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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, fre-
guesia 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, anterior-
mente 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 matrí-
cula e pessoa coletiva 510891691, na qualidade de proprietária
doseguinte terreno:
- prédio misto composto por "Parcela de terreno hortícola, em parte
do qual foi edificada uma casa de rés-do-chão, destinada a habita-
ção, com logradouro. " Sito em Quinta da Sardinha, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Salvaterra de Magos, fregue-
sia de Marinhais, sob o n.º 437, artigo matricial urbano n.º 5059 e
artigo matricial rústico n.º 261 da secção V4 daquela freguesia;
PUBLICA, para efeitos do disposto no artigo 1380.º do Código
Civil e notificação de confinantes  proprietário de terrenos rús-
ticos - para o exercício do direito de preferência na aquisição,
as condições da venda do terreno: A) ADQUIRENTE: ANDREI
ODAINIC; B) PREÇO: € 132.000 (cento e trinta e dois mil
euros); C) PRAZO PARA ESCRITURA: até ao dia 31 de janeiro
de 2022 D) OUTRAS CONDIÇÕES: os terrenos mistos rústicos
serão vendidos livres de ónus ou encargos.
A manifestação da intenção de exercer a preferência nas con-
dições acima mencionadas deve ser exercida nos trinta dias
imediatamente seguintes a contar da data do fim do decurso
do prazo de 30 (trinta) dias da publicação do presente anúncio
e deve ser remetida para a seguinte morada: HG PT, SA, com
sede na Av.ª José Malhoa, n.º 27, 11.º andar, 1070-156 Lisboa.

PROC. LOT. N.º 25/92

AVISO
Nos termos do disposto no art.º 78.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, torna-se 
público que a Câmara Municipal de Ponte de Lima emitiu, a 
29 de dezembro de 2021, a requerimento de MANUEL PINTO 
& LIMA, LDA., contribuinte fi scal n.º 507 079 710, o presente 
aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 02/2001 (zero dois 
barra dois mil e um), emitido a favor de fi rma Costa, Silva 
e Rebelo - Imóveis do Lima, Lda., através do qual e por 
deliberação tomada por maioria, em reunião de Câmara de 
16 de novembro de 2021, foi licenciada a alteração ao alvará 
de loteamento acima referido, no que se refere à alteração 
da área de implantação do lote 27 e arranjos exteriores do 
loteamento, nomeadamente no que concerne aos acessos 
aos lotes 27 e 28, assim como a alteração dos lugares de 
estacionamento público, que incide sobre o prédio urbano, 
inscrito na respetiva matriz predial sob o art.º n.º 620, sito na 
Rua Quinta de Abade, freguesia da Feitosa, deste concelho, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponte de 
Lima, sob o n.º 493/20010927.
De acordo com a presente alteração, o lote n.º 27 passa a 
ter a seguinte descrição: 
LOTE N.º 27 - Alteração/ retifi cação da área de implantação 
de 263 m2 (duzentos e sessenta e três metros quadrados) 
para 320 m2 (trezentos e vinte metros quadrados), que 
corresponde à área da cave.
Alteração das entradas de acesso à cave dos lotes nºs. 27 
e 28.
Mantendo-se os restantes parâmetros urbanísticos.
Não há outras alterações às condições daquele alvará. 

Ponte de Lima, 29 de dezembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

Vasco Ferraz, Eng.º

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
De acordo com os Estatutos da Escola das
Virtudes - Cooperativa de Ensino Polivalente
e Artístico, CRL, convoca-se todos os asso-
ciados em pleno exercício dos seus direitos e
no cumprimento dos seus deveres cooperati-
vos para a Assembleia Geral Ordinária a rea-
lizar no próximo dia 3 de fevereiro de 2022,
pelas 18 horas, na sede social, ao Passeio
das Virtudes, número catorze, no Porto, com
a seguinte ordem de trabalhos:

1. Discussão e votação do Plano de Ati-
vidades e Orçamento para 2022 e leitu-
ra do Parecer do Conselho Fiscal;

2. Discussão e Votação das alterações ao
Regulamento de Trabalho Cooperativo:
anexo I e anexo V;

3. Outros Assuntos do interesse dos
associados.

Porto, 19 de janeiro de 2022
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

