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EDITAL
AVELINO ADRIANO GASPAR DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal da 
Póvoa de Lanhoso, torna público que, por Deliberação da Câmara Municipal de 
24 de fevereiro de 2020, rectificada por deliberação do mesmo órgão em 01 de 
junho de 2020, foi aprovada a Resolução de Expropriar, de uma parcela de terre-
no necessária à execução da obra de ampliação do cemitério paroquial da União 
de Freguesias de Campos e Louredo, nos termos do previsto no artigo 10.º do 
Código das Expropriações, aprovado pela Lei 168/99, de 18 de setembro.
Assim, e para os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 11.º do referido código, 
torna-se público que, não tendo sido possível notificar os titulares do direito de 
propriedade sobre a parcela infra melhor identificada, por via postal, uma vez que 
foram devolvidas as cartas registadas com aviso de receção e as quais continham 
a resolução de expropriar e a proposta de aquisição por via de direito privado, por 
um lado, e, ainda, por não serem conhecidos outros eventuais titulares de direitos 
sobre a referida parcela, por outro lado, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º e n.º 5 
do artigo 10.º do Código das Expropriações, é utilizado este meio para publicitar 
a resolução de expropriar e de requerer a Declaração de Utilidade Pública, bem 
como a existência de proposta de aquisição por via do direito privado, da parcela 
de terreno, com a área de 379m2, a desanexar do prédio rústico, denominado 
“Campo da Cortinha”, sita no lugar da Estrada, da União das Freguesias de Cam-
pos e Louredo, concelho da Póvoa de Lanhoso, descrito na Conservatória do 
Registo Predial da Póvoa de Lanhoso sob o n.º 575/Campos, e inscrito na matriz 
predial rústica da União de Freguesias de Campos e Louredo sob o actual artigo 
706.º, correspondente ao antigo artigo 583.º da freguesia de Campos, devida-
mente identificado na planta anexa.
Os eventuais interessados detêm 30 dias a contar da última publicação para dizer 
o que se lhes oferecer sobre a proposta de aquisição apresentada, conferindo, de 
imediato, a recusa ou a falta de resposta à entidade interessada na expropriação, 
a faculdade de apresentar o requerimento para a declaração de utilidade pública 
nos termos do previsto no n.º 5 e n.º 6 do artigo 11.º do referido código.
Sobre o presente podem, os interessados, obter toda a informação necessária 
sobre a expropriação, nomeadamente, a resolução de expropriar assim como a 
proposta de aquisição pela via de direito privado nos serviços da Divisão De Ges-
tão Administrativa da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, sita no Edifício dos 
Paços do Concelho, durante as horas normais de expediente. 
Para constar, lavrou-se o presente edital, que vai ser afixado nos lugares de estilo.

Póvoa de Lanhoso, 22 de julho de 2020

O Presidente da Câmara Municipal,
Avelino Adriano Gaspar da Silva, Sr.
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EDIFÍCIO DIOGO CÃO
DOCA DE ALCÂNTARA NORTE, LISBOA
(JUNTO AO MUSEU DO ORIENTE)
HORÁRIO: 2.ª – 6.ª FEIRA: 9H – 19H 
                      SÁBADO: 11H – 17H

Trabalhos de reparação de pavimentos nos Sublanços 
Figueira da Foz-Vila Verde-A14/A17 (A14)

A Brisa Concessão Rodoviária (BCR) informa que irá efetuar obras de reparação de pavimentos, 
em zonas dispersas, nos sublanços Figueira da Foz-Vila Verde-A14/A17, da A14 - Auto-estrada 

Figueira da Foz/Coimbra Norte.

Os trabalhos ocorrerão durante 2 meses. 

A Brisa agradece antecipadamente a compreensão e colaboração dos automobilistas e espera 
contribuir para reduzir eventuais inconvenientes decorrentes desta operação, estando certa de que 

os possíveis incómodos serão largamente compensados pelo nível de qualidade, segurança e conforto 

Para informação de trânsito atualizada poderá consultar o site www.viaverde.pt.

