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imóveis
arrendamentos

ALUGA-SE A CAVALHEIRO
 BOM QUARTO

 c/ varanda, WC privado,
com bom ambiente.

Bom preço
Rua do Heroísmo, 314

☎ 225360500

JN CLASSIFICADOS

MAIS EFICÁCIA
POR CM2.

NO PAPEL E NO DIGITAL.  
GRANDES NEGÓCIOS.

classifi cados.jn.pt

veículos

COMPRO AUTOMÓVEIS
LIGEIROS E COMERCIAIS ATÉ 3.500 Kg

NEGÓCIO SÉRIO
PAGAMENTO A PRONTO

913414625
COMPRO

AUTOMÓVEIS
LIGEIROS

PASSAGEIROS E COMERCIAIS
A PARTIR DO ANO 2003

PAGO A PRONTO

☎ 912143907

JN CLASSIFICADOS

PEQUENOS FORMATOS, 
GRANDES NEGÓCIOS.

NO PAPEL E NO DIGITAL.  
GRANDES NEGÓCIOS.

classifi cados.jn.pt

emprego

 Recrutamos P/ Vila do Conde
SERVENTES

de eletriciastas e
de canalizadores

rh@topjobs.pt
☎  915 295 471

(m
/f)

VILA DO CONDE
OPERADORAS
P/ Call center numa Instituição
Contrato e boas cond. trabalho

915379955

JN CLASSIFICADOS

NO PAPEL E NO DIGITAL.  
GRANDES NEGÓCIOS.

classifi cados.jn.pt

ONDE A PROCURA
ENCONTRA UMA
GRANDE OFERTA.

PRECISA-SE (m/f)

ELETRICISTAS
AJUDANTES ELETRICISTAS

☎  967 571 230
MESA /

BALCÃO
 Entrevista no local

Café Velasquez
☎  225095588

Entrada Imediata (m/f)
Carpinteiros Cofragem

(Gibraltar)
Todas as refeições pagas
Salários acima da media

☎  934616957 ☎  934616956
☎ 917398612

filipe.monteiro@fqg.pt

EQUIPAS DE ELETRICISTAS (m/f)
Empresa de Projetos e Instalações Elétricas, sediada na
zona do Porto, pretende para admissão imediata, EQUIPAS
DE ELETRICISTAS.
- Experiência profissional mínima de 5 anos;
- Experiência na execução de trabalhos de eletricidade e

infraestruturas de telecomunicações em obras de constru-
ção civil;

- Carteira profissional de eletricista;
- Conhecimentos de leitura e interpretação de esquemas

elétricos;
- Preparar e planear o trabalho relativo à instalação e/ou

manutenção de instalações elétricas e infraestruturas de
telecomunicações.

225020856 / geral@instalformula.pt

Empresa de construção civil, precisa
TROLHAS
PINTORES

Para obras no Grande Porto
☎  910153531

diversos

ENCONTRE A SUA
ALMA GÉMEA!

BRAGA • PORTO • VILA REAL • VISEU • COIMBRA • LEIRIA • LISBOA • FARO

226 000 330
www.amorenostrum.com

A ORIGINAL, EM ATIVIDADE DESDE 2003
COM 8 AGÊNCIAS EM TODO O PAÍS

PROF. DJABI
A j u d a  a  r e s o l v e r  o  s e u
problema,de Amor 3 dias,
aproximar ou afastar,negó-
cios, potência sexual, mau
olhado, vício, saúde, inveja,
sor te ,  jogo etc .  Consul ta
pessoalmente ou à distância.
☎  914768362 - 966960222
PÓVOA VARZIM - PORTO - PAREDES

CRÉDITO
PESSOAL
ATÉ 75.000€

CONSOLIDE
E POUPE

ATÉ - 60% MÊS

CRÉDITO
HABITAÇÃO e

OBRAS / HIPOTECA...

