março de 2021. - O Presidente da Câmara Municipal,
Eng. Armindo Moreira Palma Jacinto.
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PROENÇA-A-NOVA

OPINIÃO

UMA REVOLUÇÃO
A CAMINHO
DA REFORMA

ANTÓNIO NUNES FARIAS

Quarenta e sete anos depois…é o que é. Portugal é o país que é.
Disse Ferro Rodrigues nas comemorações, na casa da democracia
que “…naquela maravilhosa manhã…”. Mas disse mais, que de lá
para cá a coisa mudou, (palavras minhas). Pudera, quarenta e
sete anos depois…
Tinha oito anos quando a coisa se soube, se bem me lembro,
ia a caminho da Escola Central. Ainda apanhei o polícia sinaleiro no Pelourinho. A ditadura, obviamente passou-me ao lado.
Fui crescendo e fui operacional numa juventude partidária durante alguns anos. Fui ganhando consciência política. Colei
cartazes, muitos e coloquei pendões com o Cardoso, o Aníbal, o
Vasco, o Pessoa e tantos outros. Foram muitas horas no Centro
de Trabalho do PCP da Covilhã, por Abril. Queria um país diferente daquilo que me contaram sobre o passado: acabar com os
bufos da PIDE, colocar em fuga os professores primários do Estado Novo que ofereciam a palmatória, que dividiam os alunos
em turmas de “queques” e dos pobrezinhos. Que me lembre, já
não apanhei a carantonha de Salazar mas, julgo, não faltava…o
crucifixo na parede.
Então era aproveitar a Revolução. Mudar as coisas. Viver a liberdade, intervir. A luta à época foi tempo bem gasto. Foi uma
escola para a vida. Fui abrindo os olhos. Cresci deixei-me de colar
cartazes e de colocar pendões.
Quarenta e sete anos depois da “...aquela maravilhosa
manhã…” resultou muito pouco. O povo unido ficou desiludido. Num país com idade para ter juízo, a Constituição de
1976 continua a ser o que deveria ser mas cada vez mais longe de o ser. É triste, quarenta e sete anos depois. O despertar
para os tempos da liberdade torna-se cada vez mais velho.
Os “velhos” tomaram conta do país. Os “velhos” que souberam aproveitaram a mudança para proveito próprio com o
“povo, a democracia e a liberdade” a encher-lhes a boca
quando dá jeito. Ao seu jeito são os mesmos “velhos” que
cansam o povo nos telejornais, em colunas de jornais ou em
comentários na rádio. Os “velhos” de sempre. Os “velhos” do
costume que o povo permite porque já não é suportável ouvilos. É deixá-los, por isso. Má estratégia essa, “…aquela maravilhosa manhã…” continua a resultar em fantástica para poucos e uma desilusão para muitos.
Quarenta e sete anos depois o país que canta liberdade conta
também com um batalhão cada vez maior de pobres, sem abrigo,
famílias despejadas, falta de oportunidades, emigração, justiça a
várias velocidades e uma lista de corruptos e corruptores de meter
inveja a muitos. Eis o país da pequena revolução, da liberdade
q.b. e do desânimo. Um país que não se governa nem se deixa
governar, bem. Um país que desperdiça oportunidades, que enfraquece instituições, (garante do à vontade de quem deveria governar bem e governa mal). O contrato social pós-revolução tem
vindo a ser rasgado aos bocadinhos, devagarinho e isso é algo que
o pessoal já nem nota porque a política que é de todos passou a ser
o feudo de alguns: aqueles que vivem à conta dela. Que se amanham na vida por causa dela. Que traem amigos por ela. São as
lapas da política, os do costume com vocação, já se vê, para deixar
descendência.
Quarenta e sete anos depois os cravos tendem a murchar assim como a esperança de tornar Portugal num país diferente.
Tantos anos depois e com um cravo na mão ou na lapela está instalada uma espécie de Bilderbergs sempre à portuguesa, ou seja,
sem secretismos, tudo às claras, mas de cravo.
Há uma garantia, porém. Para o ano, com ou sem máscara
acontecerá mais uma sessão solene do 25 de Abril, na casa da
democracia e mais um balanço de décadas perdidas em discursos gastos de políticos gastos, velhos ou então, de novos, fajutos e
promissores salvadores da pátria.
Haja saúde e algum dinheiro no bolso até lá.
O povo, esse, continuará sereno. E eles sabem isso.
Castelo Branco, 25 de abril de 2021

