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A ASSOCIAÇÃO NOVA - IPSS
Associação de Reabilitação e
Inclusão Social, sediada na
Rua da Bela, 982, São Félix da
Marinha, Vila Nova de Gaia,
realizou no Concelho de Vila
Nova de Gaia, durante os dias
21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29 de
outubro de 2021, uma cam-
p a n h a  d e  A n g a r i a ç ã o  d e
Receitas, devidamente autori-
zada pela Exma., Vereadora do
Município, em que o valor total
angariado pelos seus colabo-
radores, foi  de: 1.792,05€ .
Agradecemos a todos os que
participaram nesta iniciativa

A ASSOCIAÇÃO SORRISOS
Informamos que a Ação Social
(peditório nacional) foi realizada de
25 a 29 de outubro 2021, tendo
angariado um montante total de
855 € (oitocentos e cinquenta e
c inco euros) .  Agradecemos a
t o d a s  a s  p e s s o a s  q u e
voluntariamente colaboraram.
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Convocatória
Assembleia Geral Ordinária

Em conformidade com as disposições legais 
aplicáveis pelos Estatutos, convoco, a pedido da 
Direção, todos os associados da ADICE para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária nas suas 
instalações, sitas na avenida 5 de Outubro, 310
– 4440-503 Valongo, no dia 18 de novembro de 
2021, pelas 16 horas, com a seguinte

Ordem de Trabalhos:
Ponto Um –  Discussão e aprovação do Plano de 

Atividades para 2022;
Ponto Dois –  Discussão e aprovação do Orçamento 

para 2022;
Ponto Três –  Autorização para aquisição de imóvel.
Se à hora marcada não houver “quórum”, a 
Assembleia reunirá meia hora depois, com os 
associados presentes.
Ermesinde, 3 de novembro de 2021

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Carlos Teixeira

AVISO
Discussão Pública da Operação

 de Loteamento promovida pela Junta 
de Freguesia de Cortegaça

Salvador Malheiro Ferreira da Silva, Presidente da Câmara 
Municipal de Ovar, torna pública, por forma a dar cumprimento 
ao disposto no n.º 5 do artigo 7.º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edifi cação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, a abertura 
do período de Discussão Pública, pelo prazo de 15 dias, com 
início 8 dias após a data da publicação do presente aviso 
em Diário da República, relativa à operação de loteamento 
promovida pela Junta de Freguesia de Cortegaça, para 
o prédio sito na Avenida da Praia, freguesia de Cortegaça, 
concelho de Ovar, descrito na Conservatória do Registo 
Predial sob o n.º 2396/20110324 e inscrito na matriz rústica 
sob o artigo n.º 802 da freguesia de Cortegaça.
Qualquer interessado poderá apresentar, por escrito, as suas 
reclamações, observações e sugestões, em requerimento 
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Ovar, no 
Balcão Único de Atendimento, sito na Praça da República, 
3880-141 Ovar, por carta remetida para aquela morada, ou 
para o endereço eletrónico gapresidencia@cm-ovar.pt.
Os documentos relativos ao presente procedimento poderão 
ser consultados no referido Balcão, durante as horas normais de 
expediente, ou no sítio da Autarquia, em https://www.cm-ovar.pt/
Para constar se publica o presente Aviso no «Diário da 
República», nos locais habituais e num jornal de âmbito local.

