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JOAQUIM RODRIGUES
ESPIRITO SANTO
N: 22/05/1923
F: 21/07/2018

MARIA DOS ANJOS
N: 24/02/1927
F: 26/10/1978

reconquista@reconquista.pt

VENDE-SE

Em frente à Farmácia Reis,
ótimo espaço ao nível do
passeio c/ 170m2, WC e
portão automático. Preço;
67.500€. Telem. 917 203 563
(12206)

VENDE-SE
APARTAMENTO T4

Participa-se que será celebrada Missa pelo seu eterno descanso
no dia 24 de fevereiro pelas 19H00 na Igreja de S. José Operário
(Cansado).
Desde já se agradece a quem participar nesta Eucaristia.
ANTÓNIO MENDES
PEREIRA BARATA

EMÍLIA MARQUES
BATISTA

Amplas divisões, cozinha
com copa e possibilidade
de parqueamento para 2
carros.
Cont.: 916 636 088

PROCURA-SE
Dou quarto c/casa banho privativa. Senhora só, reformada. Pode
não ter nada mas que seja honesta
em troca de ajuda em trabalhos
domésticos. Tenho 70 anos. Aposentado da função pública. Desloco-me em cadeira rodas.
Tm: 963964348
(10278)

Fal e c e u n o p a s s a d o di a
15/02/2022, António Mendes Pereira Barata com 85
anos, viuvo, natural e residente
em Lousa. O funeral realizouse no dia seguinte para o Cemitério da localidade.
AGRADECIMENTO
Seus filhos, genro, nora, netos, netas, bisnetas e restante
família, na impossibilidade de
o fazerem pessoalmente, vêm
por este meio agradecer a todas
as pessoas que participaram
na oração de despedida e que
acompanharam o nosso ente
querido á sua última morada
ou que de qualquer outra forma
manifestaram o seu pesar.
A todos o nosso bem-haja.

Fal e c e u n o p a s s ad o di a
9/02/2022, Emília Marques
Batista com 95 anos, viúva,
natural e residente em Escalos
de Cima.
O funeral realizou-se no dia
seguinte para o Cemitério da
localidade.
AGRADECIMENTO
Seu neto, nora e restante família, na impossibilidade de
o fazerem pessoalmente, vêm
por este meio agradecer a todas
as pessoas que participaram
na oração de despedida e que
acompanharam a nossa ente
querida á sua última morada
ou que de qualquer outra forma
manifestaram o seu pesar.
A todos o nosso bem-haja.

Agª. Fun. Mendonça
Alcains
Telf: 272 106 463/918 984 233
925045940

Agª. Fun. Mendonça
Alcains
Telf: 272 106 463/918 984 233
925045940

Orçamentista com experiência
Ou
Engenheiro com experiência em orçamentos
Contacto : 968 023 477 - 968 901 270
geral@construtorajra.pt
(12139)

Limpeza de Terrenos
Lavouras de Terrenos
Prestação de Serviços
925 419 624

geral@llpsolucoes.com

APARTAMENTO/CASA T2 ou
T3 para remodelação ou já com
obras no centro da cidade de Castelo Branco. Cont: 916636088
ANTIGUIDADES: pinturas arte sacra, livros, arte africana,
pratas, artigos militares, recheio
de casa, canetas, relógios pulso,
discos vinil, fotos antigas, rádios,
mobiliário de jardim.
Telef. 938 849 903
(12492)
SELOS novos antigos das antigas
ex-colónias. Contacto:962547424
(12946)

OFERECE-SE

Vendo 17 ha (TERRENO + FLORESTA) bom para pastorícia.
Inf. telem. 966 467 527
(10918)

SENHOR de 43 anos, dinâmico,
c/ experiência procura trabalho na
restauração ou na área comercial
no distrito de C. Branco.
Contactar 924 244 523
(5439)

