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Ana Paula Martins e a Banda
do Chapéu Preto sobem ao
palco da Casa de Artes e Cul-
tura do Tejo, em Vila Velha de
Ródão, no próximo domingo,
23 de janeiro, a partir das 15h
30, para um concerto soli-dário
com Custódio Castelo, do qual
as receitas revertem a favor da
Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Vila
Velha de Ródão.

Nascida em agosto de 1980

A Sociedade Filarmónica Auro-
ra Pedroguense realiza, no pró-
ximo domingo, 23 de janeiro, a
partir das 15h30, na Igreja Ma-
triz de Pedrógão Pequeno, um
concerto de ano novo que con-
tará com a participação do
cantor de jazz norte-america-
no Chuck Wansley.

A Andante Associação Artística
dinamiza, no próximo sábado, 22
de janeiro, a partir das 11 horas,
na Biblioteca Municipal Manuel
Antunes, na Sertã, o espetáculo A
Cor do Limão”, para crianças dos

As inscrições para Cursos Li-
vres do Pólo Artístico da Sertã,
do Conservatório de Música
de Coimbra, nos instrumentos
de clarinete, trompa, trombo-
ne, saxofone, percussão e flauta
transversal, estão a decorrer
até dia 31 de janeiro.

Os Cursos Livres decorrem
em regime de frequência sem
paralelismo pedagógico e sem
limites de idade, tendo o aluno
apenas aulas de instrumento
mediante o pagamento de
uma taxa por aula.

Estes cursos apresentam-
se como uma oportunidade
para iniciar a aprendizagem
de um instrumento musical
ou, no caso de já a ter iniciado,

O Grupo Coral do Sertanense
Futebol Clube realiza o sexto
concerto do seu Ciclo de Con-
certos Itinerantes pelas locali-
dades do Concelho da Sertã,
na Igreja Matriz do Troviscal,
no próximo domingo, 23 de ja-
neiro, a partir das 16 horas, no
âmbito das comemorações do
Dia da Freguesia do Troviscal.

Com direção artística do
maestro Paulo Reis, o reportó-
rio do concerto apresentará te-
mas como Senhora do Almor-
tão, Amazing Grace, Vou-me
embora Vou partir, Raise me
up, Ó Rama, Ó que Linda Ra-
ma, entre outros. O concerto é

VILA VELHA DE RÓDÃO

Casa de Artes e Cultura
do Tejo acolhe concerto
solidário
Ana Paula Martins
e a Banda

do Chapéu Preto
estão num

concerto solidário
a favor

dos Bombeiros
Vountários

de Ródão

em Cebolais de Cima, Castelo
Branco, Ana Paula Martins,
lançou o primeiro CD, À Beira
Fado, em 2015, a que se seguiu,
dois anos depois, o álbum A Mes-
ma Saudade. Ambas as edições
contaram com a produção do
mestre Custódio Castelo, gui-

tarrista, compositor e produ-
tor, que se juntará em palco a
Ana Paula Martins neste con-
certo em Vila Velha de Ródão.

Os bilhetes para o concerto
solidário têm um valor de cin-
co euros e podem ser adqui-
ridos no balcão da Casa de Ar-

tes e Cultura do Tejo. Pode ainda
ser efetuada a reserva de bi-
lhetes através do telefone 272
540314 ou do endereço eletró-
nico cactejo@cm-vvrodao.pt,
devendo os mesmos ser levan-
tados no balcão da Casa de
Artes e Cultura do Tejo.

Filarmónica Aurora
Pedroguense
apresenta concerto
de ano novo

Com direção artística do
maestro Pedro Cordeiro, no con-
certo serão executadas obras
icónicas, intemporais e bas-
tante conhecidas dos Queen,
Beatles, Louis Armstrong, Frank
Sinatra, entre outros. O concer-
to conta com o apoio da Câ-
mara da Sertã.

Biblioteca da Sertã recebe
A Cor do Limão

seis meses aos cinco anos, com
música de Joaquim Coelho e
imagem de Mafalda Milhões, a
partir do poema Verdes são os
campos, de Luís de Camões.

Uma pastora junta o seu re-

Cursos Livres do Pólo
Artístico da Sertã
têm inscrições
abertas

de aprofundar conhecimentos
e aperfeiçoar tecnicamente a
sua execução.

Os interessados poderão
obter mais informações atra-
vés do telemóvel 966381367,
do endereço eletrónico polo.
serta@eacmcoimbra.com ou
na página de Facebook www.
facebook.com/eacmcpo
loserta.