CRÉDITO
EMPRESAS

E EMPRESÁRIOS

CRÉDITO
AUTOMÓVEL
APROVAÇÃO IMEDIATA

APOIO PERSONALIZADO | AS MELHORES CONDIÇÕES | SEM CUSTOS  Concedidos por Instituições de Créd. Autorizados. TAEG desde 2,7% 

+ + + =

+

€

( PROF. SIDIA )
UM DOS MAIS CREDÍVEIS E CONHECIDOS
MESTRES DA ATUALIDADE

918990941
Se o (a) companheiro (a) quiser ou

já lhe deixou, venha ter comigo.
Ele (a) voltará na mesma semana...
Trata de casos de: amor, dinhei-
ro, trabalho, negócios empresa-
riais, clientes, impotência, inveja,
protecção etc., c/ toda a eficácia

HONESTIDADE E SIGILO ABSOLUTO
Rua S. Dinis, nº 755

 3.º Esq. - 4250-438 Porto

★ ★

Vendo Empresa
com Isenção de IMT

Sem passivo nem ativo
Telemóvel: 936613739

diversos
avisos

Previdência
Familiar
do Porto

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Em conformidade e para os efeitos previstos na alínea c) do artigo 35.º,

na alínea b) do n.º 1 do artigo 36.º e em conformidade com o previsto no n.º
1 do artigo 38.º dos Estatutos da Previdência Familiar do Porto -
Associação Mutualista, convoco os Senhores Associados a reunirem-se em
Assembleia Geral Ordinária, a realizar no próximo dia 29 de dezembro de
2021, às 17 horas, no Auditório da Sede Social, sito na Rua Coelho Neto,
n.º 73, na cidade e concelho do Porto, com a seguinte ordem de trabalhos:
UM - Apreciação, discussão e votação do Programa de Ação e Orçamento

para 2021, o qual vai acompanhado pelo respetivo parecer do
Conselho Fiscal;

DOIS - outros assuntos.
Nos termos do n.º 1 do artigo 40.º dos estatutos desta Instituição, a
Assembleia Geral reúne à hora marcada na convocatória se estiverem
presentes ou representados mais de metade dos Associados Efetivos com
direito a voto e no pleno gozo dos seus direitos associativos ou trinta
minutos depois, com qualquer número de presenças.
Os documentos referentes a esta Assembleia Geral estão disponíveis para
consulta dos Associados na Sede da Associação, desde a data da presente
Convocatória.
Informa-se todos os Associados de que tendo em consideração que a atual
situação epidemiológica vivida em Portugal e no cumprimento das regras
determinadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para a prevenção da
transmissão da COVID-19 a Mesa da Assembleia Geral deliberou apenas
au to r i za r  o  acesso  à  Assemb le ia  Gera l  dos  Assoc iados  que ,
cumulativamente:
1 - Estejam no pleno gozo dos seus direitos associativos e com direito a

voto;
2 - Usem máscara cirúrgica durante todo o período em que permanecerem

nas instalações da Sede Social;
3 - Cumpram todas as demais regras de saúde pública que venham a ser

adotadas pela Instituição, em especial à distância social mínima entre os
participantes.

A Mesa da Assembleia Geral adverte ainda que a realização desta
Assembleia Geral estará sempre condicionada ao pleno cumprimento das
regras de distanciamento social entre os participantes, atendendo à
afluência que a mesma possa vir a ter.
Porto, 14 de dezembro de 2021

O presidente da Mesa da Assembleia Geral
Dr. António Graça Teixeira da Silva

Assembleia Geral Ordinária
Convocatória

Em cumprimento da determi-
nação constante do artigo 44.º, 
alínea a), e para os efeitos, em 
particular, do estipulado nos ar-
tigos 43.º, n.º 2, alínea h), e 47.°, 
n.º 2, alínea b), todos os referidos 
artigos inscritos nos Estatutos 
da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Alma-
da, convoco os Associados/as Efe-
tivos/as a reunirem-se em Assem-
bleia Geral, a realizar no próximo 
dia 30 de dezembro, quinta-feira, 
pelas 20.30 horas, no Salão Nobre 
da Associação, sita na Rua Cândi-
do Capilé, n.ºs 13 e 14, em Almada, 
e com a seguinte agenda:

Ordem de Trabalhos
1 -  Apreciação e deliberação da Pro-

posta da Direção do Plano de Ativi-
dades e Orçamento da Associação 
para o ano de 2022 e respetivo Pa-
recer do Conselho Fiscal.

2 -  Apreciação de outros assuntos 
de interesse para a Associação.

Almada, 7 de dezembro de 2021
O Presidente da Mesa
da Assembleia Geral

José Manuel Maia
Nunes de Almeida

NOTAS:
1 -  Se à hora marcada para o ini-

cio da reunião não estiverem 
presentes a maioria dos Asso-
ciados/as, a Assembleia reuni-
rá, em segunda convocatória, 
passados 30 minutos, com 
qualquer número de Associa-
dos, ao abrigo do artigo 49.º 
dos Estatutos.