ESTRUME de ovelha a carregar no local. Inf. 965 447 053 ou
969799633
(10264)
MERCEDES CLC - 220 - CDI
coupe, 150 cv, cinzento metalizado
135.000Km, como no, ano 2010.
Preço 14.500€. Telem. 967 200 589
(10276)
FORD FOCUS TDCI 2005, diesel,
110cv, bom estado.
Telem. 962 788 730
(10283)
Vendo TERRENO (terreno + ﬂoresta). Informa 966 221 324
(12941)
LOTE DE TERRENO para construção no Bairro do Valongo em
Castelo Branco. Bom preço, trata o
próprio. Telem. 968 748 282; 927
064 557

(11365)

SENHORA responsável para cuidar de idosos (com experiência),
para fazer serviços domésticos ou
para fazer limpeza de escadarias.
Informa 926 658 713 ou 926 105
031
(10224)
SENHORA séria c/ experiência
para serviços de limpeza, arranjos
de costura e engomadoria com recolhas e entregas ao domícílio.
Inf. - 960 416 016
(10271)
SENHORA c/ experiência com
56 anos para trabalhos domésticos, cuidar de idosos e crianças.
Tem curso geriatria.
Inf. 925 098 599
(8209)

PRECISA-SE

ARRENDA-SE

EMPREGADO/A de balcão e mesas. Contactar 968 182 563
(10578)

APARTAMENTOS e quartos
mobilados ou não mobilados.
Vendem-se andares.
Inf. telem: 965 639 997
(240)

Precisa-se M/F

T1, sito na Qt.ª Dr. Beirão.
Contactar 968 326 863
(10281)
ESPAÇO para Estética e Manicure em Salão Quimera - Cabeleireiros.
Inf. 272 347 721
(10282)

RECRUTA-SE TÉCNICO DE GÁS
Descrição do emprego
Obras e assistência técnica relacionadas com gás, aquecimento
central, sistemas solares térmicos, soluções aguas quentes
sanitárias, ar condicionado.

Preferência por formação no mínimo de Técnico de Gás, Instalador de aparelhos a gás e/ou Instalador de redes e ramais de gás ;
Conhecimentos de Soldadura; Realização de piquetes de
emergência.
Outras competências: Organização, seriedade, polivalência,
vontade de crescer no posto de trabalho e participar nas ações de
melhoria da empresa, trabalhar em equipa.
Contactar: Email: geral@inforgas.pt
Tel.: (+351) 272 345 580

Recruta-se:

Para Empresas
e particulares

COMPRA-SE

VENDE-SE

2 Vendedores
Distribuidores

Para venda direta de
produtos alimentares. Cobrança na hora; disponibilidade de horário. Entre 40
a 50 anos de idade
De abril a setembro.
Telem. 962 777 484

(10274)

BeiroCorte, Lda.

ADMITE

CARPINTEIRO
Inf. telef. 272322462
(12940)

Urgente Vende
Escalos de Cima

LOJA espaço comercial

c/ 70m2 de área útil, 2
WC, saída de fumos e
arrecadação. Própria p/
supermercado, snack-bar,
pastelaria, loja, etc.
Inf. 966 008 277

(6959)

