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TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE COIMBRA
Juízo de Competências Genérica de Penacova

Rua de S. João - 3360-340 Penacova
Telef.: 239096500 | Fax: 239096519 | Mail: penacova.judicial@tribunais.org.pt

 Processo: 96/17.6T8PCV Interdição/Inabilitação Referência: 74775530
  Data: 22-05-2017

ANÚNCIO
A Mm.ª Juiz de Direito Dr.ª Sónia Gonçalves Costa, do Juízo de Competência Genérica de 

Penacova - Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra:
Faz saber que foi distribuída neste tribunal, a ação de Interdição/Inabilitação em que é requerida 

Helena Maria Silva Ferreira Simões, com residência em domicílio: APPACDM - Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão de Pais e Amigos do Cidadão De� ciente Mental, 
Apartado 14, 3350-073 Vila Nova de Poiares, para efeito de ser decretada a sua interdição por 
anomalia psíquica.

A Juiz de Direito,
a) Dr.ª Sónia Gonçalves Costa

A Oficial de Justiça
a) Cristina Monteiro
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111  A 4.ª edição da 
Feira de Turismo da Ser-
ra da Lousã, integrada no 
certame Expo Miranda 
2017, vai decorrer decorre 
a partir de hoje e até 4 de 
junho, no Mercado Muni-
cipal da vila.

Trata-se de um certame 
em que a Câmara Munici-
pal aposta na “promoção 
e no desenvolvimento de 

fluxos turísticos dos re-
cursos naturais e endóge-
nos, estimulando assim o 
desenvolvimento econó-
mico da região”, referem 
os serviços autárquicos..

Os agentes do setor de 
turismo poderão, du-
rante os referidos cinco 
dias, apresentar os seus 
serviços e recursos aos vi-
sitantes.

Feira de Turismo da Serra 
da Lousã integra certame

Milhares de visitantes esperados 
num certame de referência
111 Logo à noite, Quim 

Barreiros sobe ao palco 
principal da ExpoMiranda 
para abrir cinco noites de 
concertos e muita anima-
ção. Com entrada gratui-
ta, a organização acredita 
que, atendendo ao clima 
ameno que se anuncia – 
para hoje e para o restan-
te programa de festas – a 
atuação do popular artista 
deverá representar uma 
primeira enchente.

Todavia, a maior expeta-
tiva criada nesta edição do 
certame, está agendada 
para a noite de sábado, 3 
de junho, onde são espe-
radas dez mil pessoas no 
recinto. Trata-se de uma 
organização anual da Câ-
mara Municipal de Miran-
da do Corvo, que este ano 
decorre entre 31 de maio 
e 4 de junho. No conjun-
to de cinco dias poderão 
acorrer à vila um total de 
mais de 30 mil pessoas, 
o que seria a “maior en-
chente de sempre”. Este 
número não surpreende 
o presidente da autarquia, 
Miguel Baptista, que prog-
nosticou – durante a apre-
sentação, na presença de 
alguns artistas contrata-
dos – “a melhor ExpoMi-
randa de sempre, com a 
expetativa de bater todos 
os recordes”.

Ao longo das cinco noi-
tes atuam, por ordem, 
Quim Barreiros, “Ús Sai 
de Gatas”, David Antunes 
e Midnight Band, Tony 
Carreira e Plano Z/Paulo 
Sousa.

Ampliação do espaço
No aspeto logístico e 

de segurança, o certa-
me conta, nesta XXVII 
edição, com um espaço 
mais amplo e mais bem 
estruturado, resultado 
da ampliação do recin-
to, em consequência da 
anexação de uma área de 
terreno adquirida pela au-
tarquia para o efeito. É aí 

que está instalado o palco 
principal, deslocado para 
junto do mercado Muni-
cipal.

Atendendo à afluência 
esperada, as entradas se-
rão registadas, através 
de uma fita colocada no 
pulso de cada pessoa do 
público, principalmente 
nos dias com bilheteira, 
que são 2 e 3 de junho – 
2,5 e 5 euros -incluindo 

crianças até aos 12 anos, 
mesmo que não paguem 
bilhete.

A iniciativa foi conce-
bida para que as receitas 
possam minimizar parte 
do orçamento destinado a 
esta realização, que ascen-
de a 150 mil euros.

Por outro lado, aos dois 
palcos habituais, é acres-
centado nesta edição um 
3.º palco, para música 

mais tranquila e fado, de 
Coimbra e Lisboa, adian-
tou a organização. Com 
mais espaço disponível, 
foi também possível au-
mentar o número de stan-
ds para 150, incluindo a 
Feira de Turismo da Serra 
da Estrela. Serão seis as 
tasquinhas a funcionar, 
promovidas pelas coleti-
vidades locais. 
| António Rosado

A qualidade do cartaz tem vindo a reunir, nas edições anteriores, milhares de pessoas nos concertos

RQuim Barreiros, com 40 anos de carreira, é uma 
das maiores referências da música popular, sempre 
acompanhado pelo seu acordeão e afirmando-se pela 
suas letras brejeiras de duplo sentido.

artistas

RO Grupo “Ús Sai de Gatas” é “prata da casa. Com oito 
anos de existência , são presença assídua em festivais 
de música popular/tradicional, com uma imagem de 
permanente boa disposição

RTony Carreira é apresentado como cabeça de cartaz 
da ExpoMiranda. Com um registo de música romântica, 
é conhecido por fazer deslocar legiões de fãs.

