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VENDA DE IMÓVEL EM VILAMOURA
Anúncio de Venda por Proposta em Carta Fechada

Pessoal Médico

Pessoal Médico

Para conhecimento dos interessados, faz-se público que, através dos
Avisos n.ºs 5824/2015, 5825/2015, 5826/2015, 5827/2015, publicados
no Diário da República, II Série, n.º 103, de 28 de maio, 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 medicina interna, cirurgia cardiotorácica, anestesiologia e
infeciologia 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.

Para conhecimento dos interessados, faz-se público que, através
dos Avisos n.ºs 5915/2015 e 5916/2015, publicados no Diário
da República, II Série, n.º 104, de 29 de maio, 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 reumatologia e oftalmologia 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

O Diretor do Serviço de Recursos Humanos
Rogério Fernandes Costa
COMARCA DE LISBOA OESTE

APARTAMENTO T3
CARNAXIDE
Remodelado, boas áreas, 3
quartos, um deles suite com wc,
2 salas, cozinha ampla com despensa. Arrecadação. Certificado
energético C. € 167.500.

Tel. 964 624 874

sonia.sobral@century21.pt
180 Graus - Soc. Med. Imob., Lda. 5665 AMI

Sintra - Inst. Central - 1.ª Secção de Execução - J2
Processo 308/09.OTCSNT
Exequente: Caixa Geral de Depósitos, S.A.

JOSÉ MARIA SOARES Executados: Fernando da Conceição Henriques,
Agente de Execução
Cédula 2616

Cristina Maria Batista Henriques Sirgado e
Cândida Maria Alves Batista Henriques.

ANÚNCIO
Venda mediante propostas em carta fechada

Aqui encontra produtos exclusivos Público e Classiﬁcados

Setúbal
Maria Isabel Guerreiro
Rua Bairro Afonso Costa, 1 a 5
2910-414 - Tel. 265 546 400

Nos autos acima identificados, encontra-se designado o dia 7 de Julho de
2015, pelas 09h30 horas, neste Tribunal, devendo as mesmas ser entregues até às 14h00 da véspera, para a
abertura de propostas, que 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
letras AD, correspondente ao terceiro
andar D, destinado à habitação, sito
na Rua Professor Rui Luís Gomes, n.º
2, Tapada das Mercês, freguesia de
Algueirão Mem Martins, concelho de
Sintra, descrito na 1.ª Conservatória
do Registo Predial de Sintra, sob o
n.º 626/19850918 - AD e inscrito na
respectiva matriz predial urbana sob
o n.º 5898.

O bem será adjudicado a quem melhor preço oferecer, igual ou superior
de 85% de metade do valor-base
56.000,00 euros (cinquenta e seis mil
euros), ou seja, 47.600,00 euros (quarenta e sete mil e seiscentos euros).
É fiel depositária a executada Cristina
Maria Batista Henriques Sirgado, que
a pedido o deve mostrar.
O(s) proponente(s) deve(m) juntar à
sua proposta, como caução, cheque
visado, à ordem do Agente de Execução, no montante correspondente a
5% do valor anunciado para a venda.
O Agente de Execução
José Maria Soares
Rua Alberto Serpa, 19-A
2855-126 St.ª Marta do Pinhal
Tel.: 212532702 Fax.: 212552353
E-mail: 2616@solicitador.net

Público, 30/05/2015 - 2.ª Pub.

