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RYANAIR

Greve sem serviços mínimos
A greve dos tripulantes da Ryanair, 
marcada para sexta-feira, sábado 
e domingo, não teve serviços mí-
nimos fixados pelo Governo, mas 
o Sindicato Nacional do Pessoal 
de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) 
assegura que as “necessidades im-
preteríveis” estarão asseguradas. 

A estrutura sindical adiantou 
que “não foi proferido qualquer 

despacho ministerial a fixar a rea-
lização de serviços mínimos (...) 
sendo certo que o conceito de 
necessidades impreteríveis ape-
nas se confina às Regiões Autó-
nomas dos Açores e da Madeira, 
por razões de coesão nacional e 
isolamento das populações pa-
ra quem é essencial este meio de 
transporte”.

PROGRESSO

Empresa Unilift muda-se 
para a Ribeira Brava
Novo espaço vai acolher os serviços administrativos e de escritório, assim
como um stand de vendas e de manutenção dos camiões DAF.

A empresa Unilift vai mudar as suas 
instalações para o Parque Empresa-
rial da Ribeira Brava, de onde pas-
sará a operar nas várias áreas de 
negócio assente na venda, aluguer, 
manutenção, reparação e certifica-
ção de operacionalidade de uma 
vasta gama de máquinas e equi-
pamentos. 

A Unilift é ainda representante 
oficial dos camiões DAF e apresenta 
esta sexta-feira o novo modelo topo 
de gama para o mercado europeu, 
num evento que vai servir também 
para apresentar o novo edifício que 
vai nascer na Ribeira Brava.

Os desafios atuais da empresa 
exigem novas instalações e a esco-
lha recaiu no Parque Empresarial 
da Ribeira Brava, por reunir as con-
dições necessárias e por oferecer 
um conjunto de fatores vantajosos 
para os empresários. 

A construção do empreendi-
mento arranca no próximo mês 
de julho e o novo espaço vai aco-
lher os serviços administrativos e 
de escritório, assim como um stand 
de vendas e de manutenção dos 
camiões DAF, num investimento 
de 1,5 milhões de euros.

O empresário Paulo Ferreira 
explica que as atuais instalações 
situadas no Caniço são pequenas 
para os novos desafios da empresa, 

pelo que a aposta na Ribeira Brava 
acaba por ser benéfica para todos, 
já que o novo espaço terá uma área 
total de 2.300 metros quadrados 
e vai permitir uma resposta eficaz 
aos clientes. 

Numa visita ao loteamento do 
Parque Empresarial realizada esta 
semana, o empresário enalteceu 
os acessos rodoviários e a localiza-
ção desta zona empresarial, assim 
como a celeridade no processo de 
licenciamento por parte da autar-
quia que isenta os empresários das 
taxas urbanísticas por um período 
de cinco anos.

O autarca Ricardo Nascimen-
to aproveitou a oportunidade pa-
ra congratular o empresário pela 
aposta no concelho e recordou que 
sendo a Unilift uma empresa com 
presença no mercado regional há 
25 anos, “a sua experiência vai enri-

quecer a oferta empresarial do con-
celho e vai trazer muitos clientes à 
Ribeira Brava”.

Este investimento vai garantir 
qualidade, sustentabilidade, em-
prego e vai aumentar o Produto In-
terno Bruto do concelho. Por ou-
tro lado, a instalação de uma nova 
empresa no PERB vem consolidar 
a estratégia traçada pela Madeira 
Parques Empresariais juntamente 
com a autarquia para, até ao final 
do ano, ter uma ocupação na ordem 
dos cem por cento.

Quem também aplaude este in-
vestimento é o secretário regional 
da Economia. Rui Barreto felicita o 
empresário, o qual “irá garantir a 
criação de novos postos de trabalho 
no concelho e aumentar o dinamis-
mo comercial e empresarial que a 
Ribeira Brava tem vindo, tão bem, 
a demonstrar e a por em prática”.