Prata
Manutenções

Aviso n.º 03/TSDT/2022/SRH/ULSCB
Bolsa de reserva de recrutamento – 2 Referências
Concurso para Bolsa de Reserva de Recrutamento de
Técnico de Farmácia da carreira de Técnico Superior de
Diagnóstico e Terapêutica – TSDT
1 — Nos termos do n.º 3 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 18/2017, de
10 de fevereiro tendo em conta o disposto no art. 7º/1. o) do Anexo III
da Lei, faz-se público que por deliberação do Conselho de Administração de 28.01.2022, se encontra aberto, pelo prazo de cinco dias úteis,
procedimento concursal para bolsa de reserva de recrutamento, destinado ao recrutamento de Técnicos de Farmácia da carreira de Técnico
Superior de Diagnóstico e Terapêutica – TSDT, carreira contemplada
no mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco,
EPE, para celebração de contrato individual de trabalho ao abrigo do
Código do Trabalho, nas condições e requisitos permitidos e termos
legais em vigor.
2 – As referencias de candidatura, os requisitos, os critérios de avaliação,
os métodos de seleção, a composição do júri e outras informações de
interesse para a apresentação das candidaturas e para o desenvolvimento
do procedimento concursal para bolsa de reserva de recrutamento para
TSDT-Farmácia da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE. em
apreço, constam de ata afixada no expositor do Serviço de Recursos
Humanos da ULSCB, de publicação para consulta na página da intranet
e na página da ULSCB, EPE, acessível em http://www.ulscb.min-saude.
pt, a partir do dia seguinte à data da publicação do presente extrato no
jornal. 07.02.2022. — A Vogal Executiva – Diretora Clinica Hospitalar do
Conselho de Administração da ULSCB, EPE Dra. Maria Eugénia André.

Tetos falsos, chão ﬂutuante, eletricidade, papel de
parede, pinturas, canalização, remodelações de WC
e cozinhas e instalações
de equipamentos
Inf. 934 938 514

A

oliveira considerada
um símbolo de sabedoria, paz, abundância
e glória, sendo ainda chamada
“Rainha das Árvores”. A sua
história moldou os destinos
das civilizações mediterrânicas e chega até nós através
dos romanos. Nos séculos V
e VI generalizou-se a nível
nacional sobretudo junto das
comunidades cristãs.
Nas proximidades da aldeia
do Juncal existe uma área
designada de Canto do Olival
com muitas oliveiras centenárias. Algumas delas foram
doadas
Castelo por paroquianos a
Moradia
V2, pronta habitar.
fim
de produzirem
o azeite
57.500€ \102210368
para
a lâmpada do Santíssimo
Sacramento e, também, para
uso nos Santos Óleos na comunidade de S. Simão.
Entre Salgueiro e Freixial
encontra-se Juncal do Campo
rodeado de muitos olivedos,
na sua maioria, plantadas
no início do século passado,
Taberna Seca
abrangendo
uma área com
Moradia V1 remodelada,
sala/cozinha
com
lareira. Nas
cerca
de 1500
hectares.
29.500€ seguintes
\102170428foi um dos
décadas
principais recursos económicos das populações locais. O
clima, o solo, o estrume de
ovelha, o saber gerir as lavras,
as podas das oliveiras e a
seleção dos frutos deram-lhe
identidade. A sua qualidade
foi reconhecida por muitos
Penha Garcia sobretudo da
exportadores
Moradia V3 de cave, r/chão
região
de Lisboa.
e 1º andar.
Garagem.
A125.000€
colheita
era a época de
\102210205
oiro agrícola que movia toda
a população e ainda a muitos trabalhadores vindos da
Charneca. Cada proprietário
contratava um capataz para
orientar a “camarada” de azei-

272 348
348 330
330
272

S. Miguel de Acha
Moradia V6 restaurada recentemente com materiais
tradicionais como madeira, azulejos artesanais e
pedra acesso a um terraço
com vistas sobre a vila.
\102220047

(10270)

ALBIMIL

TRANSPORTES E
MUDANÇAS PARA
TODO O PAÍS E
ESTRANGEIRO

Lousa
Moradia V2, garagem,
pronta habitar
42.500€ \102200206

963 211 163

(12591)

LIMPEZA
DE TERRENOS
ÁRVORES
E CHAMINÉS
965 151 086
272 346 325
DEPOIS DAS 19h00

(10267)

Vale Pousadas
Quintinha
Malpica docom
Tejo234,20m2
com
construção
de 35 m2
Excelente
oportunidade!
de
área de
Moradia
V2,implantação.
registada no
Um
furo, rural.
luz e água da rede
Turismo
na
via mais,
publica.
Saiba
contacte-nos!
24.000€
\102220043
\102210354