André Pascoal da Costa e Silva

EDITAL
DELIBERAÇÃO DE PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA 
EXPROPRIAÇÃO DAS PARCELAS DE TERRENO NECESSÁRIAS À IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO “REDESENHO DE 
REDES DE ÁGUAS RESIDUAIS EM VÁRIOS LUGARES DO MUNICÍPIO DE VILA REAL - SISTEMA DE MONDRÕES
A Águas do Interior - Norte E.I.M., S.A. (AdiN) torna público, para dar cumprimento ao disposto no n.º 4 do artigo 
11.º do Código das Expropriações (CE), aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela 
Lei n.º 56/2008, de 4 de setembro, que o Conselho de Administração da empresa delibero,u em reunião do Conselho de 
Administração de 10/12/2021, requerer a Declaração de Utilidade Pública com caráter de urgência, ao abrigo dos artigos 
1.º, 2.º e 3.º do Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, em consonância com os artigos 1.°, 12.°, 14.°, n.° 1, e 15.º do 
CE, para expropriação das parcelas de terreno identifi cadas no Mapa de Concretização dos Bens em anexo, necessárias à 
implementação do projeto·supra-identifi cado.
A expropriação implica a transmissão de propriedade a favor da empresa Águas do Interior - Norte, E.I.M., S.A.
A área total a expropriar é de 61 m2.
Para esclarecimento de eventuais dúvidas que este Edital possa suscitar poderá ser contactada a empresa Águas do Interior - 
Norte, E.I.M., S.A. Real, E.M., S.A., com sede na Avenida Rainha Santa Isabel, n.º 1 - 5000-434 Vila Real, através do telefone 
309 101 101 ou por e-mail, para geral@adin.pt.

O presidente do Conselho de Administração
Carlos Manuel Gomes Matos da Silva

MAPA DE CONCRETIZAÇÃO DOS BENS A EXPROPRIAR
(REGIME ESPECIAL DO DECRETO-LEI N.º 123/2010, DE 12 DE NOVEMBRO)
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EDITAL
DELIBERAÇÃO DE PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM CARÁTER DE URGÊNCIA 
PARA EXPROPRIAÇÃO DAS PARCELAS DE TERRENO NECESSÁRIAS À IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 
”REDESENHO DE REDES DE ÁGUAS RESIDUAIS EM VÁRIOS LUGARES DOS MUNICÍPIOS DE MURÇA 
SABROSA - SISTEMA DE FIOLHOSO E CADAVAL”.
A Águas do Interior - Norte E.I.M., S.A. (AdiN) torna público, para dar cumprimento ao disposto no n.º 4 do artigo 
11.º do Código das Expropriações (CE), aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela 
Lei n.º 56/2008, de 4 de setembro, que o Conselho de Administração da empresa deliberou, em reunião do Conselho de 
Administração de 20/12/2021, requerer a Declaração de Utilidade Pública com caráter de urgência, ao abrigo dos artigos 
1.º, 2.º e 3.º do Decreto-Lei 123/2010, de 12 de novembro, em consonância com os artigos 1.°, 12.°, 14.°, n.° 1, e 15.º do 
CE, para expropriação das parcelas de terreno identifi cadas no Mapa de Concretização dos Bens em anexo, necessárias à 
implementação do projeto supra-identifi cado.
A expropriação implica a transmissão de propriedade a favor da empresa Águas do Interior - Norte, E.I.M., S.A.
A área total a expropriar é de 500 m2.
Para esclarecimento de eventuais dúvidas que este Edital possa suscitar poderá ser contactada a empresa Águas do Interior - 
Norte, E.I.M., S.A. Real, E.M., S.A., com sede na Avenida Rainha Santa Isabel, n.º 1 - 5000-434 Vila Real, através do telefone 
309 101 101 ou por e-mail, para geral@adin.pt.

O presidente do Conselho de Administração
Carlos Manuel Gomes Matos da Silva

MAPA DE CONCRETIZAÇÃO DOS BENS A EXPROPRIAR
(REGIME ESPECIAL DO DECRETO-LEI N.º 123/2010, DE 12 DE NOVEMBRO)

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA

CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS DE RECRUTAMENTO
PARA TÉCNICO/A SUPERIOR DE HIGIENE

E SEGURANÇA NO TRABALHO (m/f)
Torna-se público que se encontra aberto pelo prazo de
10 dias úteis, contados a partir da presente publicação,
procedimento concursal de seleção para recrutamento
de Técnico/a Superior de Higiene e Segurança no
Trabalho, para celebração de contrato individual de
trabalho. Os requisitos e outras informações de inte-
resse 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 Uni-
versitário do Porto, EPE.

CHUP, Porto, 18 de janeiro de 2022
A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos

Ilda Maria Correia de Magalhães