O governante diz que “são es-
tes investimentos que concretizam 
uma política efetiva de descentra-
lização, pretendida com a criação 
da Madeira Parques Empresariais, 
permitindo gerar riqueza para o 
concelho e, acima de tudo, crian-
do emprego, fixando as populações 
e, por essa via, contribuir também 
para evitar a desertificação das lo-
calidades mais afastadas dos cen-
tros urbanos”.
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(Publicado no “JM” de 24/6/2022)

Cláudia Vieira Barbosa, notária, CERTIFICA para efeitos de publicação, que por escritura de 
hoje, lavrada a folhas noventa e cinco e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas nú-
mero SETENTA E UM -A, deste Cartório, VIRGÍLIO GONÇALVES CARDOSO e mulher CONCEIÇÃO 
FERNANDES VIVEIROS CARDOSO, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, ambos 
naturais da freguesia e concelho de São Vicente, onde residem à Rua da Junça, número 23, Ri-
beira Grande, DECLARAM que, são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do 
seguinte bem imóvel: 

Prédio rústico, composto por terra de cultivo, no qual está implantado um palheiro agrícola, 
localizado ao Sítio da Vargem, onde chamam Achada do Beirão, freguesia e  concelho de São 
Vicente, com a área total de seiscentos e dois metros quadrados, a confrontar a norte com Agos-
tinho Andrade Gomes, a sul com António Conceição Gouveia, a nascente com a Estrada Regional 
101, e a poente com a Levada, não descrito na Conservatória do Registo Predial de São Vicente, 
inscrito na respetiva matriz predial, em nome de Daniel Sebastião de Gouveia, sob o artigo 7634. 

Que, o identificado prédio veio à posse dos ora justificantes, no estado de casados, em dia 
e mês que não sabem precisar do ano de mil novecentos e noventa seis, por compra meramente 
verbal, não titulada, feita a Manuel Pereira Júnior e mulher Maria Alice Dinis, casados sob o regi-
me da comunhão geral de bens, residentes que foram ao Sítio da Vargem de Cima, freguesia e 
concelho de São Vicente; e que estes, por sua vez, haviam adquirido, o indicado prédio, também 
por compra meramente verbal, não titulada, feita a Daniel Sebastião de Gouveia e mulher Maria 
Gonçalves, casados sob o regime da comunhão geral de bens, residentes que foram ao dito Sitio 
da Vargem de Cima, na sobredita freguesia de São Vicente, sem que nunca tivessem outorgado 
as respetivas escrituras.

Que, desde a referida data até ao presente, logo há mais de vinte anos, os aqui justificantes 
mantêm a posse do prédio acima identificado, gozando de todas as utilidades por eles proporcio-
nadas e suportando os respetivos encargos, agindo sempre por forma correspondente ao exer-
cício do direito de propriedade, pacificamente, sem violência, contínua e publicamente, à vista e 
com o conhecimento de todos, sem qualquer oposição, ignorando lesar direito alheio, ininterrupta 
e ostensivamente, sendo, por isso, uma posse pública, pacífica, contínua e de boa fé, pelo que 
apesar de não disporem de um título com que possam comprovar o seu direito de propriedade, o 
certo é que já adquiriram o sobredito prédio, a título originário, por usucapião.

Está conforme o original. 
São Vicente, vinte e dois de junho de dois mil e vinte e dois. 

A Notária, em substituição legal

CÂMARA MUNICIPAL DA CALHETA
9370 – 135 CALHETA (MADEIRA)

Doroteia Mercês Andrade Silva Leça, Vice-Presidente do Município da Calheta, que, 
por motivos de intervenção na escarpa sobranceira à Marginal da Calheta, torna público o 
encerramento da Avenida D. Manuel I, na freguesia e concelho da Calheta - Madeira, 
desde O PINGO DOCE até à PRACETA 24 DE JUNHO, enquanto durarem os respetivos 
trabalhos de limpeza.

O acesso à zona Leste da Marginal, far-se-á pela Rua da Serra Agua. 
Mais torna público que a praia (zona oeste) está interdita, pelo mesmo período. 
Pede-se a melhor compreensão pelos incómodos causados.

Calheta, 23 de junho de 2022.

A Vice-Presidente
Doroteia Mercês Andrade Silva Leça

EDITAL
Encerramento de Estrada

2.300
NOVO espaço terá uma área total  
de 2.300 metros quadrados.


