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Gazeta do Interior, 12 de janeiro de 2022

15|NECROLOGIA/PUBLICIDADE

SALA 1 - GRITOS - ESTREIA NACIONAL - M/16 | Todos os dias: 14:00 - 16:30h - 19:00h - 21:35h
CANTAR! 2 (VP) - M/6 | Dom: 11:00h

SALA 2 - MEU QUERIDO MONSTRO (VP) - M/6 | Todos os dias:14:10h - 16:20h | Dom: 11:10h -
14:10h - 16:20h
HOMEM-ARANHA: SEM VOLTA A CASA - M/12 | Todos os dias:18:30h - 21:30h

SALA 3 - ODEIO-TE E AMO-TE - M/12 |  Todos os dias: 14:00 - 21:40h
THE KING´S MAN: O INÍCIO - M/14 | Todos os dias: 16:10h - 18:45h
CLIFFORD: O CÃO VERMELHO (VP) - M/6 | Dom: 11:10h

Cinema / 13 a 19 de janeiro

Sudoku por Joaquim Bispo

OBJETIVO: Cada linha, cada
coluna e cada sector 3x3 têm
de conter todos os números
de 1 a 9.
DICA: Dos três espaços vazios
no sector central superior, só
um permite o 4.

Solução

Francisco Raposo

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, nora e netos, na impossibilidade de o faze-
rem pessoalmente como seria seu desejo, vêm por este meio
agradecer a toda a família e amigos que acompanharam o seu
ente querido à sua última morada, ou que de qualquer outra for-
ma lhes manifestaram o seu pesar.
A todos, o nosso Bem-Haja.

Faleceu no passado dia 8 de janeiro de 2022,
Francisco Gomes Raposo, com 95 anos,
natural e residente em São Miguel D’Acha.
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Mª Tereza Ascenção

AGRADECIMENTO
Seu marido, filha, genro, neto e restante família, na impossibilida-
de de o fazerem pessoalmente como seria seu desejo, vêm por
este meio agradecer a todas as pessoas que acompanharam a
sua ente querida à sua última morada, ou que de qualquer outra
forma lhes manifestaram o seu pesar.
Participa-se que será celebrada Missa de 7º Dia, sábado, dia 15
de janeiro, pelas 11h00, na Capela da Paiágua. Desde já se
agradece a todos quantos participarem neste ato.
A todos, o nosso Bem-Haja.

Faleceu no passado dia 6 de janeiro de 2022,
Maria Tereza de Almeida Ascenção, com
67 anos, natural e residente em Paiágua,
Almaceda.
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CARTÓRIO NOTARIAL DE CASTELO BRANCO
Maria de Jesus Folgado Leal Prudente, Notária do Cartório Notarial

de Castelo Branco sito na Rua Mousinho Magro, n.º 8, 1.º andar, cer-
tifico para efeitos de publicação que, por escritura hoje outorgada e
exarada a partir de folhas cento e dezasseis do livro de notas número
trezentos e vinte e um-G deste mesmo Cartório, FILIPE JOSÉ DE MATOS
AFONSO FERREIRA, NIF 218 686 331 e sua mulher, MARIA ADÉLIA
DOS ANJOS NUNES AFONSO FERREIRA, NIF 212 673 513, casados
sob o regime de comunhão de adquiridos, ele natural da freguesia e
concelho de Vila Franca de Xira e ela natural da freguesia de Sarzedas,
concelho de Castelo Branco, residentes no Bairro do Valongo, na Rua
Coronel Fernando Lobato Faria, n.º 3, freguesia e concelho de Castelo
Branco, justificaram a posse do direito de propriedade, invocando a
usucapião sobre os seguintes bens:

Um - prédio rústico, composto por citrinos, olival, cultura arvense
em olival, cultura arvense e mato, com a área de seis mil cento e sessenta
metros quadrados, sito em Daria, freguesia de Sarzedas, concelho de
Castelo Branco, a confrontar do norte com Francisco da Silva Afonso,
do sul e do poente com João Matias e do nascente com António Couceiro
de Albuquerque Lourenço, omisso na Conservatória do Registo Pre-
dial de Castelo Branco, pois não é nem faz parte do prédio ali descrito
sob o número nove mil e seis/Freguesia de Sarzedas, inscrito na ma-
triz predial respetiva, em nome de herdeiros de Adelino Nunes, sob o
artigo 80, secção CC, com o valor patrimonial tributário e atribuído de
vinte e três euros e cinquenta e quatro cêntimos.

