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‘Medidas de Apoio à Contratação’ motiva sessão na Nerlei
Decorre hoje, a partir das 14h15, a sessão de debate e informação ‘Medidas de Apoio à
Contratação’, uma iniciativa que tem lugar no edifício da Nerlei - Associação Empresarial da Região de Leiria, na cidade do Lis.

Terceira edição
das Jornadas Técnicas
da Cerâmica em Aveiro

Claudia Schiffer desenvolve
colecção com Vista Alegre
e Bordallo Pinheiro
Inovação Ícone da moda está a desenvolver, em exclusivo, uma colecção com a
Vista Alegre e a Bordallo Pinheiro, que será lançada em Janeiro de 2020
O “ícone global da moda”Claudia Schiffer está a desenvolver,
em exclusivo, uma colecção
com as marcas portuguesas
Vista Alegre e Bordallo Pinheiro, e que será lançada em
Janeiro de 2020, na Maison &
Objet, em Paris, França. No ano
em que a Vista Alegre comemora 195 anos e que a Bordallo
Pinheiro celebra o 135.º aniversário, as marcas associaram-se
a Claudia Schiffer, que “há mais
de três décadas colabora com
as mais prestigiadas marcas internacionais”.
“A parceria estabelecida com
Claudia Schiffer será um importante contributo para a afirmação internacional das duas
marcas portuguesas como referências globais em design.
Acima de tudo é uma honra
enorme colaborar com um
ícone da moda de renome
mundial como Claudia Schiffer,
que assimila as nossas marcas
no seu quotidiano, tornandoas suas”, afirma um dos responsáveis das empresas, Nuno
Barra, citado num comunicado.
Segundo o responsável, “a
Vista Alegre e a Bordallo Pi-

DR

Claudia Schiffer afirma sentir-se “entusiasmada” por colaborar com as marcas portuguesas

nheiro têm vindo a desenvolver
um trabalho inigualável em
inovação e design ao longo da
última década, atingindo o
mais alto nível do sector num
contexto global”, sublinha
Nuno Barra.
Por sua vez, Cláudia Schiffer
explica que colecciona, há muitos anos, cerâmica da Bordallo
Pinheiro, confessando sentir-

CARTÓRIO NOTARIAL DA MARINHA GRANDE
NOTÁRIA ‐ Ana Luísa Cabral de Melo Pereira Guerreiro
Certifico, para fins de publicação, que no Livro de Notas para escrituras diversas número 43‐
B, deste Cartório, a folhas 70 e seguintes, no dia 08/11/2019, foi lavrada escritura de
Justificação Notarial, na qual MARIA EMÍLIA LOPES PEREIRA DINIS e marido FRANCISCO
RIBEIRO DINIS PEDRO, casados sob o regime da comunhão geral, naturais da freguesia de
Amor, concelho de Leiria, onde residem na Rua dos Poços, n.º 17, Coucinheira, NIF 164
801 030 e 133 629 406, declararam serem donos e legítimos possuidores do prédio rústico
composto por terreno de cultura, com mil oitocentos e quarenta e dois metros quadrados,
a confrontar do norte com Jacinto Duarte da Barbeira e outro, do sul com Joaquim Duarte
Gil, do poente com Amado Rodrigues Grácio e do nascente com caminho, sito em Coucinheira,
freguesia de Amor, concelho de Leiria, inscrito na matriz sob o artigo 4.135, Este prédio veio
à posse dos justificantes por doação meramente verbal feita no de mil novecentos e setenta
e cinco, pela mãe e sogra dos aqui justificantes Maria Lopes, viúva, residente que foi em
Casal dos Claros, Amor, Leiria. Assim, desde aquela data que possuem o referido imóvel, há
mais vinte anos, semeando‐o, plantando nele árvores, colhendo os seus frutos, dele cuidando,
limpando‐o, usufruindo do mesmo, tendo cumprido sempre as suas obrigações fiscais, à
vista de toda a gente do lugar e de outros circunvizinhos, sempre na convicção de exercerem
um direito próprio sobre coisa própria. Esta posse assim exercida deve ‐ se reputar de pública,
pacífica e contínua. Por tal motivo e muito embora não possam exibir o respetivo título de
aquisição, o certo é que adquiriram o mencionado prédio para seu património próprio, por
USUCAPIÃO, que aqui invocam, por não lhes ser possível provar pelos meios extrajudiciais
normais
Está conforme.
Marinha Grande, 08 de novembro de 2019
A Notária,
Ana Luísa Cabral de Melo Pereira Guerreiro
(Diário de Leiria, n.º 6.326 de 14-11-19

se “entusiasmada”em materializar as suas ideias. “Há anos
que colecciono cerâmica Bordallo Pinheiro. Estou muito entusiasmada em poder materializar as minhas ideias e em desenvolver uma estreita colaboração com as equipas de ambas as marcas. Mal posso esperar para ver o produto final
em minha casa”, acrescenta.

