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Albuquerque anuncia alteração ao regulamento
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Foi numa visita a
uma exploração
agrícola de
pimentos, na
Calheta, que o
presidente do
Governo anunciou
a alteração ao
regulamento dos
parques
empresariais.

para a agricultura

s parques empresariais te-
rão, em breve, uma maior
área para produção agrí-
cola. O anúncio foi feito
esta sexta-feira pelo presi-

'Vamos rapidament€ aumgntar
o espaço para a colocação de ng-
vas pnrduSes agrícolas de pona',
ilisse Miguel Albuquerque, expli.
cando que para o efeito seráfeita
uma alteração ao regulamento
dos parques empresariais.

O Governo Regional quer, com
esta alteração, atrair novas pro-
duções agricolase que as mesmas
acompanhem os avanços tecno-
lógicos nesta área.

Miguel Albuquerque sublinhou
o potencial daquele parque em-
presarial que é das "unidades
mais avançadas ao nível euro-
peu".

E porfalar em tecnologias avan-

çadas, é nisso que se baseia Jorge
Gonçalves, empresário agrícola
responúvdl pela grande explo-
ração de pimentos ontem inau-
gurada pelo-presidente do Go-
verno.

Trata-se de um terreno com
5.300 menos quadrados que con-
templa uma estufa com 4.520
metros quadrados, cujos trata-
mentos são baseados num mé-
todo inovador, com produção em
hidroponia, utilizandô travessei-
ros de fibra de côco.

o investimento, de 464 mil eu-
ros, financiado pelo PRODEMM,
prevê produzir 16,500 plantas

toneladas de pimentão. O em-
presário, que também comercia-
liza pepino, escoa os produtos
pâra os supermercados Conti-
nente e, apenas, para o mercado
regional.

No total, emprega oito pessoas,
quatro das quais"provenientes
da Vehezuela.

O presidente da Câmara da Ca-
lheta, que também esteve no lo-
cal, realçou o facto deste setor
primário estar em frdnca expan-
são no concelho e enalteceu o
impacto que essa realidade tem
na economia e no turismo rural.

O autarca aproveitou. a opor-
tunidade para elogiar as polÍticas
de prodmidade deste Governo,
inclusive do secretário regional
da Agricultura que "tem estado
presente sempre que é preciso".

Por outro lado, quem dispensou
elogios foi o presidente do Go-
verno que, no seu discurso, não
poupou recados àqueles que se

baseiam "nos produtos de publi-
cidade política", que'estão sem-
pre a falar das pessoas de formê
.abstrata" e a'dar beijinhos" e a
'deixar fotografias no facebook".
"Isso não são políticas e o que é
preciso é ter um caminho de de-
senvolvimento, de criação de em-
prego, de melhorar os rendimen-
tos das fámílias", vincou, lem-
brando que a Madeira já soma
64 meses de crescimento econô-
mico:-. . .,o,'.t,' ..'. -.,',,, ":i*.

dente do Governo Regional, numa por ano, ou seja, 164 mil quilos.
úsita a uma exploração agrícola- Na inauguração, Jorge Gonçal-
de pimentos, no Parque Empre- ves revelou que êntre junho'e
sarial'da Calheta. ' dezernbroeonseguiuprodfgi".ep
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Eu, JOSE CARLOS DE FREITAS, NIF 201,866,889, divorciado, naturaI da Írequesia d0

l'lonte, concelho do Funcha[, residente à Rua Câmara Pestana, no 3, Íreguesia de São

Martinho, concelho do Funchal, titular do bilhete de identidade no 1244503d, de

20/04/2010 e válido até 20/04/2020, emitido pelo ll1inhtuio dos l'legócios Estrangeiros,

revogo, tornando nula e de nenhum eÍeito a procuração outorgada no dia vinte e sete de

agosto de mil novecentos e noventa e três, na extinta Secretaria Notarial e Protesto de

Letrasdo Funchal, a ÍavordeJoão J'lanuelsilva Pita, casado, naturaldeSanta Luzia, fun-

chal, onde reside à Rua Silvestre Íluintino de Freitas, n0 18.

Funchat' 2l de Dezembro de 20ïsc 
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Ctáda ìlleta Bartosa, notária, CERIIFICA parâ efuibs de pudicaÉo, que por euiura de tnle, tarda a b-
útasl5, do tiwo de notaspan escriturasdivenas número4&A de# Carúio,Aveüno deJess Francbco,NlF

186.458959eJacintaParh FrâÍdsco, NlF1S43S6TqedcsoboregimdacoÍÍil.nhegeratdebers,dena-
tfiatdafre$esbdePonta Detgda,coÍEelhodeSãoVixnbeetarntuntdafregnresbecoÍf,dhodeSfoVrcenb,
residenbsaoSfriodaPrimiraLornbada,freguesiadePo{ÌtaDelgda,dedâraqrcsão donoselegftimopossni-

dores, coínexdusfu de outeín, do pÍédio rústico,sihrado na Prirneira l-úìbada, oÍìdedtaÌÍÌâó Mirdoüo,írÈ
guesh de Ponta Ddgada, concetho de São Vicerrte, coÍn a árE btat de duenbs e sesserÌta e dds rÍìeto6
quadm@quemnfiorrba Nortscan oCaminho Pfunhipâla&ilsn llariaCândkbdossanbs Frarciscoeou.