Dois - prédio rústico, composto por pinhal, citrinos, horta e
oliveiras, com a área de mil duzentos e oitenta metros quadrados, sito
em Vale da Queda, freguesia de Sarzedas, concelho de Castelo Branco,
a confrontar do norte com herdeiros de João José, do sul com Valentim
Nunes Barata, do nascente com Francisco da Silva Afonso e do poente
com João Nunes Gonçalves e outro, omisso na Conservatória do Re-
gisto Predial de Castelo Branco, inscrito na matriz predial respetiva, em
nome de herdeiros de Adelino Nunes, sob o artigo 42, secção BI, com
o valor patrimonial tributário e atribuído de dezasseis euros e quatro
cêntimos.

Três - prédio rústico, composto por mato e montado de sobro

ou sobreiral, com a área de vinte e dois mil setecentos e vinte metros
quadrados, sito em Daria, freguesia de Sarzedas, concelho de Castelo
Branco, a confrontar do norte com Francisco da Silva Afonso, do sul
com herdeiros de Manuel Rodrigues dos Santos e outro, do nascente
com herdeiros de Adelino Nunes e do poente com herdeiros de Tomás
Miguel, omisso na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco,
pois não é nem faz parte do prédio ali descrito sob o número nove mil
e seis/Freguesia de Sarzedas, inscrito na matriz predial respetiva, em
nome de João Matias, sob o artigo 81, secção CC, com o valor atribuído
de dezasseis euros e oitenta e três cêntimos.

Quatro - prédio rústico, composto por cultura arvense, figueiras,
oliveiras, mato, sobreiros, olival, cultura arvense em olival e uma
construção rural, com a área de catorze mil oitocentos e quarenta
metros quadrados, sito em Sesmo, freguesia de Sarzedas, concelho
de Castelo Branco, a confrontar do norte com Francisco da Silva
Afonso, do sul com herdeiros de Tomás Miguel, herdeiros de Eulália
Ribeiro e outros, do nascente com João Matias e herdeiros de José
Nogueira e do poente com João Nunes Afonso, omisso na Conservatória
do Registo Predial de Castelo Branco, inscrito na matriz predial respetiva,
em nome de herdeiros de Tomás Miguel, sob o artigo 82, secção CC,
com o valor patrimonial tributário e atribuído de cinquenta e cinco euros
e oitenta e quatro cêntimos.

Cinco - prédio rústico, composto por olival, cultura arvense em
olival e cultura arvense, com a área de dois mil setecentos e vinte metros
quadrados, sito em Sesmo, freguesia de Sarzedas, concelho de Castelo
Branco, a confrontar do norte e do nascente com herdeiros de Tomás
Miguel, do sum com herdeiros de Leonilde Lourinha Rosa Santos e do
poente com herdeiros de Tomás Miguel e herdeiros de Hortelinda Martins,
omisso na Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco, inscrito
na matriz predial respetiva, em nome de herdeiros de José Nogueira,
sob o artigo 87, secção CC, com o valor patrimonial tributário e atribuído
de três euros e sete cêntimos.

Está conforme o original.
Castelo Branco, seis de Janeiro de dois mil e vinte e dois.

A Notária
Maria de Jesus Folgado Leal Prudente

Aviso n.º 02/TS/2022/SRH/ULSCB
Recrutamento excecional de Técnico Superior

(regime geral) para celebração de contrato individual
de trabalho a Termo Incerto para o Gabinete de

Projetos e Serviço de Instalações e Equipamentos
1 - Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo

23.º e n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 18/2017 de 10 de fevereiro
faz-se público que, por Despacho do Conselho de Administração da
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E.P.E., datado de 10.12.2021,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da
data da publicação do presente aviso/extrato, procedimento concursal
excecional (de acordo com o art. 15º do DL. 53-B/2021 de 23.06 e
Despacho 11888-B/2021 de 30.11) destinado ao recrutamento para
dois lugares da carreira e categoria de técnico (regime geral) – um
para a área de engenharia civil e um para a área de engenharia mecânica
- área de termodinâmica, para celebração de contrato individual de
trabalho a termo incerto ao abrigo do Código do Trabalho, nas condições
e requisitos permitidos e termos legais em vigor, para exercício de
funções na Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE.

2 - Os requisitos, os parâmetros e critérios de avaliação, a
composição do júri e outras informações de interesse para a
apresentação das candidaturas e para o desenvolvimento do
procedimento concursal em apreço, constam de publicação para
consulta no expositor do SRH, na página da intranet e na página da
ULSCB, EPE, acessível em http://www.ulscb.min-saude.pt, a partir
da data da publicação do presente extrato.

07.01.2022. - A Vogal Executiva - Diretora Clínica Hospitalar do
Conselho de Administração da ULSCB, EPE Dra. Maria Eugénia André.