Biblioteca comemora
26.º aniversário
A Biblioteca
comemora
o aniversário com
várias iniciativas
em suporte digital
e também
na sugestão
ao estímulo à
visita e requisição
de livros
A Biblioteca Municipal de Proença-a-Nova comemora esta
quinta-feira, 29 de abril, o 26.º
aniversário, dinamizando diversas iniciativas que têm
como objetivo destacar a importância deste equipamento
no apoio à cultura, à promoção
da leitura e do livro e ao desenvolvimento de atividades orientadas para a comunidade.
Na passada sexta-feira, 23
de abril, alguns leitores apresentaram no Facebook da Biblioteca um testemunho sobre os
livros da sua vida, como forma
de assinalar o Dia Mundial do
Livro, comemorado desde
1996 por decisão da UNESCO.
Desde esta segunda-feira,

Na Biblioteca também podem ver-se objetos de outros tempos
26 de abril, até à próxima sexta-feira, 30 de abril, os leitores
que requisitarem um livro recebem uma lembrança que
podem oferecer no Dia da
Mãe, assinalado a 2 de maio.
Em dia de aniversário,
quem visitar a Biblioteca Municipal recebe uma fatia de
bolo.
Ao longo dos seus 26 anos
de atividade, a Biblioteca tem
adaptado os serviços que presta ao contexto. Prova disso é

que os pólos da Biblioteca Municipal de Sobreira Formosa,
Montes da Senhora e de Atalaias têm auxiliado os seus utilizadores no preenchimento
dos Censos através da Internet,
um serviço que está disponível
até dia 3 de maio, mediante
marcação prévia.
Na página do Facebook da
Biblioteca podem ser acompanhadas outras atividades
em curso, como o Espaço Viagem no Tempo em que é pos-

sível ver objetos de outros
tempos. Assim, em Proençaa-Nova a mesa está posta com
louças e porcelanas antigas e
em Sobreira Formosa recordase a Fábrica da Azeitona que
existia no edifício que agora é
polo da Biblioteca e Museu. É
aqui que também se realiza a
atividade Quintas com Chá,
todas as quintas-feiras, com
uma proposta diferente a cada semana, com inscrições
gratuitas obrigatórias.
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de Reabilitação Urbana (PERU) referente à área
de reabilitação urbana (ARU) de Ladoeiro

DISCUSSÃO PÚBLICA - Programa Estratégico
de Reabilitação Urbana (PERU) referente à área
de reabilitação urbana (ARU) de Oledo

Armindo Moreira Palma Jacinto, Presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, torna público, nos termos e para efeitos do
disposto no artigo 17.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana,
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, e de
acordo com o n.º 2 do artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/
2015, de 14 de maio, que a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova,
em reunião realizada no dia 26 de março de 2021, deliberou, por
unanimidade, proceder à abertura de um período de 20 dias úteis
para discussão pública do Programa Estratégico de Reabilitação
Urbana (PERU) da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Ladoeiro.
O período de discussão pública terá início no 5.º dia útil contado a
partir da data de publicação deste aviso no Diário da República.
O referido Programa estará disponível para consulta dos interessados na Divisão de Urbanismo e Planeamento da Câmara
Municipal de Idanha-a-Nova, sita na Praça do Município, de segunda a sexta-feira, no horário das 9h00 às 13h00 e das 14h00
às 17h00 e, no sítio da Internet do Município em www.cmidanhanova.pt.
Os interessados poderão formular por escrito, reclamações,
observações, sugestões ou pedidos de esclarecimentos sobre
o PERU, até ao termo do referido período, dirigidos ao Presidente
da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, por correio ou através
do endereço eletrónico dup@cm-idanhanova.pt, com indicação
expressa de “Discussão Pública do Programa Estratégico de
Reabilitação Urbana (PERU) referente à área de reabilitação urbana (ARU) de Ladoeiro” e com a identificação e morada de contacto do signatário, para efeitos de resposta, nos termos dos
n.os 3, 4 e 5 do artigo 89.º do diploma legal acima mencionado.
30 de março de 2021. - O Presidente da Câmara Municipal,
Eng. Armindo Moreira Palma Jacinto.

