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COMARCA DE LISBOA OESTE
Sintra - Inst. Central - 1.ª Secção de Execução - J2

LUÍS FILIPE
CARVALHO

Agente de Execução
Cédula 2486

Processo: 10482/10.7T2SNT
Exequente: Banco Espírito Santo, S.A.
Executados: Josefa Mendes Fernandes e outros
Data: 05/11/2015 - Documento: 7zwvykps6Ng
Referência interna do processo: PE/1275/2010

ANÚNCIO

HELENA CHAGAS
Agente de Execução
Cédula 2621

Processo 29453/09.0T2SNT
Exequente: Caixa Geral de Depósitos, S.A.
Executados: Pedro Sisse e Fátima Sonco

COMARCA DE LISBOA OESTE
Sintra - Inst. Central - 1.ª Secção de Execução - J3
LUÍS FILIPE
CARVALHO

Agente de Execução
Cédula 2486

ANÚNCIO

Processo: 23701/10.0T2SNT
Exequentes: NOVO BANCO, S.A. e outros
Executados: Hortense Maria Ferreira Contente Gama
Teles Feio e outros
Data: 04/11/2015 - Documento: 7zwMrBnilo3
Referência interna do processo: PE/3873/2010

ANÚNCIO

Venda mediante propostas em carta fechada

Nos autos acima identificados, encontra-se designado o dia um de Dezembro
de dois mil e quinze, pelas catorze horas e trinta minutos, na Comarca de Lisboa
Oeste - Sintra, Inst. Central, para a abertura de propostas, que sejam entregues
na 1.ª Secção de Execução - J2, até às 14h00 da véspera da data indicada, pelos
interessados na compra do seguinte bem:
Fracção autónoma designada pela letra AT, correspondente ao sexto piso esquerdo, destinado a habitação do prédio urbano sito na Avenida dos Cravos
Vermelhos, n.º 4, freguesia de Reboleira, concelho de Amadora, descrito na 2.ª
Conservatória do Registo Predial de Amadora, sob o número 142 e inscrito na
matriz sob o artigo 351 da referida freguesia, actual artigo matricial 1556, da freguesia de Águas Livres.
O bem será adjudicado a quem melhor preço oferecer.
Valor a anunciar para a venda: 25.075,00 Euros (Vinte Cinco Mil e Setenta e Cinco
Euros).
É fiel depositária a Executada, Josefa Mendes Fernandes, obrigada a mostrar o
bem a quem pretenda examiná-lo, mas pode fixar as horas em que, durante o dia,
facultará a inspeção, tomando-as conhecidas do público por qualquer meio.
Adverte-se ainda que junto com a proposta a apresentar deverá ser junto cheque
visado, com 5% do valor anunciado para a venda.
05/11/2015
O Agente de Execução - Luís Filipe Carvalho
Rua Braamcamp, 52, 7.º - 1250-051 Lisboa
Tel. 213807430/9 Fax 213872129 - Email: 2486@solicitador.net

Público, 07/11/2015 - 1.ª Pub.

Nos autos acima identificados,
encontra-se designado o dia
18 de Novembro de 2015, pelas
14.30 horas, neste Tribunal para
a abertura de propostas, que até
esse momento sejam entregues
na Comarca de Lisboa Oeste,
Sintra - Inst. Central - 1.ª Secção
de Execução - J2, pelos interessados na compra do seguinte
bem imóvel:
Fracção autónoma designada
pelas letra Q, correspondente
ao quinto andar frente, sito em
Avenida de Panguim, n.º 11,
freguesia de Reboleira, concelho de Amadora, descrito na
2.ª Conservatória do Registo
Predial de Amadora sob o n.º
17/19841016-Q, da freguesia de
Reboleira e inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o
n.º 1992 (teve origem no art.º
259 da freguesia de Venteira).