Empresas
& Negócios

A Vista Alegre, que tem uma
unidade de produção em Alcochete, e a Bordallo Pinheiro, sediada nas Caldas da Rainha, são
“marcas portuguesas de projecção internacional” que “têm
também vindo a colaborar
com outras referências globais
da moda, como a Maison
Christian Lacroix e Oscar de la
Renta”. |

EVENTO O Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro
(CTCV) promove as Jornadas
da Cerâmica que têm hoje início, no Meliá Ria Hotel & Spa,
em Aveiro, e terminam amanhã.
O evento conta com mais de
200 participantes inscritos, entre empresas do sector cerâmico, fornecedores, entidades
do sistema científico-tecnológico, universidades e outras
entidades congéneres.
Em cima da mesa vai estar a
discussão activa das problemáticas, medidas e soluções,
prospecção e vigilância tecnológica e as tendências futuras
do sector com vista à sua sustentabilidade e competitividade.
Depois da recepção aos convidados, tem lugar a sessão de
abertura, pelas 09h30, com as
intervenções de Jorge Ratola,

Câmara Municipal de Aveiro,
Jorge Marques dos Santos,
CTCV, José Sequeira, Associação Portuguesa da Indústria de
Cerâmica e Cristalaria (APICER) e João Neves, secretário
de Estado Adjunto e da Economia. Seguem-se um conjunto de painéis onde serão
abordados diversos temas relacionados com o sector: perspectivas, desafios, tendências
e o futuro da cerâmica.
O dia termina com um cocktail acompanhado de um momento musical, pelas 19h00,
seguido de jantar.
Amanhã, José Carlos Almeida, da Sociedade Portuguesa de Cerâmica e Vidro,
abre a sessão, com os trabalhos
a prolongarem-se até perto das
18h30, altura em que são encerradas as Jornadas por Baio
Dias, do CTCV, com um Porto
de Honra a selar a iniciativa. |

Aciso promove sessão
de esclarecimento sobre
incêndios em edifícios
OURÉM AAcisco – Associação
Empresarial de Ourém-Fátima
promove hoje, a partir das
16h00, uma sessão de esclarecimento sobre ‘Segurança Contra Incêndios’, incidindo sobre
fogos em edifícios.
Na iniciativa, que tem lugar

na sede da associação, em Ourém, Sílvia Trindade, da Global2S, irá falar, às 16h10, sobre
‘Segurança Contra Incêndios’.
A partir das 17h10, o engenheiro
Nuno Touret irá abordar o
tema ‘Protecção Civil de Ourém’, seguido de um debate. |

Associação Bem Estar de Parceiros
CONVOCATÓRIA
CONVOCATÓRIA
Convocam‐se todos os sócios da Associação de Bem‐Estar de Parceiros, nos termos e
para os efeitos dos artigos 23.º, 24.º e 25.º dos Estatutos, para sessão ordinária da
Assembleia Geral, a realizar no dia 29 de novembro de 2019, pelas 18h30, nas
instalações da ABEP, com a seguinte ordem de trabalhos:

Convoco todos os irmãos e irmãs da Santa Casa da Misericórdia de Porto de Mós,
para uma Assembleia Geral Ordinária, que irá ter lugar nas instalações do Lar e
Centro de Dia desta Santa Casa pelas 20h30m do próximo dia 27 de novembro de
2019 (Quarta‐Feira), com a seguinte ordem de trabalhos:

1‐ Apreciação e aprovação do plano anual de atividades e do orçamento para o ano
de 2020 e Parecer do Conselho Fiscal;
2‐ Outros assuntos de interesse da Instituição.

1. Apreciação e Votação do Plano de Atividades e Orçamento Previsional e de
Investimento para 2020;
2. Outros assuntos de interesse para a Instituição.

Parceiros, 12 de novembro de 2019.

Porto de Mós, 08 de novembro de 2019

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Manuel Marques Roga

O Presidente da Assembleia‐Geral
Nuno José Gonçalves Moreira da Silva
Se à hora marcada para o início da reunião não estiver presente a maioria dos irmãos e
irmãs, a Assembleia‐Geral começará meia hora depois com os associados presentes em
número legal.

Nos termos do nº 1 do artigo 26º, dos Estatutos da ABEP, se à hora da convocatória não estiverem
presentes mais de metade dos associados com direito a voto, a Assembleia reunirá, trinta minutos
depois, com qualquer número de associados presentes.
(Diário de Leiria, n.º 6.326 de 14-11-19

Os documentos referentes ao Orçamento Previsional encontram‐se na Secretaria da Instituição
a partir do dia 15 de Novembro de 2019 à disposição de todos os irmãos e irmãs
(Diário de Leiria, n.º 6.326 de 14-11-19

