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EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO
NOTÁRIA SALOMÉ ARCHER MENDES
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Certifico para efeitos de publicação que, por escritura de vinte
um de Novembro, de dois mil e treze, lavrada no Cartório da notária,
M. Salomé Archer de Carvalho O. Mendes de S. Falcão, sito na Ave-
nida Dr. Manuel Lopes de Almeida, nº 64, em Benavente, exarada no
livro de notas número cento e dezanove - A, a folhas treze, MARIA
DO ROSÁRIO MENDES, divorciada, natural da freguesia e concelho
de Vila Velha de Ródão, declarou: Que com exclusão de outrém é
dona e legítima possuidora dos seguintes prédios: 1. Prédio Rústi-
co denominado Tojal, na freguesia e concelho de Vila Velha de Ródão,
composto por Pinhal e Olival Baldio, com a área de cinco mil duzentos
e oitenta metros quadrados, não descrito na Conservatória do Regis-
to Predial de Vila Velha de Ródão, inscrito na matriz cadastral sob o
artigo 15 da secção U, da referida freguesia de Vila Velha de Ródão;
2. Prédio Rústico denominado Figueira Rei, na freguesia e conce-
lho de Vila Velha de Ródão, com a área de seis mil e duzentos metros
quadrados não descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila
Velha de Ródão, inscrito na matriz cadastral sob o artigo 81 da secção
AA, da referida freguesia de Vila Velha de Ródão.

Que os prédios identificados vieram à sua posse, por volta do
ano de mil novecentos e sessenta e cinco por partilha hereditária
por óbito de seus pais, Manuel Alves e Leopoldina Maria, ambos já
falecidos, que à data da partilha era casada com Alfredo Pires
Morais Forte, sob o regime da comunhão geral de bens. Entretan-
to e tendo em vista o divórcio com o referido Alfredo Pires Morais
Forte, celebrou no final de Dezembro de mil novecentos e noventa
e um, um contrato de promessa de partilhas, reduzido a escrito,
tendo estes dois prédios por efeito desse contrato de promessa
de partilhas parcial, sido adjudicados e materialmente entregues à
ora justificante, tendo ficado acordada a posterior celebração da
escritura pública de partilhas por divórcio. Negócio jurídico este,
nunca reduzido a escritura pública.

Que, é também com exclusão de outrém, dona e legítima
possuidora dos seguintes prédios: 3. Prédio Rústico denomina-
do Covão do Cortiço, na freguesia e concelho de Vila Velha de
Ródão com a área total de cinco mil metros quadrados não descrito
na Conservatória do Registo Predial de Vila Velha de Ródão, inscrito
na matriz cadastral sob o artigo 33 da secção L, da referida fregue-
sia de Vila Velha de Ródão, que o prédio esta na sua posse, desde
o falecimento do seu irmão Joaquim Ribeiro Alves, falecido em doze
de Fevereiro de mil novecentos e setenta e nove, no estado de sol-
teiro, maior, sem deixar descendentes, nem ascendentes vivos ou
testamento. Que por efeito do referido casamento com Alfredo Pires
Morais Forte, também este prédio ingressou na comunhão conjugal.
Que posteriormente ao divórcio, partilhou verbalmente com o seu ex-
cônjugue, Alfredo Pires Morais Forte, este prédio, tendo-lhe sido
adjudicado, em data que não pode precisar, entre Março de mil nove-
centos e noventa e dois e Março de mil novecentos e noventa e três,
partilha esta, meramente verbal e nunca reduzida a escritura pública.

4. Prédio Rústico, denominado Covão da Macieira, na fregue-
sia e concelho de Vila Velha de Ródão com a área de quinze mil no-
vecentos e sessenta metros quadrados não descrito na Conservatória
do Registo Predial de Vila Velha de Ródão, inscrito na matriz cadastral,
sob o artigo 32 da secção L, da referida freguesia.

Que este prédio veio à sua posse por volta do ano de mil
novecentos e sessenta e cinco por partilha hereditária por óbito
de seus pais, Manuel Alves e Leopoldina Maria, ambos já faleci-
dos, à data já casada com Alfredo Pires Morais Forte, sob o re-
gime da comunhão geral de bens este prédio ingressou na co-
munhão conjugal, sendo cada um dos cônjugues meeiro. Que
posteriormente ao divórcio em data que não pode precisar entre
Março de mil novecentos e noventa dois e Março de mil nove-
centos e noventa e três partilhou verbalmente com o seu ex-
cônjugue este prédio, tendo-lhe sido adjudicado, por partilha
meramente verbal, mas nunca reduzida a escritura pública.

Que entrou na posse e fruição de todos os prédios, como única
titular, em nome próprio com ânimo de quem exercita direito próprio,
sendo reconhecida como sua dona por toda a gente, fazendo-o de
boa fé, por ignorar lesar direitos alheios, pacificamente, porque sem
violência, contínua e publicamente à vista e com conhecimento de
toda a gente e sem oposição de quem quer que seja e tudo isto por
lapso de tempo superior a vinte anos.

Que dadas as enunciadas características de tais posses, adqui-
riu todos os prédio por usucapião, invocando por isso, esta forma
originária de aquisição para todos os efeitos legais.

Este extracto, destinado a publicação, está, na parte respeitante,
em conformidade com o original que é uma escrituta pública.