Armindo Moreira Palma Jacinto, Presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, torna público, nos termos e para efeitos do
disposto no artigo 17.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana,
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, e de
acordo com o n.º 2 do artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/
2015, de 14 de maio, que a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova,
em reunião realizada no dia 26 de março de 2021, deliberou, por
unanimidade, proceder à abertura de um período de 20 dias úteis
para discussão pública do Programa Estratégico de Reabilitação
Urbana (PERU) da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Oledo.
O período de discussão pública terá início no 5.º dia útil contado a
partir da data de publicação deste aviso no Diário da República.
O referido Programa estará disponível para consulta dos interessados na Divisão de Urbanismo e Planeamento da Câmara
Municipal de Idanha-a-Nova, sita na Praça do Município, de segunda a sexta-feira, no horário das 9h00 às 13h00 e das 14h00
às 17h00 e, no sítio da Internet do Município em www.cmidanhanova.pt.
Os interessados poderão formular por escrito, reclamações,
observações, sugestões ou pedidos de esclarecimentos sobre
o PERU, até ao termo do referido período, dirigidos ao Presidente
da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, por correio ou através
do endereço eletrónico dup@cm-idanhanova.pt, com indicação
expressa de “Discussão Pública do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) referente à área de reabilitação urbana (ARU) de Oledo” e com a identificação e morada de contacto
do signatário, para efeitos de resposta, nos termos dos n.os 3,
4 e 5 do artigo 89.º do diploma legal acima mencionado.
30 de março de 2021. - O Presidente da Câmara Municipal,
Eng. Armindo Moreira Palma Jacinto.
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VIDENTE
PRECISA DE AJUDA?
Já recorreu a um Médico e não se sente curada? Tem problemas conjugais e não quer terminar o seu matrimónio? O seu
negócio vai mal? Quer ter sucesso num exame?
Vidente Curandeira Africana trabalha com magia negra e branca. Também joga cartas. Resposta dos seus problemas contacto: 272 997 040 ou 963 789 111, www.videntecurandeira.net.

Maria Piedade
Faleceu, no passado dia 23 de abril de 2021,
Maria da Piedade, de 94 anos de idade, natural de Benquerenças e residente em Ladoeiro.

AGRADECIMENTO
Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente
como seria o seu desejo, servem-se deste meio, para testemunhar o mais sincero agradecimento a todos os que manifestaram
a sua amizade, o seu apoio e o seu pesar neste momento difícil.
A todos, e sem exceção, um enorme bem-haja.
A g ê n c i a F u n e r á r i a A l v e s | T. 272322330 |
R. S . S e b a s t i ã o , 1 3 | C a s t e l o Br a n c o

PROFESSOR CAMARA
ASTRÓLOGO-ESPIRITUALISTA E CURANDEIRO

MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA

AVISO
José Alves
Faleceu, no passado dia 17 de abril de 2021,
José Lopes Alves, de 63 anos de idade,
natural e residente em Lentiscais.

AGRADECIMENTO
Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente
como seria o seu desejo, servem-se deste meio, para testemunhar o mais sincero agradecimento a todos os que manifestaram
a sua amizade, o seu apoio e o seu pesar neste momento difícil.
A todos, e sem exceção, um enorme bem-haja.
A g ê n c i a F u n e r á r i a A l v e s | T. 272322330 |
R. S . S e b a s t i ã o , 1 3 | C a s t e l o Br a n c o

Mª Anjos Sousa
Faleceu, no passado dia 19 de abril de 2021,
Maria dos Anjos Cavalheiro Sousa, de 92
anos de idade, natural de Ladoeiro e residente em Castelo Branco.
AGRADECIMENTO
Seus familiares, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente
como seria o seu desejo, servem-se deste meio, para testemunhar o mais sincero agradecimento a todos os que manifestaram
a sua amizade, o seu apoio e o seu pesar neste momento difícil.
A todos, e sem exceção, um enorme bem-haja.
A g ê n c i a F u n e r á r i a A l v e s | T. 272322330 |
R. S . S e b a s t i ã o , 1 3 | C a s t e l o Br a n c o

DISCUSSÃO PÚBLICA - Programa Estratégico
de Reabilitação Urbana (PERU) referente à área
de reabilitação urbana (ARU) de Idanha-a-Nova
Armindo Moreira Palma Jacinto, Presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, torna público, nos termos e para efeitos do
disposto no artigo 17.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana,
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, e de acordo com o n.º 2 do artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14
de maio, que a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, em reunião
realizada no dia 26 de março de 2021, deliberou, por unanimidade,
proceder à abertura de um período de 20 dias úteis para discussão
pública do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) da
Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Idanha-a-Nova. O período
de discussão pública terá início no 5.º dia útil contado a partir da
data de publicação deste aviso no Diário da República.
O referido Programa estará disponível para consulta dos interessados na Divisão de Urbanismo e Planeamento da Câmara
Municipal de Idanha-a-Nova, sita na Praça do Município, de segunda a sexta-feira, no horário das 9h00 às 13h00 e das 14h00
às 17h00 e, no sítio da Internet do Município em www.cmidanhanova.pt.
Os interessados poderão formular por escrito, reclamações,
observações, sugestões ou pedidos de esclarecimentos sobre o
PERU, até ao termo do referido período, dirigidos ao Presidente da
Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, por correio ou através do
endereço eletrónico dup@cm-idanhanova.pt, com indicação expressa de “Discussão Pública do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) referente à área de reabilitação urbana (ARU)
de Idanha-a-Nova” e com a identificação e morada de contacto do
signatário, para efeitos de resposta, nos termos dos n.os 3, 4 e 5
do artigo 89.º do diploma legal acima mencionado.
30 de março de 2021. - O Presidente da Câmara Municipal,
Eng. Armindo Moreira Palma Jacinto.