O bem será adjudicado a quem
melhor preço oferecer, igual ou
superior de 85% do valor-base de
77.000,00 euros (setenta e sete
mil euros), ou seja, 65.450,00 euros (sessenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta euros).
É fiel depositária a executada
Fátima Sonco, que a pedido o
deve mostrar.
O(s) proponente(s) deve(m) juntar à sua proposta, como caução, cheque visado, à ordem da
Agente de Execução, no montante correspondente a 5% do
valor anunciado para a venda.
A Agente de Execução
Helena Chagas
Rua Alberto Serpa, 19-A
2855-126 St.ª Marta do Pinhal
Tel.: 212532702 Fax.: 212552353
E-mail: 2621@solicitador.net
Público, 07/11/2015 - 2.ª Pub.

Nos autos acima identificados, encontra-se designado o dia 28 de Janeiro de dois
e dezasseis, pelas catorze horas, na Comarca de Lisboa Oeste - Sintra - Inst. Central, para a abertura de propostas, que até esse momento sejam entregues na 1.ª
Secção de Execução - J3, pelos interessados na compra do seguinte bem:
Fracção autónoma designada pela letra G a que corresponde o terceiro andar
direito do prédio urbano sito no Impasse da Áustria, n.º 4, tendo também o n.º 3
da Rua da Suécia, freguesia de Belas, concelho de Sintra, descrito na Conservatória do Registo Predial de Belas, sob a ficha 3465 e inscrito na matriz sob o artigo
10143, actual artigo Matricial 5428 da União das freguesias de Queluz e Belas.
O bem será adjudicado a quem melhor preço oferecer.
Valor a anunciar para a venda: 50.150,00 Euros (Cinquenta Mil e Cinquenta Euros), valor estipulado pelo juiz aquando a marcação da data e hora de abertura
de propostas.
São fiéis depositários os Executados, Cláudia Sofia Gama Teles Feio e Hugo Alexandre Nunes Braga, obrigados a mostrar o bem a quem pretenda examiná-lo,
mas podem fixar as horas em que, durante o dia, facultarão a inspeção, tornandoas conhecidas do público por qualquer meio.
Adverte-se ainda que junto com a proposta a apresentar deverá ser junto cheque
visado, com 5% do valor anunciado para a venda.
04/11/2015
O Agente de Execução - Luís Filipe Carvalho
Rua Braamcamp, 52, 7.º - 1250-051 Lisboa
Tel. 213807430/9 Fax 213872129 - Email: 2486@solicitador.net

Público, 07/11/2015 - 1.ª Pub.