Recorde-se que o Pólo Ar-
tístico da Sertã é um dos pólos
do Conservatório de Música de
Coimbra, conservatório públi-
co de referência a nível na-
cional, que resulta de um pro-
tocolo estabelecido entre a
Câmara da Sertã e o Conser-
vatório de Música de Coimbra.

Dia da Freguesia do Troviscal
comemorado com concerto

promovido pela Junta de Fre-
guesia do Troviscal em par-
ceria com a Câmara da Sertã e
o Grupo Coral do Sertanense.

O Dia da Freguesia do Tro-
viscal assinala-se anualmente
a 22 de janeiro, tendo a data
sido fixada pela Junta de Fre-
guesia do Troviscal. A fun-
dação da Freguesia foi rati-
ficada em 1555 pelo Grão Prior
do Crato, Infante D. Luís. Pos-
teriormente, “foi mandada cons-
truir a igreja paroquial no local
em que se acredita ter existido
uma pequena ermida com in-
vocação de São Vicente”, que
se tornou o santo padroeiro da

Freguesia. “Em 1730, a igreja
tinha dois altares laterais (Nossa
Senhora do Rosário e Espírito
Santo), além do altar-mor, que
foi privilegiado durante 10 anos
por Breve do Papa Pio VI, de 8 de
novembro de 1777”, in História
da Sertã, de Rui Pedro Lopes.

Recorde-se que o Ciclo de
Concertos do Grupo Coral do Ser-
tanense Futebol Clube tem co-
mo principais objetivos a promo-
ção da cultura, a divulgação do
património e o combate à exclu-
são e isolamento social. Iniciado
no final de 2018, já percorreu as
localidades Serra de São Domin-
gos, Várzea dos Cavaleiros, Fi-

gueiredo, Sertã e Cumeada.
O Grupo Coral do Serta-

nense Futebol Clube é um gru-
po cultural amador a quatro
vozes, englobado na vertente
cultural do Sertanense Futebol
Clube, sendo constituído por
cerca de 25 elementos da co-
munidade Sertaginense. Ini-
ciou atividade em 2006 sob a
orientação artística do maestro
Paulo Reis. O historial do Grupo
Coral conta já com diversas
iniciativas de caráter cultural e
social e atuações em Portugal
e no estrangeiro, tendo tam-
bém integrado diversos proje-
tos europeus.

banho, dá-lhes de comer e conta-
lhes uma história de amor. Canta-
lhes para as ajudar a comer, para
as adormecer, para brincarem e
para descobrirem palavras no-
vas. Trata-se de um espetáculo

verde, cheio de interrogações e
poesia que questiona se o verde
estará nas ervas dos campos, no
limão ou no prato da sopa, re-
correndo às palavras como brin-
quedo favorito.

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 vinte sete do livro de notas número
trezentos e vinte e dois-G deste mesmo Cartório, MARIA DA
CONCEIÇÃO SILVARES COELHO FERREIRA, NIF 183 019 520,
casada com Joaquim Dias Ferreira, sob o regime de comunhão de
adquiridos, natural da freguesia de Lardosa, concelho de Castelo
Branco, onde reside, na Avenida de Santo António, n.º 46-A, justificou
posse do direito de propriedade, invocando a usucapião sobre um
quinto do prédio rústico, composto por terra de cultura arvense
e oliveiras, com a área de cinco mil duzentos e cinquenta metros
quadrados, sito em Ribeirinha, freguesia de Lardosa, concelho de
Castelo Branco, a confrontar do norte com Maria Celeste Jerónimo
Carapinha Carvalho, do sul com Maria Madalena Antunes Preto Romão
Carrilho Venâncio e herdeiros de António Ramos, do nascente com
herdeiros de António Carvalho Mendes e do poente com Maria Luz
Trindade Lourenço e Joaquina Reis Pinheiro Martins Soares, omisso
na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco, inscrito na
matriz predial respetiva, em nome de João Silvares Coelho, Joaquim
Silvares Coelho, Maria do Céu Silvares Coelho, Maria da Conceição
Silvares Coelho e Maria de Lurdes Silvares Coelho, sob o artigo 188,
secção B, com o valor patrimonial tributário e atribuído de três euros
e trinta e dois cêntimos, correspondente à dita fração de um quinto.

Está conforme o original.
Castelo Branco, dezassete de Janeiro de dois mil e vinte e dois.

A Notária
Maria de Jesus Folgado Leal Prudente

Banda do Chapéu Preto e Ana Paula Martins


