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T O M E N O TA › L E I R I A
NO PRÓXIMO SÁBADO

HOJE EM LEIRIA
RASTREIOS GRATUITOS DA
VISÃO NOS MARINHEIROS
A Unidade móvel de rastreios
visuais da Leirivisão vai
estar hoje, entre as 9h00 e
as 12h00, junto à Farmácia
Godinho Tomaz, a realizar
rastreios gratuitos da visão.
Amanhã, à mesma hora, a
unidade estará na Quinta
da Alçada, junto à pastelaria
Flôr de Leiria.
No sábado vai estar na
Gândara dos Olivais, junto à
Liga Social dos Campos do
Lis entre as 14h00 e as
16h00. No dia seguinte (11
de Novembro), entre as 9h00
e as 12h00, vai estar junto à
igreja dos Pinheiros,
Marrazes.
ESCOLA DA CARREIRA
ACOLHE EXPOSIÇÃO ‘A
FÍSICA NO DIA-A-DIA’
Os alunos do 2.º e 3.º ciclo do
ensino básico poderão
visitar a exposição itinerante
‘A Física no dia-a-dia’ que
estará patente na Escola
Básica 2,3 Rainha Santa
Isabel, na Carreira, em
Leiria, até dia 17 de
Novembro.
A mostra, produzida pelo
Pavilhão do Conhecimento,
está organizada por divisões
de uma casa (quarto, sala,
escritório, cozinha e jardim),
sendo utilizados objectos do

‘Eu não sou a tua princesa’ em
exibição no Teatro Miguel Franco
O filme ‘Eu não sou a tua
princesa’ está em exibição
hoje (18h30) no Teatro Miguel
Franco, em Leiria. Este filme
primeira obra de Eva Ionesco
e com Isabelle Huppert e
Anamaria Vartolomei como
protagonistas, expõe a
dolorosa história verídica de
uma mãe e uma filha e sua
relação conturbada.l

quotidiano para explicar
vários princípios básicos da
Física Clássica.
NOS PRÓXIMOS DIAS

BAILE DE S. MARTINHO EM
CARVIDE
O Centro Recreativo de
Moinhos de Carvide,
freguesia de Carvide, vai
organizar, no próximo
sábado ( 21h30), o baile de
S. Martinho com o organista
João Santos.
Castanhas assadas e ‘aguapé’ são os dois ingredientes
da festa.
No mesmo fim-de-semana

(dias 10 e 11), no jardim de
Santo Agostinho, em Leiria,
vai realizar-se um magusto
para ajudar João Brilhante,
um menino que sofre de
Polimicrogiria (malformação
cerebral).
AGROMUSEU EXPÕE
MEDIDORAS DE AZEITE
O Agromuseu Municipal Dona
Julinha, na freguesia de Ortigosa, concelho de Leiria,
tem em destaque, até 31 de
Dezembro, duas medidoras
de azeite, do acervo do
museu.
Os aparelhos foram usados na
antiga Loja da Casa Agrícola
Pereira Alves de Matos Car-

reira, na Ortigosa, para
medir o azeite.
CÁRITAS DIOCESANA
APRESENTA PROJECTO
PARA AJUDAR OS
DESEMPREGADOS
A Cáritas de Leiria vai
organizar, no próximo dia 7
de Novembro, pelas 16h00,
no Seminário Diocesano, em
Leiria, a apresentação de um
projecto nacional, promovido
pela Cáritas Portuguesa, que
pretende ir ao encontro dos
desempregados das várias
regiões do País.
O encontro será presidido pelo
Bispo da Diocese LeiriaFátima, D. António Marto. l