Benavente, 21 Novembro de 2013.
A Colaboradora da notária,

(Assinatura ilegível)

A Escola Superior Agrária (ESA),
de Castelo Branco recebe ama-
nhã, quinta feira, a partir das
9h30, o encontro Pequenos Ru-
minantes – que aspetos melho-
rar, que tem como público-alvo
produtores, transforma- dores
de leite, técnicos de campo, diri-
gentes associativos, estudantes
nas áreas das ciências agrárias e
veterinárias e de um modo geral
a todos os interessados.

A iniciativa tem como ob-
jetivo debater as novas tec-
nologias aplicadas à criação

A Escola Superior de Gestão
(ESG), de Idanha-a-Nova, or-
ganiza sábado, a partir das 14
horas, um curso de iniciação à
decoração de bolos denomina-
do Cake Design.

O curso tem a duração de
cinco horas e tem como objeti-
vo dotar os participantes de
conhecimentos sobre os prin-
cipais métodos de cobertura
de bolos e desenvolver a técni-
ca de modelagem com pasta

A Escola Superior Agrária
(ESA), de Castelo Branco, ter-
ça-feira, a partir das nove ho-
ras, acolhe um workshop, no
qual será feita uma apresenta-
ção de talhada do Instituto
Politécnico de Castelo Branco
(IPCB) e de três das suas esco-
las superiores: Agrária (ESA),
Artes Aplicadas (ESART) e de
Tecnologia (EST), com o obje-
tivo que empresas participan-
tes fiquem a conhecer as
competências, tecnologias e
serviços que a instituição dis-
ponibiliza.

Superior de Gestão
organiza curso
de decoração de bolos

de açúcar.
As inscrições no curso, que

custam 20 euros, devem ser
feitas até amanhã, quinta-fei-
ra, mediante o preenchimento
de uma ficha disponível em
www.ipcb.pt/ESG.

Encontro dá a conhecer o Politécnico
e três das suas escolas

A iniciativa surge integra-
da no projeto Redes de Inova-
ção, promovido pela Associa-
ção Industrial Portuguesa –
Câmara de Comércio e Indús-
tria (AIP-CCI).

Recorde-se que o projeto
Redes de Inovação, Informa-
ção sobre inovação e desenvol-
vimento tecnológico para PME
(mercados, financiamento e
inovação, tem como objetivo
promover a competitividade
das Regiões do Centro (com
enfoque na NUTS III Beira In-
terior Sul) e do Alentejo (com

enfoque nas NUTS III Alto
Alentejo e Alentejo Central),
através da conceção e imple-
mentação de um programa in-
tegrado de promoção da Ino-
vação. Este projeto prevê o
envolvimento das empresas e
das entidades do Sistema Ci-
entífico e Tecnológico (SCT)
através de workshops que são
realizados em vários pontos do
território e promovidos pela
AIP-CCI, em parceria com as-
sociações empresariais, entre
as quais a Associação Empre-
sarial NERCAB.

Depois deste primeiro
workshop, realizar-se-á um se-
gundo workshop, dia 17 de
dezembro, que consistirá na
visita às empresas, por parte
dos responsáveis pelo Politéc-
nico, em função das manifes-
tações de interesse recolhidas
no final do primeiro encontro.
Assim, o segundo workshop
tem como objetivo permitir ao
Politécnico deslocar-se às ins-
talações das empresas e, em
conjunto com estas, identifi-
car oportunidades concretas
de colaboração.

Superior de Tecnologia
abre as portas
na Semana
Europeia da Robótica

A Escola Superior de Tecnolo-
gia (EST) de Castelo Branco
está a dinamizar um conjunto
de atividades no âmbito da
Semana Europeia de Robóti-
ca, que decorre até sexta-fei-
ra. Com esta iniciativa, o La-
boratório de Robótica do
Instituto Politécnico de Cas-
telo Branco (IPCB) mantém as
portas abertas à comunidade

já que, de 18 a 22 de novem-
bro, foram desenvolvidas ati-
vidades no âmbito da come-
moração da Semana de
Ciência e Tecnologia.

As atividades diárias pre-
vistas e para as quais já estão
inscritas quatro escolas do
Distrito, num total de 135 alu-
nos do Ensino Secundário, são
compostas de duas partes.

Na primeira será apre-
sentada a iniciativa RO-
BOT@ ESCOLA – Escola de
Robótica, que está inserida
no projeto ciência viva Esco-
lher Ciência, à qual se segue
um debate sobre O que que-
remos dos robôs no futuro?
Os robôs na indústria. Os
robôs nas nossas casas. Os ro-
bôs para cuidados de saúde.

Os robôs e a sociedade.
Na segunda parte, os par-

ticipantes são incentivados a
meter a mão e participar no
workshop que permitirá cons-
truir e programar um robô.

As atividades continuam
depois com demonstrações de
um robô terrestre e aéreo co-
mandado por telemóvel e do
Jogo do Galo com robô.

MELHORAR A CRIAÇÃO DE GADO

Encontro Pequenos
Ruminantes na Agrária

de pequenos ruminantes en-
carando sobretudo os aspe-
tos a melhorar na higiene, re-
produção, gestão e alimen-
tação, bem como as implica-

ções da nova Politica Agríco-
la Comum (PAC).

O encontro é organizado
pela ESA, o CERNAS – Centro
de Estudos de Recursos Natu-

Os produtores
e técnicos podem
debater
a aplicação de
novas tecnologias
à melhoria
da produção

rais, Ambiente e Sociedade e
pelas empresas Nanta e Deo-
san Farm, sendo que a partici-
pação é gratuita, mas a inscri-
ção é obrigatória.

A nova PAC exige que sejam melhorados alguns aspetos na higiene e alimentação


