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veículos emprego diversos relax imóveis ensino 

diversos

PROFESSOR MUNIRO
967155975 - 917760115
Dotado de poderes, ajudo a resolver
problemas graves...Amor, negócios.
União e reconciliação de pessoas
amadas. . Consulta pessoalmente,
p /  c a r t a / t e l e f o n e  n o  p a í s  e
estrangeiro: Maia, Braga, Amarante
Av.ª Visconde Barreiros, 90 - Hab. 91 / 4470 - 151 Maia

A ESPIRITUALIDADE DEIXANDO SUA MENSAGEM
Jogo, baralho cigano, tarot dos anjos, baralho da Vó
cigana, preparação de banhos atrativos. Saúde,
amor, unir ou afastar, negócio, trabalho, inveja, mal
olhado, falta de sorte e proteção contra magia negra

CONSULTA PESSOALMENTE OU A DISTÂNCIA
Tm: 926829580 - Cristina

ALUGA-SE EM ARMAÇÃO DE PÊRA - T2
 Na torre da Galé, Av.ª Beira Mar

• Equipado e renovado • Varanda com vista p/mar
• Garagem fechada • Prédio com elevada segurança
• Condomínio pago pelo proprietário
Contrato arrendamento/registado ao ano. Valor 550 €
☎  913679093 D. Luísa   ☎  964027497 Sr.º Pedro

ENCONTRE A SUA
ALMA GÉMEA!
www.amorenostrum.com

A ORIGINAL, EM ATIVIDADE DESDE 2003 • COM 8 AGÊNCIAS EM TODO O PAÍS

259 090 874
VILA REALPORTO

226 000 330 253 276 004
BRAGA

232 448 003
VISEU

CRÉDITO
PESSOAL
ATÉ 75.000€

CONSOLIDE
E POUPE

ATÉ - 60% MÊS

CRÉDITO
HABITAÇÃO e

OBRAS / HIPOTECA...

CRÉDITO
EMPRESAS

E EMPRESÁRIOS

CRÉDITO
AUTOMÓVEL
APROVAÇÃO IMEDIATA

APOIO PERSONALIZADO | AS MELHORES CONDIÇÕES | SEM CUSTOS  Concedidos por Instituições de Créd. Autorizados. TAEG desde 2,7% 

+ + + =€ -

PROF. TATOU - V. N. GAIA
PROBLEMAS DE AMOR E AMARRAÇÃO
Não sofra mais por amor
Ajuda a resolver problemas
como amor, Família, negócio,
impotência sexual. Afasta e
aproxima pessoas amadas,
trabalho de macumba rápido.

☎  919825038

OFEREÇA
UMA PRIMEIRA 

PÁGINA
DE ARQUIVO

OU
PERSONALIZADA

paginas@jn.pt
222 096 245

diversos
avisos

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, IP

CONSELHO DIRETIVO
Legislação aplicável
Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de março,
na sua versão atualizada
Código Penal

AVISO
ENCERRAMENTO ADMINISTRATIVO IMEDIATO E URGENTE

DE UM ESTABELECIMENTO DE APOIO SOCIAL SEM DENOMINAÇÃO
DE AMÉLIA MARIA DOS SANTOS TORRES NOGUEIRA

O Instituto da Segurança Social confirmou o encerramento administrativo
imediato e urgente de um estabelecimento de apoio social sem denomina-
ção, com as seguintes caraterísticas:

• exerce a atividade de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas;
• com fins lucrativos;
• não estando licenciado;
• funciona sob a direção e responsabilidade de Amélia Maria dos Santos

Torres Nogueira;
• está instalado no Caminho Municipal 104 - Estrada Municipal 1023 -

Vivenda Mélita - Carregueira - 2955-007 Pinhal Novo.
Por que ordenamos o encerramento do estabelecimento
O Instituto da Segurança Social, IP confirmou o encerramento, através da
Deliberação n.º 19/2022, de 2022-01-27, que ratificou o despacho de 2021-
-12-28 do/a Diretor/a do Núcleo de Fiscalização de Equipamentos Sociais,
porque o estabelecimento estava em atividade com deficiências graves nas
condições de instalação, segurança, funcionamento, salubridade, higiene e
conforto, representando um perigo potencial para os direitos dos utentes e a
sua qualidade de vida.
Consequências do incumprimento da deliberação
Caso o estabelecimento seja reaberto ou a atividade de apoio social con-
tinue de forma ilegal, a entidade responsável será sujeita a procedimento
criminal pelo crime de desobediência.
Local e prazo de afixação do aviso
Este aviso deve estar afixado durante 30 dias na entrada principal de aces-
so ao estabelecimento.
Consequência da não-afixação do aviso
Quem impedir a sua afixação será sujeito a procedimento criminal pelo
crime de resistência ou coação sobre funcionário. Quem o remover delibe-
radamente antes do fim do prazo de 30 dias será sujeito a procedimento
criminal pelo crime de arrancamento, destruição ou alteração de editais.