17 de setembro de 2021

O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ovar
Domingos Manuel Marques Silva
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EXTRATO
Joana de Faria Maia, Notária deste concelho, com Cartório 
sito na Avenida Barbosa du Bocage, 88 A, na cidade de Lisboa, 
CERTIFICA, narrativamente, para efeitos de publicação, que, 
por escritura lavrada no dia vinte e nove de outubro de dois 
mil e vinte e um, a folhas cento e nove do Livro de Notas para 
Escrituras Diversas número dezanove A deste Cartório, Maria 
de Lourdes Rodrigues da Silva Monteiro, que também usa 
o nome e é conhecida por Maria de Lurdes Rodrigues da 
Silva Monteiro, viúva, natural de Santa Cruz do Douro, atual 
união de freguesias de Santa Cruz do Douro e São Tomé de 
Covelas, concelho de Baião, residente na Avenida Fernão 
Magalhães, hab. 7 A, hab. 7.1, freguesia de Bonfi m, concelho 
do Porto, contribuinte fi scal número 107 346 486; Elsa Maria 
Rodrigues Monteiro, casada com Pedro Tavares Rebelo de 
Soveral Rodrigues, sob o regime da comunhão de adquiridos, 
natural de Massarelos, atual freguesia de Lordelo do Ouro 
e Massarelos, concelho do Porto, residente na Avenida Dr. 
Mário Moutinho, lote 1519, quarto andar esquerdo, freguesia 
de Belém, concelho de Lisboa, contribuinte fi scal número 
107 268 728; e José Manuel Rodrigues Monteiro, divorciado, 
também natural de Massarelos, residente na Rua das Doze 
Casas, número 56, hab. 15, na cidade do Porto, contribuinte 
fi scal número 107 268 736; declararam que, com exclusão 
de outrem, são donos e legítimos possuidores, na proporção 
de quatro sextos para Maria de Lurdes Rodrigues da Silva 
Monteiro e de um sexto para José Manuel Rodrigues Monteiro 
e de um sexto para Elsa Maria Rodrigues Monteiro, do prédio 
urbano, composto de casa de habitação, sito em Carrapatelo, 
na atual freguesia de Santa Cruz do Douro e São Tomé de 
Covelas, concelho de Baião, onde se encontra inscrito na 
matriz sob o artigo 1177 (teve origem no artigo 885 da extinta 
freguesia de Santa Cruz do Douro), com o valor patrimonial de 
5.359,20 € e descrito na freguesia de Santa Cruz do Douro na 
Conservatória do Registo Predial de Baião sob o número mil 
novecentos e quarenta e um, aí registado pela apresentação 
número três, de vinte e cinco de setembro de mil novecentos 
e oitenta e quatro, a favor de Madalena  de Jesus da Silva 
e marido, José Pinto da Silva, casados sob o regime da 
comunhão geral de bens, residentes em Carrapatelo, Santa 
Cruz do Douro; que este registo de aquisição se fundou em 
sucessão por morte e partilha por óbito de Ana de Jesus e 
Silva, mãe daquela Madalena de Jesus da Silva, pelo que, por 
morte de José Pinto da Silva, que também usou José Pinto 
Silva, e em partilha verbal, nunca formalizada com os fi lhos 
deste, o prédio lhe fi cou adjudicado, de que foi titular até à 
sua morte; que, conforme consta da escritura de Habilitação 
de Herdeiros, hoje outorgada a folhas imediatamente 
antecedentes, no dia um de dezembro de mil novecentos e 
noventa e sete, na freguesia de Paranhos, do concelho do 
Porto, faleceu, sem ter feito testamento ou outra disposição 
de última vontade, a indicada Madalena de Jesus Silva, 
que também usou o nome e foi conhecida por Madalena de 
Jesus da Silva, natural da freguesia de Santa Cruz do Douro, 
concelho de Baião, onde teve a sua última residência habitual 
no lugar de Carrapatelo, tendo falecido no estado de viúva de 
José Pinto Silva; que deixou a suceder-lhe como seu único 
e universal herdeiro Eduardo da Silva Monteiro, casado com 
Maria de Lourdes Rodrigues da Silva Monteiro, sob o regime 
da comunhão geral de bens, natural de Miragaia, atual união 
das freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, 
São Nicolau e Vitória, concelho do Porto, onde foi residente 
na Avenida Fernão Magalhães, número 7 A, 7.1, freguesia 
de Bonfi m, concelho do Porto, atualmente já falecido, e seu 
irmão, não havendo quem com ele preferisse ou concorresse 
a esta sucessão; que desde o falecimento daquela Madalena 
de Jesus Silva, isto é, desde dezembro de mil novecentos e 
noventa e sete, este seu irmão, Eduardo da Silva Monteiro, e 
família, composta de mulher e dois fi lhos, os ora justifi cantes 
tomaram posse do imóvel; que, posteriormente, no dia trinta 
de janeiro de dois mil e dezassete, na freguesia de Bonfi m, 
concelho do Porto, faleceu, sem ter feito testamento ou 
qualquer outra disposição de última vontade, o indicado 
Eduardo da Silva Monteiro, natural que era de Miragaia, 
atual união das freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, 
Miragaia, São Nicolau e Vitória, concelho do Porto, onde teve 
a última residência habitual na Avenida Fernão Magalhães, 
número 7 A, 7.1, freguesia do Bonfi m, tendo falecido no 
estado de casado com Maria de Lourdes Rodrigues da Silva 
Monteiro, sob o regime da comunhão geral de bens, em 
primeiras e únicas núpcias de ambos; que deixou a suceder-
-lhe como únicos e universais herdeiros Maria de Lourdes 
Rodrigues da Silva Monteiro, aqui representada da primeira 
outorgante, sua viúva; Elsa Maria Rodrigues Monteiro, aqui 
justifi cante, sua fi lha; e José Manuel Rodrigues Monteiro, 
divorciado, também natural de Massarelos, residente na Rua 
das Doze Casas, número 56, hab. 15, na cidade do Porto, 
contribuinte fi scal número 107 268 736, representado da 
primeira outorgante, também seu fi lho; não havendo quem 
com eles prefi ra ou concorra à sucessão, conforme verifi quei 
por Habilitação de Herdeiros lavrada hoje a folhas cento e 
sete deste mesmo Livro de Notas para Escrituras Diversas; 
que, não obstante não disporem de título formal que legitime o 
seu domínio sobre o supramencionado prédio, vem este a ser 
possuído pela primeira outorgante e seus representados, na 
proporção de quatro sextos para Maria de Lurdes Rodrigues 
da Silva Monteiro e de um sexto para José Manuel Rodrigues 
Monteiro e de um sexto para a aqui outorgante, por si e por 
seus antepossuidores, há mais de vinte anos, dele retirando 
todas as suas utilidades, procedendo às necessárias obras 
de restauro e conservação, usando todas as utilidades por ele 
proporcionadas, pagando os respetivos impostos, com ânimo 
de quem exerce direito próprio, sendo reconhecidos por seus 
donos por toda a gente, fazendo-o de boa fé, por ignorar lesar 
direito alheio, sem a menor oposição de quem quer que seja 
,desde o seu início, posse essa que sempre exerceram, sem 
interrupção e ostensivamente, com conhecimento de toda a 
gente, sendo por isso uma posse pacífi ca, contínua e pública; 
que, dadas as enunciadas caraterísticas de tal posse, os 
justifi cantes adquiriram o citado prédio por usucapião, nas 
indicadas proporções de quatro sextos para Maria de Lurdes 
Rodrigues da Silva Monteiro, de um sexto para José Manuel 
Rodrigues Monteiro e de um sexto para a aqui outorgante, 
título este que, por natureza, não é suscetível de ser 
comprovado pelos meios normais.
Lisboa, vinte e nove de outubro de dois mil e vinte e um