BENS IMÓVEIS
Verba 1: Fração autónoma designada pela letra “C”
do prédio na Urbanização Constroventur, n.º 1 Alagoa,
Altura, destinado a habitação, composto por rés do
chão, 3.º Lado Norte - Habitação, hall, cozinha, sala
comum, instalação sanitária, lugar de estacionamento na
Cave, tipologia T0, permilagem 64, área bruta privativa
45,10m2, inscrito na matriz predial sob o n.º 3184 da freguesia de Altura, concelho
de Castro Marim, que advém do artigo 2927, da freguesia de Altura, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Castro Marim sob o n.º 1588/C, da freguesia de
Altura. Valor-base de venda: 75.000,00€.
Verba 2: Prédio Urbano sito na Urbanização dos Navegantes, Lote 7, composto por
Edifício de 3 pisos destinado a habitação, confrontar a norte com Mateus Monchique,
sul Francelina Sousa Madeira Gomes e outro; Nascente Rua, Poente Lote 6, tipologia
T4, n.º de pisos 3, área bruta privativa 207,70m2, inscrito na matriz predial urbana
sob o n.º 4088 da freguesia de Altura, concelho Castro Marim, que advém do artigo
2524, da freguesia de Altura, descrito na Conservatória do Registo Predial de Castro
Marim sob n.º 1027, da freguesia de Altura. Valor mínimo de venda: 405.000,00€.
Verba 3: Fração Autónoma designada pelas Letras “CVE”, do prédio urbano sito
na Rua José Brandão, n.º 5-5-A, CV Esq. em Mem Martins, composto por 1 Divisão,
CB. (Garagem), Fração B, inscrito na matriz predial sob o n.º 8655, da freguesia de
Algueirão Martins que advém do artigo n.º 6620 da freguesia de Algueirão - Mem
Martins, descrito na Conservatória do Registo Predial de Sintra sob o n.º 1900/B.
Valor-base de venda: 19.030,00€.
Verba 7: Prédio Urbano sito Bairro das Flores e Estefânia, composto por terreno para
construção, a confrontar a norte e sul com Sociedade de Melhoramentos Turísticos,
Lda., a nascente com Linha de Elétrico e poente com Rua do Bairro das Flores, com
uma área total de terreno de 612m2, área bruta de construção 129m2, inscrito na
matriz urbana sob o n.º 5378, da freguesia união das freguesias de Sintra (S. Maria
e S. Miguel, S. Martinho e S. Pedro de Penaferrim) e descrito na Conservatória do
Registo Predial de Sintra sob o n.º 271 da freguesia de Santa Maria e São Miguel.
Valor-base de venda: 91.800,00€.
CONDIÇÕES DE VENDA
1. Os interessados deverão apresentar as suas propostas em carta fechada até
ao dia 20.11.2015, contendo a referência de “Insolvência de Constroventur Construções Civis, Lda.” e dirigidas ao Administrador da Insolvência Dr. Jorge
Fialho Faustino - Rua Padre João Coelho Guerra, n.º 14 - 2.º andar, 2475-139
Benedita, excluindo-se todas as propostas recebidas fora desses prazos.
2. As propostas terão de conter, sob pena de anulação, os seguintes elementos:
Identificação do proponente (nome ou denominação social, morada, n.º
contribuinte, telefone, fax e e-mail); Identificação do bem e respetivo valor oferecido
por extenso; Indicação de que o proponente conhece e aceita as condições de
venda; no exterior do envelope deve identificar o nome e n.º do processo.
3. No que concerne a bens imóveis, a proposta terá de vir acompanhada de cheque
referente a 20% à ordem de “Massa Insolvente de Constroventur - Construções
Civis, Lda.” sobre o valor da oferta, sob pena de a mesma não ser aceite.
4. As propostas serão abertas no escritório do Administrador da Insolvência, no dia
27.11.2015 às 09.30 horas na Rua Padre João Coelho Guerra, n.º 14 - 2.º
andar, 2475-139 Benedita, podendo estar presentes todos os interessados e
demais intervenientes, não sendo impeditivo à concretização do ato da venda a
ausência dos mesmos.
5. O bem é vendido no estado físico e jurídico em que se encontra, sendo da
responsabilidade do(s) proponente(s) comprador(es) todos os custos inerentes
à compra, nomeadamente os impostos respetivos, tendo sido ouvido(s) o(s)
credor(es) hipotecário(s) nos termos do n.º 2 do art.º 164 do CIRE.
6. A adjudicação será feita à proposta de maior valor após parecer favorável do
Administrador da Insolvência.
7. Informações: Tel. 262929045 * Fax. 262926297 * e-mail: jffaustino@gmail.com *
Dia de visita: por marcação.
O Administrador da Insolvência

Corinthia
LISBOA
14 NOV Hotel Lisbon
15 H

Inclui 1 imóvel
no Algarve e
4 no Alentejo

Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 105 - Lisboa

VALOR DO SINAL do Contrato de Promessa a partir de 1.750 €

CARTA FECHADA
Insolvência de Constroventur - Construções Civis, Lda.
Tribunal de Comarca de Faro - Olhão - Inst. Central
- Sec. Comércio - J2 - Proc. n.º 970/13.9TBVRS