O Presidente
Rui Fiolhais

Anúncio para exercício do direito de preferência
de confinantes na alienação de terreno rústico

GREAT MISSOURI – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA., com sede na Avenida 
António Augusto de Aguiar, 19, 4.º, sala B, V, freguesia de Avenidas Novas, concelho de 
Lisboa, com o número único de pessoa coletiva e matrícula junto da Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa 514634421, CRC 1722-1702-8866, que outorga através 
da sua procuradora, HG PT, SA, anteriormente designada HG PT – Unipessoal, Lda., 
com sede na Avenida José Malhoa, 27, 11.º, Campolide – Lisboa, com o capital social 
de cinquenta mil euros, número único de matrícula e pessoa coletiva 510891691, na 
qualidade de proprietária do terreno rústico sito em Barroca de Cima, da freguesia de 
Tábua, concelho de Tábua, descrito na Conservatória de Registo Predial de Tábua sob 
o número 6660 da freguesia de Tábua e inscrito na matriz predial rústica com o artigo 
matricial 4311 da freguesia e concelho de Tábua, na impossibilidade de notifi car os 
proprietários de terrenos confi nantes ao referido imóvel que sejam titulares de direi-
to de preferência legais e/ou identifi car o paradeiro dos mesmos, COMUNICA, para 
efeitos do disposto no artigo 1380.º, artigo 416.º artigo 225.º e seguintes do Código 
Civil, para o exercício do direito de preferência na aquisição, as condições da venda 
do terreno:
A) ADQUIRENTES: MOURA LOUREIRO, UNIPESSOAL, LDA, NIPC 515799599
B) PREÇO: € 4.000 (quatro mil euros).
C) PRAZO PARA ESCRITURA: até ao dia 23 de fevereiro de 2022, em hora e local a 
defi nir por acordo das partes.
D) OUTRAS CONDIÇÕES: o terreno rústico é vendido livre de ónus ou encargos. 
O imóvel é vendido no estado e condições em que atualmente se encontra, que é do 
perfeito conhecimento dos Compradores e pelos mesmos aceite, não podendo, por 
este facto, virem a invocar vícios ou a falta de qualidade do imóvel nem exigirem a 
reparação ou substituição do mesmo, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 
913 e seguintes do Código Civil. O preço acordado para a transmissão do imóvel já 
refl ete o atual estado de conservação do Imóvel. A parte Compradora declara que tem 
perfeito conhecimento de que o imóvel já foi adquirido pela ora vendedora para re-
venda, tendo esta benefi ciado da isenção prevista no artigo 7.º do Código do IMT, pelo 
que, conforme fi cou acordado entre as partes, o Comprador não destina o imóvel agora 
adquirido a revenda nem benefi cia da isenção prevista no artigo 7.º do Código do IMT.
A manifestação da intenção de exercer a preferência nas condições acima menciona-
das deve ser exercida no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data da presente 
Publicação, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 416.º e artigos 225.º e seguintes 
do Código Civil, sob pena de caducidade do respetivo direito de preferência.
A manifestação de exercer preferência deve ser remetida por carta registada com aviso 
de receção para a seguinte morada: HG PT, SA, com sede na Rua Eugénio de Castro, 
n.º 352, 1.º andar, 4100-225 Porto.

AVISO
A Câmara Municipal de Bragança torna público 

que se encontram abertos procedimentos concur-
sais comuns para contratação em regime de contra-
to de trabalho em funções públicas por tempo inde-
terminado de:

- 2 postos de trabalho na carreira e categoria de 
assistente técnico – área de atividade de expediente 
geral;

- 1 posto de trabalho na carreira e categoria de as-
sistente técnico, do mapa de pessoal deste Município, 
a partir do dia 4 de fevereiro de 2022, pelo prazo de 
10 dias úteis, conforme avisos n.os 2309 e 2317/2022, 
publicados no «Diário da República», 2.ª Série, n.º 
24, de 3 de fevereiro, na Bolsa de Emprego Públi-
co, com os Códigos da Oferta n.os OE202202/0088 e 
OE202202/0085, do dia 4 de fevereiro de 2022, e na 
página eletrónica da Câmara Municipal de Bragança: 
www.cm-braganca.pt/.