A Notária
Joana de Faria Maia

CARTÓRIO NOTARIAL
Joana de Faria Maia, 

Notária

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE
PROCEDIMENTO CONCURSAL

PARA CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE RECRUTAMENTO
PARA TÉCNICOS DE INFORMÁTICA (m/f)

Torna-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 10 
dias úteis, a contar da data de publicitação deste extrato, 
o procedimento concursal para constituição de reserva de 
recrutamento para Técnicos/as de Informática para integrar 
a Equipa dos Serviços de Sistemas de Informação, para 
celebração de contrato individual de trabalho. Os requisitos 
obrigatórios e preferenciais e o perfi l de competências exigido, 
a composição do júri, os métodos e critérios de seleção e 
outras informações de interesse para a apresentação das 
candidaturas e para o desenvolvimento do procedimento 
concursal em apreço constam da publicitação integral do 
aviso de abertura, inserto na página eletrónica do Centro 
Hospitalar Universitário do Porto, EPE.
CHUP, Porto, 2 de novembro de 2021

A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos
Ilda Maria Correia de Magalhães

Circulação Condicionada | A25

Na A25, de 6 de novembro a 30 de novembro entre o Nó de Reigoso 
e o Nó de Boa Aldeia Nascente, das 21 às 7 h, realizaremos uma 
benefi ciação do pavimento, que implicará alguns condicionamentos 
de tráfego nos dois sentidos destes sublanços.

Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto-Estradas das Beiras Litoral e Alta, S.A

Para mais informações consulte regularmente 
o site Ascendi utilizando o código QR ao lado ou 
aceda a www.ascendi.pt ou ligue 229 767 767 
(24H).