VENDE-SE
Comarca de Santarém
Santarém - Instância Central - Secção do Comércio - J2
Processo n.º 296/13.8TBBNV
Insolventes: João Fernandes Correia Reis e
Amarílis Bárbara de Carvalho Reis
NIF: 104.805.200 e 100.687.253
Por determinação da Sr.ª Administradora da Insolvência, procede-se à
venda extrajudicial, por proposta em carta fechada, de propostas para
aquisição do bem imóvel abaixo descrito, sendo que as propostas deverão
dar entrada no escritório da signatária até ao dia 15 de Junho de 2015,
inclusivamente.
BEM MÓVEL:
Verba n.º 1 - Fracção Autónoma designada pela letra “J”, sito em Pedras
D’EI Rei, Santa Luzia - Tavira, distrito de Faro, concelho de Tavira e freguesia de Santa Luzia, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º
1029 - J e inscrito na matriz predial urbana sob o n.º 631 - J, da mencionada
freguesia;
Condições:
1. As propostas deverão ser entregues em sobrescrito fechado até ao dia 15
de Junho de 2015, por via postal para a Rua Nova da Trindade, n.º 2 - 4.º,
1200-302 Lisboa;
2. Informam-se os interessados que os bens a vender poderão ser vistos
em dia e hora a combinar com a Administradora da Insolvência, Dr.ª Carla
Maria de Carvalho Santos, através do telefone n.º 234.604.616;
3. A abertura dos sobrescritos e a leitura das propostas serão efetuadas no
dia 19 de Junho de 2015;
4. O sobrescrito deverá mencionar o nome, o endereço completo e o número da identificação do proponente, assim como a frase “Contém proposta
para o processo n.º 296/13.8TBBNV - Massa Insolvente de João Fernandes
Correia Reis e Amarílis Bárbara de Carvalho Reis”;
5. Os ofertantes deverão juntar à proposta, como caução, um cheque visado/bancário no valor de 20% do valor-base do bem, à ordem de “Massa
Insolvente de João Fernandes Correia Reis e Amarílis Bárbara de Carvalho
Reis”;
6. A proposta deverá indicar o nome, o endereço completo e o número da
identificação fiscal do proponente, a identificação do processo, bem como
indicar claramente a que se propõe;
7. O bem imóvel será vendido no estado em que se encontra;
8. A Administradora da Insolvência reserva-se a faculdade de não aceitar ou
rejeitar quaisquer propostas que considere não se adequar aos interesses
da massa insolvente;
9. O proponente cuja proposta for aceite, será notificado para no prazo
máximo de dez dias, a contar da data da notificação, pagar a totalidade do
valor da adjudicação do bem;
10. No mesmo lapso de tempo, depois de comprovada a boa cobrança do
pagamento do preço, o bem será entregue ao adjudicatário;
11. Mais se faz saber que o Credor Hipotecário requereu a adjudicação do
supracitado imóvel, pelo preço de 77.750,00 € (setenta e sete mil setecentos e cinquenta euros), nos termos previstos pelo artigo 799.º do C.P.C;
12.A Administradora da Insolvência adjudicará a melhor proposta e elaborará a respetiva ata e notificará todos os proponentes das decisões que tomar,
assim como dará conhecimento de todas estas diligências aos Autos.
A Administradora da Insolvência
Público, 30/05/2015