Grande mestre das ciências ocultas, dotado de grandes poderes e conhecimentos científicos das ciências ocultas herdadas
de família. PODER COM SUPER MAGIA NEGRA E BRANCA, RESOLVE PROBLEMA RÁPIDO E EFICAZ, TODOS OS TIPOS DE
PROBLEMAS SOBRENATURAIS.
Amor, Negócios, Justiça, Doenças Espirituais;
Sexuais; Maus-Olhados, Invejas, Indesejados. O seu futuro depende da sua decisão de contactar o PROFESSOR CAMARA e
se quer uma solução honesta para os seus problemas, sejam
grandes, graves ou antigos, contacto. Sigilo absoluto. Efectua
trabalhos com CADEADO VERDE, TÉCNICA SIMPLES, APROXIMAÇÃO, AFASTAMENTO RÁPIDO. Faz trabalhos à distância. Consulta pessoalmente ou por cartas.
BONS RESULTADOS
2.ª A SÁBADO DAS 09H ÀS 21H

Tlm.: 967 083 441 | 914 885 135
CASTELO BRANCO

CARTÓRIO NOTARIAL DE CASTELO BRANCO
Maria de Jesus Folgado Leal Prudente, Notária do Cartório Notarial
de Castelo Branco sito na Rua Mousinho Magro, n.º 8, 1.º andar,
certifico para efeitos de publicação que, por escritura hoje outorgada e exarada a partir de folhas trinta e cinco do livro de notas
número trezentos e quatro-G deste mesmo Cartório, FRANCISCO
DA ROSA MANUEL, NIF 104 429 534 e sua mulher, BELMIRA ROQUE
MARTINS MANUEL, NIF 145 305 503, casados sob o regime de
comunhão de adquiridos, naturais da freguesia de Santo André
das Tojeiras, concelho de Castelo Branco, residentes na Rua Estado do Paraná, n.º 20, Bairro Nossa Senhora do Valongo, em Castelo
Branco, justificaram a posse do direito de propriedade, invocando
a usucapião sobre o prédio rústico, composto por cultura arvense
e oliveiras, com a área de novecentos e vinte metros quadrados,
sito em Tapada, freguesia de Santo André das Tojeiras, concelho
de Castelo Branco, a confrontar do norte e do poente com via pública e do sul e do nascente com Francisco da Rosa Manuel, omisso na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco, inscrito na matriz predial respetiva, em nome de Luís Gonçalves Roma,
sob o artigo 153, secção AI, com o valor patrimonial tributário e
atribuído de dez euros e trinta e cinco cêntimos.
Está conforme o original
Castelo Branco, vinte e três de Abril de dois mil e vinte e um.
A Notária
Maria de Jesus Folgado Leal Prudente

Mª Anjos Costa
Faleceu no passado dia 23 de abril de 2021,
Maria dos Anjos Rodrigues Roque Costa,
com 70 anos, natural de Bugios, Santo André
das Tojeiras e residente em Condeixa-aNova.
AGRADECIMENTO
Seu marido, filhas, genros e restantes familiares, na impossibilidade de o fazerem pessoalmente como seria seu desejo, vêm
por este meio agradecer a todas as pessoas que acompanharam a sua ente querida à sua última morada, ou que de qualquer
outra forma lhes manifestaram o seu pesar.
A todos, o nosso Bem-Haja.
Funeralbi - Agência Funerária | T. 2 7 2 3 2 4 4 0 2 | 966 281 568|
geral@funeralbi.pt | Castelo Branco