RDavid Antunes, músico e cantor, tornou-se 
conhecido em 2009 com atuações no programa da 
RTP “Cinco para a meia-noite”. Já lançou pelo menos 
cinco singles de originais

RDJ Ride tem uma carreira de cerca de uma década. 
É um dos mais premiados dj portugueses, com quase 
100 atuações por ano em espetáculos nas capitais 
europeias e em festivais de verão.

RPaulo Sousa foi concorrente da 6.ª edição do 
programa televisivo Ídolos, conquistando o segundo 
lugar, o que  projetou a sua carreira. Natural de Miranda 
do Corvo, é presença frequente no certame.

David Antunes e Paulo Sousa são dois dos artistas que vão subir ao palco

DR

DR
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ExpoMiranda abre hoje portas 
para cinco dias de festa

111 Ao longo dos pró-
ximos dias, até domingo, 
Miranda do Corvo é o cen-
tro das atenções da região 
com um programa mui-
to ambicioso de anima-
ção cultural, atividades 
comerciais e concertos 
ao vivo, que traduz uma 
aposta do município no 
reforço, em cada ano que 
passa, num certame que 
é uma referência em todo 
o território do Centro de 
Portugal.

São 27 edições consecu-
tivas, que foram represen-
tando um crescimento 
sustentado do certame, 
muito alavancado em car-
tazes de concertos mu-
sicais fortes, e inovações 
que tomaram diversas 
forma no recinto.

Entretanto, no âmbito 
da grande feira, passou a 

realizar-se a Feira do Tu-
rismo da Serra da Lousã, 
que já vai na 4.ª edição. 

De acordo com a tradi-
ção e os hábitos enrai-
zadas, a iniciativa é uma 
festa do povo que faz des-
cer à sede do concelho as 
populações das outras 
freguesias, desde a La-
mas, Vila Nova, Semide e 
Rio de Vide, bem como de 
concelhos vizinhos.

Dinamismo empresarial
A autarquia assume a 

organização do evento, 
sabendo que “o concelho 
ganha, desde logo, com a 
promoção que se faz aos 
agentes locais das diver-
sas áreas da atividade eco-
nómica, não esquecendo 
o setor do turismo”. 

Naturalmente que todo 
o movimento gerado 

contribui ainda para que 
os agentes locais da res-
tauração e hotelaria au-
mentem muito o negócio, 
pelo menos nestes dias, a 
que se acrescentam ou-
tras iniciativas ao longo 
do ano, como são os casos 
das organizações ligadas 
à gastronomia, com a Se-
mana da Chanfana, pro-
vas de âmbito nacional 
de BTT e trail running, e 
turismo de natureza as-
sociado à serra e à rede de 
Aldeias do Xisto, de que 
Miranda do Corvo tem 
uma digna representan-
te, que é Gondramaz. São 
apostas muito fortes na 
animação turística, com 
evidente crescimento. 
Aliás, há diferentes indi-
cadores que demonstram  
também o investimento  
de particulares e enti-

dades, como se vê pelo 
aparecimento de novas 
unidades de alojamento 
e novos operadores ao 
nível do turismo rural e 
de natureza. 

150 expositores
Num concelho onde o 

presidente da Câmara 
Municipal gosta de enfa-
tizar a “dinâmica e inicia-
tiva empreendedora” dos 
agentes locais, a adesão 
de expositores a Expo-
Miranda 2017 comprova 
isso mesmo, observan-
do-se uma significativa 
adesão, em linha com a 
edição de 2016, que tinha 
registado um aumento 
de presenças que se cifra 
em 15 por cento, muitos 
deles de fora do concelho 
e atingindo mais de 150 
expositores. 

Equipa autárquica e alguns dos músicos presentes em palco juntaram-se na apresentação do certame

5
artistas, entre cantores 

e grupos musicais 
atuam em cada uma 

das noites do evento. 
Acresce um lote de 

cerca de uma dezena 
de djs que ocupam, 

primordialmente, 
o Palco 2

27
edições da ExpoMiranda 

conferiram ao certame 
um  carisma próprio como 

referência na região

150
expositores estão 

instalados no recinto, 
numa demonstração 

de vitalidade do tecido 
empresarial

10 mil
é o número de 

espetadores esperados 
para o concerto de Tony 

Carreira, num recinto 
preparado para receber

30 mil pessoas ao longo 
de todo o evento

números

Ruca assinala 
Dia da Criança
111 A apresentação do 

espetáculo do Ruca assina-
la amanhã, 1 de junho às 
19H30 – no palco principal 
da ExpoMiranda – o Dia da 
Criança. É também o feria-
do municipal. Trata-se de 
uma das atrações infantis 
de maior sucesso ao vivo, 
resultante do êxito alcan-
çado na TV. Todavia, o pro-
grama concelhio para este 
dia é muito mais vasto. Co-
meça logo às 10H00 com o 
hastear da bandeira, com 
hino cantado pelos alunos 
da EB1 de Vila Nova. Ao 
longo do dia estará a cir-
cular, na praça José Falcão, 
o comboio da miudagem, 
em simultâneo com ateliês 
de “Direitos de Crianças” e 
“Dia das Irmãos”.

Decorre também anima-
ção com o Mickey, a Min-
nie e bonecas que fazem 
pinturas faciais e manuse-
amento de balões. Realiza-
se o jogo da Glória com 
Joana Martins e, a partir 
das 14H00, há aminação 
com insufl áveis, e “Magia 
na Praça”, com Ricardo 
Santos.
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