O Administrador Judicial (AJ) vai proceder à venda, na modalidade de proposta
em carta fechada, nos termos das disposições do CPC, do bem imóvel constante
do Auto de Arrolamento e de Apreensão de Bens Imóveis Aditamento de 24 de
Dezembro de 2014, junto aos autos do Processo 60/06.0TYVNG - J2, 2.ª Secção Comércio Gaia Comarca Porto, em que foi declarada a insolvência de Jorge
Manuel de Almeida Barbosa Ferreira e Maria Antónia de Vasconcelos Soares de
Oliveira Barbosa Ferreira, NIF 148109047/162116853 respectivamente.
As propostas, devidamente identificadas com nome, NIF/NIPC, endereço, telefone e fax do(s) proponente(s) e com o n.º do processo de insolvência, deverão
ser dirigidas ao AJ até às 17 horas do dia 15 de Junho de 2015 ou recepcionadas até esse mesmo dia e hora no seu escritório sito na Rua Pedro Homem
Mello 55, 8.º 4150-599 Porto.
Naquele mesmo dia e hora no escritório do Administrador Judicial serão abertas
as propostas recebidas sendo o bem adjudicado à melhor proposta, que exceda o valor mínimo adiante indicado, nos termos das disposições legais.
O bem à venda pode ser visto pelos interessados no dia 8 de Junho de 2015
entre as 11 horas e as 15 horas na presença do Senhor Eng. Adriano Carpinteiro
(contacto T 961444844).
Segue-se a descrição do bem imóvel que será vendido no estado físico e legal
em que se encontra, livre de ónus e encargos:
Prédio urbano denominado Moradia 2 do Conjunto 3, Aldeia do Mar situado
em Vilamoura, Quarteira, composto por edifício de rés-do-chão, 1.º e 2.º andares, com átrio, vestíbulo, sala comum, 3 quartos, cozinha, 3 casas de banho,
arrecadação, escadas, corredor, zona de serviço e 5 terraços, confrontando a
nascente, Norte, Poente e Sul, com Praia Longa, Sociedade de Empreendimentos Turísticos e Imobiliários SA, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Loulé sob o n.º 11109/20101126 da freguesia de Quarteira, e inscrito na matriz
predial da mesma freguesia sob o n.º 1906.
O valor mínimo para a venda é de 67.500,00 euros (sessenta e sete mil e quinhentos euros).
As ofertas de valor inferior ao indicado serão registadas para posterior apreciação/decisão.
Os proponentes devem juntar às suas propostas, como caução, um cheque
visado à ordem de Massa Insolvente de Jorge Manuel de Almeida Barbosa
Ferreira e Maria António de Vasconcelos Soares de Oliveira Barbosa Ferreira,
no montante correspondente a 20% do valor proposto ou garantia bancária no
mesmo valor.
Fernando Silva e Sousa - Administrador Judicial
Rua Pedro Homem Mello, 55 - 8.º, 4150-590 Porto
T. 226171446 - F. 226171563 - adj@fernandosilvaesousa.com

Público, 30/05/2015 - 1.ª Pub.

INSOLVÊNCIA DE
“FERNANDO RAMOS SANTOS”
Comarca de Lisboa Oeste Sintra
Instância Central – Secção do Comércio – J3
Processo sob o n.º 3934/14.1T8SNT

Conforme deliberado pela Assembleia de Credores, vai a
Exma. Sra. Administradora da Insolvência, no supra-identificado processo de insolvência, proceder à venda nos termos
abaixo indicados, do seguinte imóvel no estado físico e jurídico em que se encontra:
- Metade indivisa da fracção autónoma designada pela letra
“Z”, correspondente ao décimo andar esquerdo, destinada
a habitação do prédio urbano em regime de propriedade
horizontal, sito na Praceta das Comunidades Lusíadas, n.º
10, Praceta Armada das Índias, n.º 4 e 4-A, Av. dos Bons
Amigos, n.º 28, freguesia de Agualva, concelho de Sintra,
descrito na Conservatória do Registo Predial de AgualvaCacém sob o n.º 660 da dita freguesia e inscrito na matriz
da União das freguesias de Agualva e Mira-Sintra sob o
art.º 2057.º;
Valor mínimo: €31.125,00
Qualquer interessado que pretenda visitar o identificado imóvel
poderá contactar, para o efeito, a Sra. Administradora da Insolvência, telf. 21 446 70 77/8. As propostas deverão ser formuladas por escrito, em carta registada dirigida a “Fernando
Ramos Santos”, Rua Quinta das Palmeiras, n.º 28, 2780-145
Oeiras, até ao dia 10 de Junho de 2015 e deverão conter a
identificação completa do proponente, acompanhadas de fotocópias do bilhete de identidade, cartão de contribuinte fiscal e/ou certidão comercial da empresa, bem como cheque
caução no valor de 10% da proposta efectuada.
A Exma. Sra. Administradora da Insolvência e o credor hipotecário, no dia 11 de Junho de 2015, pelas 15 horas e na
indicada morada, apreciarão as ofertas apresentadas, reservando-se o direito de não aceitar as propostas recebidas que
não atinjam o indicado valor mínimo. Caso existam propostas
de igual valor será aberta licitação entre os proponentes.
Público, 30/05/2015