Devem, para o efeito, os interessados dirigir-se ao 
Serviço de Recursos Humanos da Câmara Municipal, 
nas horas normais de expediente (das 9 às 12.30 e das 
14 e às 17.30 horas).
Paços do Município de Bragança,
3 de fevereiro de 2022

O Presidente da Câmara
Hernâni Dinis Venâncio Dias, Dr.

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
CÂMARA MUNICIPAL

Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, E.P.E.
AVISO

Concurso para Reserva de Recrutamento de Técnicos Superiores de Diagnóstico
e Terapêutica – Área de Fisioterapia, em Regime de Contrato de Trabalho sem termo

(extrato)
Torna-se público que, por deliberação do Conselho de Administração de 15 de outubro de 2021, 
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data de publicitação do presente 
extrato, o procedimento concursal com vista à constituição de reserva de recrutamento de 
Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica – Área de Fisioterapia, para celebração de 
contratos de trabalho sem termo.
Os requisitos, gerais e especiais, 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 
publicação integral do aviso de abertura, inserto na página electrónica do Centro Hospitalar 
Universitário Cova da Beira, E.P.E., in www.chcbeira.min-saude.pt.

O Presidente do Conselho de Administração
Dr. João José Casteleiro Alves

CENTRO HOSPITALAR
UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE
Serviço Gestão de Doentes
Gabinete de Atendimento e Apoio ao Utente

Anúncio referente a um falecido de sexo masculino, que 
se encontra na Casa Mortuária deste Hospital desde o dia
26-01-2022 e que ainda não foi reclamado por qualquer familiar.
Falecida em 26 de janeiro de 2022, pelas 16,22 horas, no Serviço 
de Urgência, de nome Adriano José Nunes, nascido a 11/05/1942, 
de 79 anos.
Última Morada na Rua do Duque de Saldanha, n.º 36, piso 1 
(Bairro Saldanha) – 4300-460 Porto.

Centro Hospitalar Universitário do Porto, EPE
Serviço Gestão de Doentes
Gabinete de Atendimento e Apoio ao Utente
(Telef.: 222077500/rxt.: 1956/1205)

Nota: para qualquer esclarecimento, telefone para 222077571, ext. 1956 ou 1205.

CONVOCATÓRIA
Nos termos dos Estatutos da COOPENAFIEL
- COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PENAFIEL,
CRL, convoco a Assembleia Geral para se reunir,
em sessão extraordinária, no dia 18 de fevereiro
de 2022 (sexta-feira), pelas 17 horas, nas insta-
lações da Cooperativa, situadas no Largo da
Devesa, 130, na cidade de Penafiel, com a
seguinte

ORDEM DE TRABALHOS:
1. Análise de pedido de demissão e destituição

dos membros dos órgãos sociais;
2. Outros assuntos de interesse para a Coopera-

tiva.
Nos termos do artigo 25.º dos Estatutos, se à
hora marcada para a reunião não se encontrarem
presentes mais de metade dos cooperantes com
direito de voto ou representantes devidamente
credenciados, a Assembleia reunirá com qual-
quer número de cooperantes, uma hora depois
(18 horas).
Penafiel, 3 de fevereiro de 2022

O Presidente da Assembleia Geral
Adriano Manuel Seabra Ferreira Campos

Obs.: devido às contingências vividas, a Assembleia Geral fun-
cionará no estrito cumprimento das regras emanadas pelas DGS,
sendo obrigatório a todos os participantes o respeito pelo distan-
ciamento social e o uso de máscara.

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO 
DO PORTO, EPE

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO 
DE RESERVAS DE RECRUTAMENTO PARA TÉCNICO(A)

 SUPERIOR DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA
DE NEUROFISIOLOGIA (m/f)

Para conhecimento dos interessados, faz-se público que se 
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data 
da publicação em DR do Aviso n.º 2201/2022, publicado na 
2.ª Série, n.º 22, de 1 de fevereiro de 2022, procedimento con-
cursal com vista à constituição de bolsa de recrutamento 
para Técnico (a) de Diagnóstico e Terapêutica de Neurofi sio-
logia, tendo em vista o preenchimento das necessidades do 
Centro Hospitalar Universitário do Porto, EPE.
Os requisitos e condições aplicáveis podem ser consultados 
no sítio da internet do CHUPorto, em https://www.chporto.
pt/recrutamentos, em Recrutamento Pessoal TSDT.

CHUPorto, 2 de fevereiro de 2022

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


