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ACTUALIDADE

Tribunal do Trabalho
de Barcelos
SECÇÃO ÚNICA
Av. Alcaides de Faria, Torre Ampal, 209 - 2.º • 4750-106 Barcelos
Tel.: 253 802 680 • Fax: 253 818 036 • barcelos.tt@tribunais.org.pt

ANÚNCIO
2.ª PUBLICAÇÃO

Processo: 663/10.9TTBCL
Acção de Processo Comum
N/Referência: 723776
Data: 01-06-2011
Autor: Maria Manuela da Silva Ramos Graça
Réu: Venizia – Unipessoal, Lda e outro(s)…
Nos autos acima identificados, correm éditos citados o(a) ré(u) Venizia
– Unipessoal, Lda, com última residência conhecida em domicílio:
Rua Padre Joaquim Subida, Pav. 2, 4490-000 Póvoa de Varzim, para
comparecer pessoalmente neste tribunal no dia 28-06-2011, às 14:00
horas, a fim de se proceder à audiência de partes.
Fica ainda advertido de que, em caso de justificada impossibilidade
de comparência, se deve fazer representar por mandatário judicial
com poderes de representação e os especiais para confessar, desistir
ou transigir, ficando sujeito às sanções previstas no CPC para a
litigância de má fé (art.º 456.º CPC), se faltar injustificadamente à
audiência.
Fica ainda advertido de que é obrigatória a constituição de mandatário judicial.
O duplicado da petição inicial encontra-se nesta secretaria, à disposição do citando.
O Juiz de Direito,
Dr(a). Carla Carecho
O Oficial de Justiça,
M. Conceição C. Rosendo Miranda
PUBLICIDADE
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Lancha Poveira foi grande
em Vila do Conde
Ângelo Teixeira Marques
A imponência da Lancha Poveira do Alto “Fé em Deus” voltou a admirar muitos dos observadores do IX Encontro de Embarcações Tradicionais organizado em Vila do Conde, no passado fim-de-semana, pela Associação de Ex-Marinheiros da Armada. A iniciativa inseriu-se no
programa oficial das festas de
S. João – o padroeiro local – e
juntou no estuário do rio Ave,
várias réplicas em tamanho real
de antigas embarcações de pesca entre as quais se destacou a
lancha poveira que, este ano, está a comemorar o seu 20.º aniversário e que até Setembro
(mês com diversas iniciativas
alusivas à efeméride) vai proporcionar viagens para as comunidades escolares da Área Metropolitana do Porto. A lancha foi
transportada na sexta-feira, mas
no sábado de manhã não pôde
navegar no rio por causa da maré baixa que se verificava; à tarde, demonstrou as suas capacidades com manobras no Ave.
A convite da organização, o

Fernando Maria Loureiro Ferreira
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director da Biblioteca Municipal
da Póvoa de Varzim, Manuel
Costa, fez uma intervenção sobre a história da lancha e enfatizou a importância da Rede Nacional da Cultura do Mar que
vai ter o seu 2.º encontro na Póvoa de Varzim em 2 de Setembro (no mesmo dia será inaugurada uma mostra documental sobre o projecto de recuperação da lancha e haverá o lançamento da edição fac-simile de
‘Notícias da Lancha’), um dia

antes do 1.º Encontro de Embarcações Tradicionais da Póvoa
de Varzim e do seminário “Mar,
Património e Educação”. Foi
também divulgado o sítio da lancha na Internet que pode ser
consultado através do endereço
www.cm-pvarzim.pt/lancha
poveira/. Este meio de divulgação das actividades da lancha,
do património marítimo e da Rede da Cultura do Mar já foi visitado por mais de cinco mil
utilizadores.

LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL
DA PÓVOA DE VARZIM
ASSEMBLEIA-GERAL
EXTRAORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA
Convocam-se todos os associados a comparecerem pelas 18h, no dia
8 de Julho de 2011, no Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia desta cidade, a fim de tomarem parte na Assembleia-Geral Extraordinária
da Liga dos Amigos do Hospital da Póvoa de Varzim, com a seguinte
ORDEM DE TRABALHOS
1.
Análise, discussão e votação da proposta da Direcção para aquisição da fracção autónoma identificada pela letra “L”, do prédio urbano
em regime de propriedade horizontal sito na Rua Caetano de Oliveira,
n.os 61 e 77, Póvoa de Varzim, descrito na Conservatória do Registo
Predial desta cidade sob o n.º 418/Póvoa de Varzim.
2.
Conferir poderes de representação da Associação a dois membros da Direcção para assinar a proposta de compra, apresentá-la ao
responsável pela venda e para outorgar a competente escritura de
compra.
Se à hora marcada não se encontrarem presentes metade dos associados
inscritos, a Assembleia funcionará 60 minutos depois com qualquer
número.
Póvoa de Varzim, 17 de Junho de 2011
O Presidente da Assembleia-Geral
Carlos Alberto Santos da Costa, Dr.
PUBLICIDADE

Mais de duzentas pessoas
passaram pelo Centro de Estudos e Apoio à Paramiloidose
– instalado na Santa Casa da
Misericórdia da Póvoa de Varzim – para um convívio que estendeu até sábado as iniciativas
do dia nacional da luta contra
aquela enfermidade – conhecida por “doença dos pezinhos”
– , assinalado na quarta-feira anterior, 16 de Junho. Nesse dia, a
Associação Portuguesa de Paramiloidose (APP) organizou, no
Porto, um congresso científico
com a presença de especialistas
de vários ramos da medicina e
do transplante hepático, o meio

Arquivo

Misericórdia: dia contra a paramiloidose

Carlos Figueiras

de travar a progressão da doença. O presidente da APP, Carlos
Figueiras, tal como fez no sábado nas declarações à comunica-

ção social, voltou a alertar que
existe em França (desde Janeiro
de 2010) e em Itália (2011) um
medicamento – Tafamidis – que
pode evitar o transplante, mas
o Estado ainda não deu luz
verde à comercialização do fármaco por faltar um parecer da
entidade europeia que regula
essa matéria. Carlos Figueiras
acredita que em Setembro, o
documento será emitido e o
Governo deixará de ter desculpa para não autorizar um medicamento que, pelos resultados
verificados em França e Itália,
está a deixar ansiosos os doentes portugueses.

Futebolistas famosos ajudam bombeiros
Está a decorrer na Internet
um leilão de camisolas autografadas por José Mourinho, Cristiano Ronaldo, Fábio Coentrão,
Bruno Alves, Hélder Postiga, Pedrinho e Ricardo (ambos da Académica) cujo produto da venda
reverterá para diminuir o esforço financeiro (150 mil euros) da

Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim na aquisição do
veículo auto-escada que, entre
outras vantagens, permite combater incêndios até 44 metros
de altura (equivalente a prédio
com 16 pisos).
No comunicado enviado à

nossa redacção, a Associação
convida os interessados a acederem ao sítio da instituição na
internet através do endereço
www.bvpvz.pt.vu, a telefonarem
para o quartel da corporação
pelo número 252 291 500 ou a
acompanharem directamente o
leilão no sítio www.leiloes.net.