tos,a l-esìecom HerdèircdeAn6nioEteutérioVerÉncio, ea oestecom a lgadade lbréuseAitindodeCant€

Jardirn, inscribna mauia emmrpdelhrb frarcbcahaLsúoartigol22aÊl/6.0 prédioacimaiderÊïicado

rÉoseemonra descÍib rn Consawtóriado kgÈsto PrÊdàtÍbSão\ficenbeíquanbtal, ÍÍËfe paÍb, a des+
rcxaçdoaü descritôsobo rúnrero mitüezenbs ebinb e seis, &fqnreÍarla Fonh Ddg*,oquatseaúaaí
irscrib afarcrda Junrta deCdoniza@ lrrbrn,oÍgEnisÍno do EsHo, pelâapÍ€ssúaÉeA derrezassebde
jarpirodemitrnrecenbseciquenta eseis,eiÍ80Íib na Ínaüizsobo paÍtedoartigo1224.Qeprcfuiòprédo,
apesardE seraa de rm prédio dislinb e auUnorm, oeniesenrettnnças com os seguinbs pÍÉdos descÍibs
na dita Consenaúh: prédo describ sobo úmero milüezerüseüitìhe s€b, da dttafiege*r,oquatseaúa
inscritoafuvordeBennrUo AeWA mgoseÍÌbs, Cristire hr.{aSeetortlrdcsarbedeJoão FredeÍico BeÈão

P(egoSanb6, peleepÌeseÍÊeÉrdob mittezenbs etinb eseisdeurn debíeÍdÍodedis mitedezassetel pÉ
dodescÍibsóonúnBro niltrezenbsefintaeoib,dadibdafwlEia,ondeseadn irscribaËwrdeJmta
de0donize@ lntsíÍtq &gânisÍÍe do Estado, peta.apresenb@ do's de dezasseísdeÍarBiro de mitrpvecenbs

ecirqueftaeseb,eaindaprédpdessibsobonúmaomittezenbeq@ranbeuÍÌda í€foidaterye$aoqud
seaúa inscrbaÍanrde.FreíEbcoAírúìio deVasconcelos kstana, MaÍia da hE @odosSanbs PesÊaÍE de

Carvaltpfueira,l4ariaEmilh Rqpdossanbs PestanadeGarciatuí€iraeTeresa iibÍiaPeshnaSanta RiE, pla
apcsaüÉotês,devinbedoisdenc /eínbrodemitnorccenbseciqrcntaê*ÍsQtroptÉdioeinnftjenüft
cadovebà possedojnstificanbwrão, airdanoesiado deso0êiro,maior, mdhünbedbdejarriro man ml
rpvecenbs e oibnta ecirrco, pordoa@verbatdos pâis, Anúnio Agostinho Frarrcisco e Maria JesuÍnâ & Je$5
casãdossobo reginpdacomunlfu gerâtde bens, í€sidenEsao Sftio daPrinÉira Lombada, osquaispor*avez
o hadam a{uirido.por partiha veôaL effi.rada com os dernais henleirG, em dah que não sabe pretjsari For.

óbitodoaós @rncdo juslificanb, MantetAgosÌinho Frarniscoe MarhdosSanb6,Í€sÍffiqeícramo
ditosfrio.Que, po#irmenb,ojns{ificanbAvelimFranciscocasousoboregimdaccnunhãogral conoidar
üficâdoconj'rge sêírdocerb quedadooÍ€spe,tiìio r€giÍnede benq o ibnlifido píÉdio,epó6o seu 6ameÌìb,
inbgíou a comunlÉo do casaL

Quedescontrecemafonna eadabdeüan3missãodoprédioda reftritlaJunh de Cdmizafr lnhna,ütltar
inscrib no regisb predid, paracdrna Ínenciondos,AnúnioAgpsiinhoFraÍrciscoeMilbJesuÍnadeJesuse
IttkrndAgostinho Fraxiscoe lt4ariadcSanbs,sendocerbqje6 í€querenEsa{uirinmaos rrsnns, na iÍF

dicada data, a propridále pteíÌa do irnó,81" Que desde a refuida d# os jtd'fi:nbs nnnÉn a possedo ptÉdo

acinra reftrerrcido, porhnb fÉ mais deünE ànos, gozando debdasa utlidade por ete proporcíondoesu
porbndo6r€speürtcerraruoo,qindoseÍnfeporfunnaonespondenbaoercrúiododrdbdeprog*dde,
pacifitzrenb, sern üotêÍtia, coÍünua e puHicamenb, à vista e com o confBeirnenb debdc, sem çatquer
opü*Fdequemquerqrcseja,írynrandotesardircibatÌrcio,ininbmpEeÉnsivanElìb,sendoporisso uÍìa
pcse pacfiica, conüruaede be#, retiwpdoqntàtpiem o idaüïcado prédioporugrc+tio.

Estácmftrreo ori$nat
StuVrceíb,3dejanefode20l9. 
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