Durante os meses de setembro a novembro de 2020

Aviso
Constituição de reserva de recrutamento 

para Técnico Superior de Diagnóstico
e Terapêutica - Farmácia

Torna-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração, de 30 de julho de 2020, se encontra aberto, pelo 
prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicitação do 
presente extrato, o procedimento concursal com vista à consti-
tuição de reserva de recrutamento de Técnicos Superiores de 
Diagnóstico e Terapêutica, para celebração de contratos de 
trabalho a termo resolutivo certo e/ou incerto, na profissão de:
• Ref.ª DD – Farmácia
Os requisitos, gerais e especiais e o perfil de competências 
exigido, a composição do júri, os métodos e critérios de se-
leção e outras informações de interesse para a apresentação 
das candidaturas e para o desenvolvimento do procedimento 
concursal em apreço, para a profissão referida, constam da 
publicitação integral do aviso de abertura, inserto na página 
eletrónica do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, 
E.P.E., in www.chln.min-saude.pt/recrutamento.

Lisboa, 16 de setembro de 2020

A Diretora do Serviço de Recursos Humanos
Patrícia Gonçalves

MARIA NATÁLIA
FRANCISCA LEOCÁDIA 

AREAL ROTHES

A família participa o seu falecimento no sábado, 
12 de setembro de 2020.
Mais informam que a missa de sétimo dia 
celebrar-se-á na próxima sexta-feira, 18 de 
setembro, às 19:00 horas no Oratório de São 
Josemaria em Lisboa.

MARIA VIRGÍNIA 
NUGENT RAMOS 

PINTO

FALECEU

Sua Família participa o seu faleci-
mento e que o velório terá lugar hoje, 
5ª feira, a partir das 17:00 horas no 
Centro Funerário São João de Deus 
(Praça de Londres). A Missa de Cor-
po presente será realizada amanhã, 
6ª feira, pelas 10:00 horas, na nave 
central da Igreja, seguindo-se o fu-
neral para o Crematório dos Olivais.

Agência Funerária de Algés
Serviço Funerário Permanente 24 Horas

MAIS INFO: 210 111 010

CONHEÇA A NOSSA SELECÇÃO DE 
PRODUTOS MODA EM LOJA.PUBLICO.PT

REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL

Consulado-Geral do Brasil em Lisboa

EDITAL DE CASAMENTO
Vera Lúcia Espírito Santo Cardoso, Vi-
ce-Cônsul do Brasil em Lisboa, usando 
das atribuições que lhe confere o art.º 
18 da Lei de Introdução ao Código 
Civil, faz saber que pretendem casar 
Carlos Xavier de Lima Filho, natural de 
Recife, Pernambuco, Brasil, nascido a 
06/08/1997, residente e domiciliado na 
Rua Gomes Freire, n.º 136 - 2.º esquer-
do, Lisboa Portugal, nesta jurisdição 
consular, filho de Carlos Xavier de Lima 
e de Suzana Ferreira da Silva Lima e 
Jhessyka Lorrhana Felicicia Lemos, 
natural de Rio Branco, Acre, Brasil, 
nascida a 22/09/1996, residente e domi-
ciliada na Rua Américo Durão, n.º 2 - 7.º 
esquerdo, Lisboa Portugal, nesta juris-
dição consular, filha de Henoc Eustacio 
Lemos e de Rozimar Felicicia Farias.
Apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art.º 1.525 do Código Civil.
Se alguém souber de algum impe-
dimento, oponha-o na forma da Lei. 
Lavrado o presente para ser afixado 
em lugar visível da Chancelaria deste 
Consulado-Geral.

Mônica Sodré da Hora
Oficial de Registro Civil “ad-hoc”

Fundada em 1988 pelo Professor Doutor Carlos Garcia, a Associação Portuguesa de Familiares e Amigos 
de Doentes de Alzheimer - Alzheimer Portugal é uma Instituição Particular de Solidariedade Social. É a 
única organização em Portugal, de âmbito nacional, especifi camente constituída para promover a qualidade 
de vida das pessoas com demência e dos seus familiares e cuidadores. Tem cerca de dez mil associados em 
todo o país. 
Oferece Informação sobre a doença, Formação para cuidadores formais e informais, Apoio domiciliário, 
Apoio Social e Psicológico e Consultas Médicas da Especialidade.
Como membro da Alzheimer Europe, a Alzheimer Portugal participa ativamente no movimento mundial e 
europeu sobre as demências, procurando reunir e divulgar os conhecimentos mais recentes sobre a Doença 
de Alzheimer, promovendo o seu estudo, a investigação das suas causas, efeitos, profi laxia e tratamentos.

