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SOLICITADORES

COVILHÃ

Cinco detidos e mais
de 2.200 doses de canábis
apreendidas
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, certifico para efeitos de publicação que, por escritura hoje, exarada a
partir de folhas trinta e uma do livro de notas número trezentos e dezoitoG deste mesmo Cartório, LUCÍLIA DA SILVA MATEUS, NIF 191 854
468 e seu marido, JAIME BATISTA GONÇALVES, NIF 172 847 559,
casados sob o regime de comunhão de adquiridos, naturais da freguesia de Estreito, concelho de Oleiros, residentes na Avenida da
Carapalha, n.º 5, 1.º andar direito, freguesia e concelho de Castelo
Branco, justificaram a posse do direito de propriedade invocando a
usucapião sobre o prédio rústico, composto por pastagem com
oliveiras, com a área de trezentos e setenta e cinco metros quadrados, sito em Curral das Cavadas, freguesia de Estreito-Vilar Barroco,
extinta freguesia de Estreito, concelho de Oleiros, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Oleiros sob o número mil quatrocentos
e cinco/Freguesia de Estreito, com registo de aquisição de um terço
a favor de José Afonso Antunes Custódio, casado sob o regime de
comunhão de adquiridos com Maria Fernanda Cardoso Afonso Custódio,
residente no Bairro do Urcanil, Praceta das Amoreiras, n.º 17, 1.º
andar esquerdo, Rio de Mouro, Sintra, de um terço a favor de Maria
da Piedade Antunes Mateus, casada sob o regime de comunhão de
adquiridos com Laurent Alphonse Clement Bourdon, residente em 10
Rue Madeleine Renaud, Nozay, França e de um terço a favor de João
Afonso Antunes Mateus, casado sob o regime de comunhão de
adquiridos com Helena Maria Landeira Martins da Silva Mateus,
residente na Rua 25 de Abril, n.º 3, 1.º andar direito, Vialonga, Vila
Franca de Xira, pela apresentação dois, de treze de Junho de dois mil
e um, inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo 8435, freguesia
de Estreito-Vilar Barroco, o qual provem do artigo 5020 da extinta
freguesia de Estreito, com o valor patrimonial tributário e atribuído de
oito euros e quatro cêntimos.
Está conforme o original.
Castelo Branco, doze de Novembro de dois mil e vinte e um.
A Notária
Maria de Jesus Folgado Leal Prudente

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, certifico para efeitos de publicação que, por escritura hoje outorgada e
exarada a partir de folhas onze do livro de notas número trezentos e
dezoito-G deste mesmo Cartório, ADRIANO ANTÓNIO AMARO, NIF
178 579 491 e sua mulher, ADÉLIA DOS SANTOS MENDES AMARO,
NIF 180 844 300, casados sob o regime de comunhão de adquiridos,
naturais da freguesia de Almaceda, concelho de Castelo Branco, onde
residem, na Rua da Praça, n.º 9, justificaram a posse do direito de
propriedade, invocando a usucapião sobre os seguintes bens:
Um - prédio rústico, composto por pinhal, com a área de mil
oitocentos e quarenta metros quadrados, sito em Carcóva, freguesia de Almaceda, concelho de Castelo Branco, a confrontar
do norte com herdeiros de Manuel Joaquim Custódio, do sul com
Joaquim Rodrigues e herdeiros de Maria do Rosário, do nascente
com herdeiros de Maria Anunciação Morgado e herdeiros de Maria
do Rosário e do poente com Estrada Municipal n.º 352, omisso na
Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco, pois não é nem
faz parte do prédio ali descrito sob o número dois mil duzentos e
cinquenta e dois/Freguesia de Almaceda, inscrito na matriz predial
respetiva, em nome de José dos Santos, sob o artigo 689, secção
AC com o valor patrimonial tributário e atribuído de seis euros e trinta
e oito cêntimos.
Dois - prédio rústico, composto por cultura arvense de
regadio, leitos de curso de água e oliveiras, com a área de
quatrocentos metros quadrados, sito em Corelancha, freguesia
de Almaceda, concelho de Castelo Branco, a confrontar do norte
com Adriano António Amaro, do sul com Maria Otília Martins Esteves
Nicolau, do nascente com Zita das Neves Morgado Marques dos
Santos e do poente com Ernesto Gomes Mendes, omisso na
Conservatória do Registo Predial de Castelo Branco, inscrito na
matriz predial respetiva, em nome de Maria do Rosário Trindade,
sob o artigo 142, secção AI, com o valor patrimonial tributário e
atribuído de dez euros e sessenta e nove cêntimos.
Está conforme o original.
Castelo Branco, onze de Novembro de dois mil e vinte e um.
A Notária
Maria de Jesus Folgado Leal Prudente