IMOBILIÁRIO

Imóveis a partir de 9.000 €

Público, 07/11/2015

VENDA EXTRAJUDICIAL

RECEÇÃO DE PROPOSTAS ATÉ 20.11.2015

Oportunidades únicas em exclusividade

LEILÃO

AMI: 1827

COMARCA DE LISBOA OESTE
Sintra - Inst. Central - 1.ª Secção de Execução - J2

Pessoal Médico
Para conhecimento dos interessados, faz-se público que, através
do Aviso n.º 12833/2015, publicado no Diário da República,
II Série, n.º 216, de 04 de novembro, se encontra aberto, pelo
prazo de 15 dias úteis, a contar da data da referida publicação,
procedimento concursal comum para preenchimento de um
posto de trabalho na categoria de assistente graduado sénior de
Dermatovenereologia do mapa de pessoal do Centro Hospitalar
Lisboa Norte, E.P.E. (CHLN).
Para formalização das respetivas candidaturas deverão os
interessados consultar o aviso de abertura do procedimento
concursal.
Os requisitos e condições aplicáveis podem ser consultados
também no sítio da internet do CHLN, em www.chln.min-saude.
pt/recrutamento.
O Diretor do Serviço de Recursos Humanos
Rogério Fernandes Costa

A APL - Administração do Porto de Lisboa, S.A.
pretende admitir

MOTORISTA MARÍTIMO (M/F)
Pretende-se:
• Requisitos mínimos:
 Escolaridade obrigatória
 Certificação exigível para o exercício das funções
de maquinista prático de 2.ª classe
• Condições preferenciais:
 Certificação de Segurança Básica
 Formação profissional certificada em motores das
marcas Caterpillar, Volvo e Cummings
 Carta de condução de ligeiros
 Idade até 35 anos
Oferece-se:





Remuneração atraente e competitiva
Possibilidade de desenvolvimento Profissional
Bom ambiente de trabalho
Desempenho com autonomia

Resposta no prazo de 10 dias úteis à APL, S.A., na
Rua da Junqueira, 94, 1349-026 Lisboa ou para o email rhge@portodelisboa.pt, contendo:
Curriculum Vitae especificando as habilitações escolares e profissionais e a experiência nesta função, cópia
da cédula de inscrição marítima e demais documentação considerada relevante, com todas as páginas
rubricadas.

LISBOA Tel: +351 213 828 460 ~ Telm: +351 96 127 60 65
ALGARVE Tel: +351 289 542 167 ~ Telm: +351 92 418 49 57
www.euroestates.pt ~ geral@euroestates.pt ~ www.facebook.com/EuroEstates