Contactos
Sede: Av. de Ceuta Norte, Lote 15, Piso 3, Quinta do Loureiro, 1300-125 Lisboa - Tel.: 21 361 04 60/8 - E-mail: geral@alzheimerportugal.org

Centro de Dia Prof. Dr. Carlos Garcia: Av. de Ceuta Norte, Lote 1, Loja 1 e 2 - Quinta do Loureiro, 1350-410 Lisboa - Tel.: 21 360 93 00
Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário «Casa do Alecrim»: Rua Joaquim Miguel Serra Moura, n.º 256 - Alapraia, 2765-029 Estoril

Tel. 214 525 145 - E-mail: casadoalecrim@alzheimerportugal.org
Delegação Norte: Centro de Dia “Memória de Mim” - Rua do Farol Nascente n.º 47A R/C, 4455-301 Lavra

Tel. 229 260 912 | 226 066 863 - E-mail: geral.norte@alzheimerportugal.org
Delegação Centro: Urb. Casal Galego - Rua Raul Testa Fortunato n.º 17, 3100-523 Pombal - Tel. 236 219 469 - E-mail: geral.centro@alzheimerportugal.org

Delegação da Madeira: Avenida do Colégio Militar, Complexo Habitacional da Nazaré, Cave do Bloco 21 - Sala E, 9000-135 FUNCHAL
Tel. 291 772 021 - E-mail: geral.madeira@alzheimerportugal.org

Núcleo do Ribatejo: R. Dom Gonçalo da Silveira n.º 31-A, 2080-114 Almeirim - Tel. 24 300 00 87 - E-mail: geral.ribatejo@alzheimerportugal.org
Núcleo de Aveiro: Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - Complexo Social da Quinta da Moita - Oliveirinha, 3810 Aveiro

Tel. 23 494 04 80 - E-mail: geral.aveiro@alzheimeportugal.org

 Tribunal Judicial da Comarca de Bragança
 Juízo Central Cível e Criminal - Juiz 1

Exequente: Caixa de Crédito Agrí-
cola Mútuo do Alto Douro, C.R.L.
Executado: Futuragri - Agricultura 
do Futuro, Lda.
Agente de Execução, Francisco Vi-
doedo CP 5228, com endereço pro-
fissional em Rua 5 de Outubro n.º 28 
– 3.º Dto. Frente, 5300-112 Bragança.
Nos termos do disposto no artigo 
817.º do Código de Processo Civil, 
anuncia-se a venda dos bens adiante 
designados:

Bens em Venda
Tipo de bem: Imóveis
DESCRIÇÃO:
Os constantes das verbas n.º 1, 2 e 
3 do auto de penhora elaborado na 
data de 26-03-2019:
VERBA 1: Prédio rústico, situado 
em: Carreira de Bragança, área total: 
376m2; área descoberta: 376m2, terra 
com oliveiras e figueira, da freguesia 
de Benlhevai, concelho de Vila Flor, 
descrito na Conservatória do Re-
gisto Predial de Vila Flor sob o n.º 
1156/20160831e inscrito na matriz 
predial com artigo 183.
VERBA 2: 1/2 do prédio rústico situa-
do em: Carreira de Bragança, área to-
tal: 6994m2; área descoberta: 6994m2, 
Terra para centeio com uma oliveira 
da freguesia de Benlhevai, concelho 
de Vila Flor, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Vila Flor sob o 
n.º 516/19991027 e inscrito na matriz 
predial com artigo 182.
VERBA 3: Prédio rústico situado em: 
Carreira de Bragança, área total: 
8799m2, área descoberta: 8799m2, 
terra para centeio com castanhei-
ros, oliveiras e figueira da freguesia 
de Benlhevai, concelho de Vila Flor, 
descrito na Conservatória do Re-
gisto Predial de Vila Flor sob o n.º 
1155/20160831 e inscrito na matriz 
predial com artigo 180.