O Comando Territorial de Castelo
Branco da GNR, através do Destacamento Territorial da Covilhã,
deteve, no passado dia 13 de novembro, cinco homens, com idades entre os 21 e os 63 anos, e
apreendeu 2.265 doses de canábis, numa operação de prevenção e combate à criminalidade, no concelho da Covilhã.
Na operação, que incluiu
um conjunto de ações de fiscalização para a prevenção e deteção de situações ilícitas nos
principais acessos rodoviários à
cidade da Covilhã, os militares
da Guarda detiveram cinco homens, três por condução de
veículo com taxa de álcool igual

ou superior a 1,2g\l, um por
posse de arma e um por tráfico
de estupefacientes.
Um dos detidos na opera-

ção, adotou um comportamento
suspeito perante a presença dos
militares da GNR, tendo sido
realizada uma revista de segu-

rança ao suspeito e uma busca
ao veículo. No seguimento da
ação, foi detetado diverso material estupefaciente previamente
dividido e acondicionado em
embalagens individuais no interior da viatura.
No seguimento destas diligências foi efetuada uma busca
domiciliária que culminou na
apreensão de 2 265 doses de canábis, prontas a comercializar,
bem como diverso material de
preparação e acondicionamento
de produto estupefaciente.
Os detidos foram constituídos arguidos, e os factos foram
remetidos ao Tribunal Judicial
da Covilhã.

PSP apreende material pirotécnico
O comando distrital da PSP de
Castelo Branco, procedeu à
apreensão de diverso material
pirotécnico na sequência de
ações de fiscalização no Distrito, através do seu Núcleo de
Armas e Explosivos.
A apreensão, teve lugar
numa loja de comércio e retalho, e resultou do facto dos

artigos não apresentarem rótulo em língua portuguesa.
Na ação a PSP foram apreendidas 214 velas com corpo
amarelo F1, 1300 truenos detonante F2 e 2.500 Minibombetas F1.
Segundo a nota da PSP foi
promovido o respetivo auto de
contraordenação.

CARTÓRIO NOTARIAL DO FUNDÃO
Dr. Agostinho Miguel Corte
Certifico narrativamente, para efeitos de publicação que,
por escritura de hoje, exarada folhas 52 do livro de notas
número 113, deste Cartório Notarial, os senhores ANTÓNIO
JOSÉ DIAS GOMES e esposa BEATRIZ PERPÉTUA RODRIGUES SILVESTRE casados sob o regime da comunhão de
adquiridos, residentes na Rua do Paraíso número 167 no
Livramento, Estoril, declararam ser donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, e com a natureza de bem
próprio do marido, de um prédio urbano composto de casa
de rés do chão destinada a habitação e logradouro, com a
área total de cento e quarenta e sete virgula cinquenta metros
quadrados sendo a coberta de trinta e dois metros quadrados,
sito na Rua da Roxina, na freguesia de Benquerença, concelho de Penamacor, a confrontar de norte com Rua, do sul
com Domingos Canelo, de nascente com Álvaro Marques Pereira e do poente com herdeiros de José Mendes Soares,
inscrito na matriz sob o artigo 1484 com o valor tributável de
9.754,15 euros, ao qual atribuem o indicado valor tributável,
omisso na Conservatória do Registo Predial de Penamacor.
Que, este prédio, no estado de ruinas, veio à posse dele
outorgante, então ainda no estado de solteiro, em mil novecentos e setenta e seis, por doação de seus pais António
Gomes e Elisa Rosa, residentes que foram em Benquerença.
Está conforme ao original.
Cartório Notarial do Fundão em 11-11-2021
O Notário,
Agostinho Miguel Corte

Aviso n.º 07/TS/2021/SRH/ULSCB
Recrutamento de Técnico Superior (regime geral) para
celebração de contrato individual de trabalho Sem
Termo para o Serviço de Instalações e Equipamentos
(SIE). Bolsa para reserva de recrutamento
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 18/2017 de 10.02, faz-se
público que, por deliberação do Conselho de Administração de
08.10.2021, se encontra aberto, pelo prazo de cinco dias úteis, a
contar da data da publicação do presente aviso, procedimento
concursal para bolsa de reserva de recrutamento, destinado ao
recrutamento para um lugar da carreira e categoria de técnico (regime
geral) - área de engenharia civil, para celebração de contrato individual
de trabalho sem termo 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, no Serviço de Instalações e Equipamentos.
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.
04.11.2021. - A Vogal Executiva - Diretora Clínica Hospitalar do
Conselho de Administração da ULSCB, EPE Dra. Maria Eugénia André.