Saúde e toxicodependência
em debate em Leiria
'Virar a Página' dá o mote para
as X Jornadas da Saúde e das
Toxicodepedências, que se realiza no próximo sábado, na Escola
Superior de Saúde de Leiria.
Ao longo de 10 anos, a Comunidade Vida e Paz tem procurado
debater os mais variados temas
relacionados com a saúde e a
toxicodependência, através de
momentos de reflexão, formação
e partilha de saberes, pretendendo, este ano, abordar a compreensão actual do fenómeno da adição às drogas.
O programa das jornadas deste ano conta ainda com a exposição de diferentes técnicas e metodologias de trabalho no tratamento da toxicodependência e
alcoolismo em Comunidade
Terapêutica, dando ainda especial atenção à intervenção terapêutica com famílias e nos casos de
doença psiquiátrica grave
comórbida.
A sessão de abertura está marcada para as 09h30, a que se
seguirá uma apresentação sobre
os 15 anos de história da Comunidade Terapêutica - Centro de
Fátima. A 'actualidade das dependências' é o tema proposto ainda
antes do almoço, que contará
com as participações de Félix
Carvalho, professor na Faculdade de Farmácia da Universidade

do Porto, Fernando Mendes,
representante em Portugal da
Rede Europeia de Prevenção, e
Elísio Barros, presidente da
direcção da Comunidade Centro
Jovem Tejo.
A organização das X Jornadas
retoma os trabalhos a partir das
14h30, altura em que será abordado o tema 'A família do adito
em comunidade terapêutica',
contando com a presença de Fernanda Lopes, terapeuta no Centro de Fátima, António Coelho,
director da Comunidade Terapêutica Casa da Barragem, e a
psicóloga Margarida Beja.
As jornadas terminam com o
tema 'A doença psiquiátrica associação à adição'. Para este debate,
foram convidados o médico psiquiatra Domingos Neto, o psicólogo clínico Nuno Eloca, e o médico psiquiatra Mário David.
A Comunidade Vida e Paz, é
uma Instituição Particular de
Solidariedade Social, sem fins
lucrativos, que se dedica ao tratamento, reabilitação e reinserção
de sem-Abrigo, toxicodependentes e/ou alcoólicos, ou em situação de vulnerabilidade social,
ajudando-as a recuperar a sua
dignidade e a (re)construir o seu
projecto de vida, através de uma
acção integrada de prevenção,
reabilitação e reinserção. l

HOJE NA REGIÃO
TRIBUNAL JUDICIAL DE LEIRIA
3.º JUÍZO CÍVEL

‘HÁ GREGOS NO MUSEU’
JOAQUIM CORREIA
O Museu Joaquim Correia, na
Marinha Grande, recebe a
partir de hoje e todas as
terças-feiras até dia 27 de
Novembro, um conjunto de
histórias, com duração
aproximada de 1h30, sobre
Orfeu, músico e poeta que
tocava lira com tanta perfeição
que ninguém conseguia ficar
indiferente. A iniciativa
destina-se às crianças que
frequentam o 1.º ciclo do
ensino básico do concelho,
com idades compreendidas
entre os 6 e os 10 anos de
idade.
ESTM PROJECTA FUTURO DA
ANIMAÇÃO TURÍSTICA
A Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar (ESTM), do
Instituto Politécnico de Leiria
(IP Leiria), organiza nos

próximos dias 7, 8 e 9 de
Novembro a II Conferência
Internacional em Animação
Turística, que pretende
fornecer uma perspectiva
actualizada sobre a evolução
da animação turística e
promover a partilha de boas
práticas e de experiências de
sucesso.
NOS PRÓXIMOS DIAS

SEMINÁRIO ‘EDUCAÇÃO,
TRABALHO E EMPREENDEDORISMO’ NA BIBLIOTECA
MUNICIPAL DA NAZARÉ
A Biblioteca Municipal da Nazaré
acolhe, no dia 9 de Novembro,
a sessão inaugural de um ciclo
de seminários relacionados
com as temáticas da
Educação, Trabalho e
Empreendedorismo para o
Século XXI, dirigido ao público
em geral. A actividade