COMARCA DE LISBOA
Lisboa - Inst. Central - 1.ª Sec. Comércio - J5
Processo de Insolvência n.º 801/14.2TYLSB
Insolvência de
Pominvest – Construções Unipessoal, Lda.
ANÚNCIO DE VENDA
Foi designado o dia 01 de Dezembro de 2015, pelas 17.00 horas, no domicílio profissional do Administrador Judicial para a abertura das propostas,
que sejam entregues até esse momento, pelos interessados na compra do
seguinte bem:
Bem Imóvel
Prédio urbano composto por uma moradia de rés-do-chão, 1.º andar e garagem sito na Rua dos Chapins, lote n.º 96, denominado Cerrado da Cegonha,
freguesia de Santo Estêvão, concelho de Benavente, inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo 2793 e descrito na Conservatória do Registo Predial de
Benavente, sob o n.º 2746/20030120.
Valor Mínimo de Venda 125.600,00 €.
As propostas em envelope fechado, com indicação do processo de insolvência devendo delas constar o nome, morada, telefone e fax, fotocópia do BI e
cartão de contribuinte do proponente e/ou seu legal representante, e deverão
ser endereçadas, até à data e hora acima indicadas, para o escritório do Administrador Judicial.
O Administrador Judicial reserva-se o direito de comunicar aos proponentes
a sua posição quanto à adjudicação ou não, no prazo de 15 dias após a data
indicada para apresentação das mesmas.
CONDIÇÕES:
O BEM É VENDIDO NO ESTADO FÍSICO E LEGAL EM QUE SE ENCONTRA,
LIVRE DE ÓNUS E ENCARGOS.
Os interessados no Bem Imóvel deverão juntar à sua proposta, como caução,
um cheque visado ou garantia bancária, à ordem da Massa Insolvente de
“Pominvest – Construções Unipessoal, Lda.”, no montante correspondente a
20% do valor proposto, sob pena de esta não ser considerada válida.
O bem imóvel estará eventualmente sujeito a IMT e Imposto de Selo.
Os eventuais interessados poderão visitar o bem, através de confirmação prévia, utilizando para o efeito os seguintes contactos:
Edgar Nuno Bernardo, Administrador Judicial com domicílio profissional na
Alameda D. Pedro V, n.º 79, S/L, Sala E, 4400-115 Vila Nova de Gaia.
Telefone: 223 209 092; Fax: 223 710 741; Telemóvel: 932 884 504; e-mail:
edgar.bernardo.ai@gmail.com
O Administrador da Insolvência
Dr. Edgar Nuno Bernardo
Público, 07/11/2015
A ALZHEIMER PORTUGAL é uma Instituição Particular de Solidariedade Social fundada
em 1988. É a única organização em Portugal especificamente constituída para promover a
qualidade de vida das pessoas com demência e dos seus familiares e cuidadores.
A ALZHEIMER PORTUGAL apoia as Pessoas com Demência e as suas Famílias através
de uma equipa multidisciplinar de profissionais, com experiência na Doença de Alzheimer.
Os serviços prestados pela ALZHEIMER PORTUGAL incluem Informação sobre a doença, Formação para
cuidadores formais e informais, Apoio Domiciliário, Centros de Dia, Apoio Social e Psicológico e Consultas Médicas
de Especialidade.

www.alzheimerportugal.org

Contactos
Sede: Av. de Ceuta Norte, Lote 15, Piso 3, Quinta do Loureiro, 1300-125 Lisboa - Tel.: 21 361 04 60/8 - E-mail: geral@alzheimerportugal.org
Centro de Dia Prof. Dr. Carlos Garcia: Av. de Ceuta Norte, Lote 1, Loja 1 e 2 - Quinta do Loureiro, 1350-410 Lisboa - Tel.: 21 360 93 00
Lar e Centro de Dia “Casa do Alecrim”: Rua Joaquim Miguel Serra Moura, n.º 256 - Alapraia, 2765-029 Estoril
Tel. 214 525 145 - E-mail: casadoalecrim@alzheimerportugal.org
Delegação Norte: Centro de Dia “Memória de Mim” - Rua do Farol Nascente n.º 47A R/C, 4455-301 Lavra
Tel. 229 260 912 | 226 066 863 - E-mail: geral.norte@alzheimerportugal.org
Delegação Centro: Urb. Casal Galego - Rua Raul Testa Fortunato n.º 17, 3100-523 Pombal
Tel. 236 219 469 - E-mail: geral.centro@alzheimerportugal.org
Delegação da Madeira: Avenida do Colégio Militar, Complexo Habitacional da Nazaré, Cave do Bloco 21 - Sala E, 9000-135 FUNCHAL
Tel. 291 772 021 - E-mail: geral.madeira@alzheimerportugal.org
Núcleo do Ribatejo: R. Dom Gonçalo da Silveira n.º 31-A, 2080-114 Almeirim - Tel. 24 300 00 87 - E-mail: geral.ribatejo@alzheimerportugal.org
Núcleo de Aveiro: Santa Casa da Misericórdia de Aveiro - Complexo Social da Quinta da Moita - Oliveirinha, 3810 Aveiro
Tel. 23 494 04 80 - E-mail: geral.aveiro@alzheimeportugal.org