VALOR-BASE DA VENDA:
VERBA 1:  VALOR BASE: 1.000,00€
Será aceite, para a verba 1, a pro-
posta de melhor preço, em montante 
igual ou superior a 850,00€, corres-
pondente a 85% do valor-base.
VERBA 2: VALOR BASE: 3.500,00€
Será aceite, para a verba 2, a pro-
posta de melhor preço, em montante 
igual ou superior a 2975,00€, cor-
respondente a 85% do valor-base.
VERBA 3: VALOR BASE: 9000,00€
Será aceite, para a verba 3, a pro-

posta de melhor preço, em montante 
igual ou superior a 7650,00€, cor-
respondente a 85% do valor-base.
MODALIDADE DA VENDA: Venda 
mediante proposta em carta fechada, 
a serem entregues na Secretaria da 
supra mencionado Tribunal Judicial 
da Comarca de Bragança – Juízo 
Central Cível e Criminal – Juiz 1, pe-
los interessados na compra, ficando 
como data para abertura das pro-
postas o dia 4 de Novembro de 
2020, pelas 14:00 Horas.
INTERVENIENTES ASSOCIADOS 
AOS BENS:
Executados: Futuragri – Agricultura 
do Futuro, Lda., NIF: 505879336; 
com sede na Zona Industrial Norte 
Mirandela. Lote 2/L, 5370-565 Miran-
dela; Ana Maria dos Santos Branco, 
NIF: 197664768, com morada na Av. 
Nossa Senhora do Amparo, Bloco 
1, Ed. D. Dinis, 4.º C, 5370-210 Mi-
randela.
INFORMAÇÃO ADICIONAL: 
Nos termos do n.º 1 do art.º 824.º 
C.P.Civil “os proponentes devem 
juntar obrigatoriamente com a sua 
proposta, como caução, um cheque 
visado, à ordem do Agente de Exe-
cução, no montante correspondente 
a 5% do valor anunciado ou garantia 
bancária no mesmo valor”.
Os proponentes deverão indicar o 
seu nome completo, morada, núme-
ros de bilhete de identidade e contri-
buinte e apresentar as propostas até 
ao dia e hora designados para a sua 
abertura.
Mais faço constar expressamente 
que, no caso de serem efetuadas 
contra propostas presenciais de valor 
superior à proposta em carta fechada 
de valor mais elevado, as mesmas 
serão também apreciadas na diligên-
cia de abertura de propostas.
A sentença que se executa está pen-
dente de recurso ordinário: Não
Está pendente oposição à execu-
ção: Sim.
Está pendente oposição à penhora: 
Não.

Agente de Execução
Francisco Vidoedo

Rua 5 de Outubro n.º 28 – 3.º Dto. Frente 
5300-112 Bragança

E-mail: 5228@solicitador.net
Telef./Fax 273 404 996

Público, 17/09/2020 - 1.ª Pub.

Processo: 1624/18.5T8BGC
Execução Comum

Referência Interna: PE-90/2018 - Data: 15-09-2020

CPN 5228
Francisco Vidoedo
Agente de Execução

ANÚNCIO DE VENDA

TRIBUNAL JUDICIAL 
DA COMARCA 

DE LISBOA OESTE
Juízo Local Cível de Oeiras - Juiz 1

Processo: 2692/20.5T8OER 

ANÚNCIO
Acompanhamento de Maior
Requerente: Ministério Público
Requerido: Isilda Pereira Saca-
dura Fonseca Saraiva
Faz-se saber que foi distribuí-
do neste tribunal, o processo 
de Acompanhamento de Maior 
em que é requerida/benefi-
ciária Isilda Pereira Sacadura 
Fonseca Saraiva, nascido em 
26-10-1935, com domicílio: R. 
Cesar Augusto Campos Ro-
drigues, N.º 8, 2.º D, 2790-009 
Carnaxide, em que foi reque-
rida a aplicação da medida de 
acompanhamento de repre-
sentação geral, com dispensa 
de constituição de conselho 
de família, limitação do direito 
de fixar residência e de testar 
e indicado para Acompanhante 
Arlindo Afonso Fonseca Saraiva, 
residente na R. Almirante César 
Augusto Campos Rodrigues, n.º 
8, 2.º dt.º, 2790-009 Carnaxide 
e co-acompanhante Luís Filipe 
Sacadura Saraiva, residente na 
Estrada Militar, n.º 26, 2.º E, 
2730-226 Reboleira.

N/ Referência: 126657142

Oeiras, 15-09-2020

A Juíza de Direito
Dr.ª Ausenda Brás Moreira Pires 

A Oficial de Justiça
Carla Isabel O. Cesário

Público, 17/09/2020
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