funcionará, igualmente, como
acção de formação para
docentes e assistentes
operacionais a desempenhar
funções em estabelecimentos
de ensino e tem início previsto
para as 18h00.
DOENÇA DE ALZHEIMER EM
DEBATE EM POMBAL
A doença de Alzheimar vai estar
em debate no Teatro Cine de
Pombal, nos próximos dias 8 e
9 de Novembro. A iniciativa
abordará as vertentes teórica e
prática da doença. A
participação tem um custo de
cinco euros.
O ESTADO DA JUSTIÇA EM
PORTUGAL
A Junta de Freguesia do
Reguengo do Fetal, Batalha,
vai organizar, no próximo
sábado (21h00) no Centro
Pastoral de Nossa Senhora

dos Remédios, uma
conferência subordinada ao
tema ‘o Estado da Justiça em
Portugal’, presidida por
Marinho Pinto, Bastonário da
Ordem dos Advogados.
Esta iniciativa surge no âmbito
das comemorações dos 500
anos da freguesia de
Reguengo do Fetal.
FILARMÓNICA DE A-DA-GORDA
ACTUAL EM ÓBIDOS
A Banda da União Filarmónica de
A-da-Gorda actua, no próximo,
sábado, a partir das 21h30, no
Auditório Municipal Casa da
Musica em Óbidos. Intitulada
‘Concerto de Outono”, a
iniciativa conta com vários
convidados, nomeadamente
Abel Gomes (violoncelo) e
António Carvalho e Pedro
Barbosa (contrabaixo de
cordas). As entradas são
livres. l
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ANÚNCIO - 2.ª Publicação
PROCESSO: 431/2001 | EXECUÇÃO ORDINÁRIA
EXEQUENTE: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, Crl
EXECUTADO: RIO-MARTA, CONSTRUÇÕES, LDA e outro(s)…
N/REFERÊNCIA: 7428439 | DATA: 16-10-2012
Nos autos acima identificados, correm éditos de 30 dias, contados da data da segunda e
última publicação do anúncio, notificando Sandra Francisco Jorge, nascida em 28-05-1979,
NIF - 222174137, BI - 11517623, com última residência conhecida em Rua da Cavada, sn, São
Simão de Litém, Pombal, de que foi ordenada a penhora da meação e do quinhão
hereditário, pertencente ao executado Joaquim da Conceição Jorge, viúvo, nascido em 0401-1947, NIF - 147232430, BI - 1498506, endereço: Centro Social Paroquial, S. Simão de
Litém, 3100-724 S. Simão de Litém, bem como o seu quinhão hereditário para garantia do
pagamento da quantia de €: 16.005,90 juros e custas ficando este direito penhorado à ordem
dos autos acima referenciados, nos termos do disposto do artº 862º do CPC, relativos aos
SEGUINTES IMÓVEIS.
- Prédio urbano, composto de casa de habitação de rés do chão, 1.º e 2º andares, sito em
Valongo, a confrontar de norte, sul e poente com Manuel Marques da Silva e nascente com
estrada, inscrito na matriz 1124 da freguesia de S. Simão do Litém, descrito na CRP de
Pombal sob o nº 3850 da mesma freguesia;
- Prédio Rústico, sito em Vale Baqueiro, composto de terra de mato e pinheiros, a confrontar
de norte com José Gameiro, sul com António Marques da Silva, nascente António Gameiro,
poente Joaquim Marques da Silva, inscrito na matriz 4289 da freguesia de S. Simão do Litém,
descrito na CRP de Pombal sob o nº 271 da mesma freguesia e
- Prédio Rústico, sito em Vale do Vaqueiro, composto de terra de mato, pinheiros e euca
liptos, a confrontar de norte com Luís da Silva, sul com Manuel Gameiro Bica, nascente Maria
de Jesus, poente Joaquim Marques da Silva, inscrito na matriz 4303 da freguesia de S. Simão
do Litém, descrito na CRP de Pombal sob o nº 273 da mesma freguesia.
Fica ainda notificada, de que pode no prazo de 10 dias, fazer as declarações que entender
quanto ao direito do executado e ao modo de o tornar efectivo.
Passei o presente e mais dois de igual teor para serem afixados.
A Juíza de Direito,
Dr(a). Sara Oliveira da Costa
A Oficial de justiça,
Maria José Pinto de Castro