António Af onso
Faleceu no passado dia 21 de abril de 2021,
António Arnel Afonso, com 83 anos, natural de S. Sebastião da Pedreira e residente
em Castelo Branco.
AGRADECIMENTO
Sua esposa, na impossibilidade de o fazer pessoalmente como
seria seu desejo, vêm por este meio agradecer a todas as pessoas que acompanharam o seu ente querido à sua última morada, ou que de qualquer outra forma lhes manifestaram o seu pesar.
Agradece também de uma forma muito especial a todas as equipas, por onde passou, do Hospital Amato Lusitano - Castelo
Branco, pela forma exemplar, nomeadamente o profissionalismo,
carinho e dedicação com que sempre o trataram.
Participa-se que será celebrada Missa de 7º Dia, quinta-feira, dia 29
de abril, pelas 18h00, na Igreja de São Miguel - Sé de Castelo Branco.
Desde já se agradece a todos quantos participarem neste ato.
A todos, o nosso Bem-Haja.
Funeralbi - Agência Funerária | T. 2 7 2 3 2 4 4 0 2 | 966 281 568|
geral@funeralbi.pt | Castelo Branco

MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA

MUNICÍPIO DE IDANHA-A-NOVA

AVISO

AVISO

DISCUSSÃO PÚBLICA - Programa Estratégico
de Reabilitação Urbana (PERU) referente à área de
reabilitação urbana (ARU) de Aldeia de Santa Margarida

DISCUSSÃO PÚBLICA - Programa Estratégico
de Reabilitação Urbana (PERU) referente à área
de reabilitação urbana (ARU) de Alcafozes

Armindo Moreira Palma Jacinto, Presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, torna público, nos termos e para efeitos do
disposto no artigo 17.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana,
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, e de acordo com o n.º 2 do artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14
de maio, que a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, em reunião
realizada no dia 26 de março de 2021, deliberou, por unanimidade,
proceder à abertura de um período de 20 dias úteis para discussão
pública do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) da
Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Aldeia de Santa Margarida.
O período de discussão pública terá início no 5.º dia útil contado a
partir da data de publicação deste aviso no Diário da República.
O referido Programa estará disponível para consulta dos interessados na Divisão de Urbanismo e Planeamento da Câmara
Municipal de Idanha-a-Nova, sita na Praça do Município, de segunda a sexta-feira, no horário das 9h00 às 13h00 e das 14h00
às 17h00 e, no sítio da Internet do Município em www.cmidanhanova.pt.
Os interessados poderão formular por escrito, reclamações,
observações, sugestões ou pedidos de esclarecimentos sobre o
PERU, até ao termo do referido período, dirigidos ao Presidente da
Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, por correio ou através do
endereço eletrónico dup@cm-idanhanova.pt, com indicação expressa de “Discussão Pública do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) referente à área de reabilitação urbana (ARU)
de Aldeia de Santa Margarida” e com a identificação e morada de
contacto do signatário, para efeitos de resposta, nos termos dos
n.os 3, 4 e 5 do artigo 89.º do diploma legal acima mencionado.
30 de março de 2021. - O Presidente da Câmara Municipal,
Eng. Armindo Moreira Palma Jacinto.

Armindo Moreira Palma Jacinto, Presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, torna público, nos termos e para efeitos do
disposto no artigo 17.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana,
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, e de
acordo com o n.º 2 do artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/
2015, de 14 de maio, que a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova,
em reunião realizada no dia 26 de março de 2021, deliberou, por
unanimidade, proceder à abertura de um período de 20 dias úteis
para discussão pública do Programa Estratégico de Reabilitação
Urbana (PERU) da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Alcafozes.
O período de discussão pública terá início no 5.º dia útil contado a
partir da data de publicação deste aviso no Diário da República.
O referido Programa estará disponível para consulta dos interessados na Divisão de Urbanismo e Planeamento da Câmara
Municipal de Idanha-a-Nova, sita na Praça do Município, de segunda a sexta-feira, no horário das 9h00 às 13h00 e das 14h00
às 17h00 e, no sítio da Internet do Município em www.cmidanhanova.pt.
Os interessados poderão formular por escrito, reclamações,
observações, sugestões ou pedidos de esclarecimentos sobre
o PERU, até ao termo do referido período, dirigidos ao Presidente
da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, por correio ou através
do endereço eletrónico dup@cm-idanhanova.pt, com indicação
expressa de “Discussão Pública do Programa Estratégico de
Reabilitação Urbana (PERU) referente à área de reabilitação urbana (ARU) de Alcafozes” e com a identificação e morada de
contacto do signatário, para efeitos de resposta, nos termos dos
n.os 3, 4 e 5 do artigo 89.º do diploma legal acima mencionado.
30 de março de 2021. - O Presidente da Câmara Municipal,
Eng. Armindo Moreira Palma Jacinto.