2 -  A assembleia decorrerá tendo 
em consideração as disposi-
ções aplicáveis da Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 
157 /2021, de 25 de novembro, e 
demais normas da DGS.

3 -  Os/as Associados/as deverão ser 
portadores de máscara sanitá-
ria e respetivo cartão de sócio.

4 -  Os documentos em aprecia-
ção, assim como a Ata refe-
rente à AG de 26 de junho de 
2021, poderão ser consultados 
na Secretaria da Associação, 
nas horas de expediente, e, 
além deste horário, a solicita-
ção, com a antecedência de 
24 horas, a partir do dia 20 do 
corrente mês de dezembro

Previdência
Familiar
do Porto

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Em conformidade e para os efeitos previstos na alínea c) do artigo 35.º, na alínea b)

do n.º 1 do artigo 36.º e em conformidade com o previsto no n.º 1 do artigo 38.º dos
Estatutos da Previdência Familiar do Porto - Associação Mutualista, convoco os
Senhores Associados a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar no
próximo dia 29 de dezembro de 2021, às 17 horas, no Auditório da Sede Social, sito
na Rua Coelho Neto, n.º 73, na cidade e concelho do Porto, com a seguinte ordem de
trabalhos::
UM - Apreciação, discussão e votação do Programa de Ação e Orçamentopara 2021,

o qual vai acompanhado pelo respetivo parecer do Conselho Fiscal;
DOIS - outros assuntos.
Nos termos do n.º 1 do artigo 40.º, dos estatutos desta Instituição, a Assembleia Geral
reúne à hora marcada na convocatória se estiverem presentes ou representados mais
de metade dos Associados Efetivos com direito a voto e no pleno gozo dos seus
direitos associativos ou trinta minutos depois, com qualquer número de presenças.
Os documentos referentes a esta Assembleia Geral estão disponíveis para consulta
dos Associados na Sede da Associação, desde a data da presente Convocatória.
Informa-se todos os Associados que tendo em consideração que a atual situação
epidemiológica vivida em Portugal e no cumprimento das regras determinadas pela
Direção-Geral da Saúde (DGS) para a prevenção da transmissão da COVID-19 a
Mesa da Assembleia Geral deliberou apenas autorizar o acesso à Assembleia Geral
dos Associados que, cumulativamente:
1 - Estejam no pleno gozo dos seus direitos associativos e com direito a voto;

2 - Usem máscara cirúrgica durante todo o período em que permanecerem
nasinstalações da Sede Social;

3 - Cumpram todas as demais regras de saúde pública que venham a ser adotadas
pela Instituição, em especial à distância social mínima entre os participantes.
A Mesa da Assembleia Geral adverte ainda que a realização desta Assembleia

Geral  estará sempre condicionada ao pleno cumprimento das regras de
distanciamento social entre os participantes, atendendo à afluência que a mesma
possa vir a ter.
Porto, 14 de dezembro de 2021

O presidente da Mesa da Assembleia Geral
Dr. António Graça Teixeira da Silva

EDITAL
CAC / 922

Faço saber que Petrogal, SA pretende obter licença para uma instalação de combustíveis constituída por 
Posto de Abastecimento de Combustíveis destinada a consumo próprio, sita na Área de Serviço de Seide, na
A7 - Km 5,150 (Sentido Guimarães - V.  N. de Famalicão), freguesia de Seide (S. Miguel), concelho de Vila 
Nova de Famalicão e distrito de Braga.
A referida instalação encontra-se abrangida pelas disposições do Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de no-
vembro, na atual redação dada pelo Decreto-Lei n.º 217/2012, de 9 de outubro, que estabelece os procedi-
mentos de licenciamento das instalações de armazenamento de produtos derivados do petróleo e postos de 
abastecimento de combustíveis e pelos respetivos regulamentos de segurança.
Em conformidade com a disposição no n.º 9 da Portaria n.º 1188/2003, de 10 de outubro, alterada pela Por-
taria n.º 1515/2007, de 30 de novembro, são convidadas as entidades singulares ou coletivas a apresentarem, 
por escrito, na Área Norte desta Direção-Geral, sita na Rua Manuel Pacheco de Miranda, 29 G, 4200-804 
Porto, no prazo de 20 dias contados da data de publicação deste edital, as suas reclamações contra a conces-
são da licença requerida pela entidade acima indicada, com a seguinte constituição:

Produto Instalação Capacidade (litros)

Gasóleo Rodoviário Enterrado 40 000

Gasóleo Rodoviário Enterrado 40 000

Gasóleo Rodoviário Enterrado 40000

Gasóleo Rodoviário Enterrado 40000

Gasolina Euro Super (l.O.95) Enterrado 40000

Gasolina Euro Super (l.O.95) Enterrado 40000

Gasolina Euro Super (l.O.95) Enterrado 40000

Gasolina Super Plus (l.O.98) Enterrado 40000

num total de 320 000 litros
08/11/2021

Carlos Oliveira
Diretor de Serviços de Combustíveis

Por subdelegação de poderes conforme Despacho n.º 
9256/2019, publicado no DR n.º 197- II Série, de 14.10.2019

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO 
DO PORTO, EPE

PROCESSO DE SELEÇÃO DE MÉDICOS

NA ÁREA DA NEONATOLOGIA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOME INDIVIDUAL (m/f)

Torna-se público que se encontra aberto, pelo prazo 
de 3 dias úteis, a contar da data de publicitação 
deste extrato, processo de seleção de Médicos para 
a área de Neonatologia, com vista à celebração de 
contratos de prestação de serviços. Os requisitos e 
outras informações de interesse para a apresentação 
das candidaturas constam da publicitação integral 
do aviso de abertura, inserto na página eletrónica 
do Centro Hospitalar Universitário do Porto, EPE.

CHUP, Porto, 13 de dezembro de 2021

A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos
Ilda Maria Correia de Magalhães

OFEREÇA UMA
PRIMEIRA PÁGINA

DE ARQUIVO OU
PERSONALIZADA

paginas@jn.pt
222 096 245

ANUNCIAR      FÁCIL

800 200 226
CALL CENTER

CHAMADA GRATUITA

ESPAÇO JN
222 096 245
espacojn@globalmediagroup.pt

BACKOFFICE
222 096 179

gestaoclientes@globalmediagroup.pt

veículos emprego diversos relax imóveis ensino 

MUNICÍPIO DE SINTRA
ANÚNCIO

Alteração ao Alvará de Licença de Loteamento n.º 7/2002
Lina Catarino, Diretora do Departamento de Gestão do Território da Câmara Municipal de Sintra, 

por subdelegação de competências (Despacho n.º 90-P/2021 , de 27 de outubro), torna público que se 

encontra a tramitar nesta Câmara Municipal (Departamento de Gestão do Território) uma alteração da 

licença da operação de loteamento com registo processo DUR: P949/2021, ao Alvará de Loteamento 

n.º 7/2002, sito na Rua Fernando Pessoa, em Serra de Casal de Cambra, Lote 43 (AUGI 57), da UF de 

Queluz e Belas, Sintra, em nome de Carlos Augusto Peneda Requito, nos termos do disposto no artigo 

27.º, conjugado com o 22.° do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações vigentes, 

ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º 1 do art.º 112.º do CPA e artigo 13.° e n.º 1 do artigo 14.° do 

Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de Sintra (Aviso nº 1267/2017 publicado em «Diá-

rio da República», 2.ª Série - n.º 23 - 1 de fevereiro de 2017), pelo que se procede à abertura do período 

de discussão pública para que todos os interessados se possam pronunciar, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, com início 8 (oito) dias após a publicação do presente anúncio. Na falta de resposta, no pra-

zo referido, considerar-se-á que nada têm a opor à alteração da licença da operação de loteamento.

Os interessados poderão consultar o projeto de alteração à licença da operação de loteamento, 

informação técnica elaborada pelos erviços municipais, assim como pareceres, autorizações ou apro-

vações emitidos pelas entidades exteriores ao município, documentos que fazem parte integrante do 

processo de loteamento, no sítio de Internet da Câmara Municipal de Sintra (www.cm-sintra.pt) e no 

Departamento de Gestão do Território, Divisão de Gestão e Licenciamento AUGI, sito na Praça Dom 

Afonso Henriques, na Portela de Sintra, podendo ser elaboradas sugestões, observações e reclama-

ções em requerimento dirigido ao Exmo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra, a remeter ao 

Gabinete de Apoio ao Munícipe, ou através do endereço de correio eletrónico: municipe@cm-sintra.pt.

Sintra, 25 de novembro de 2021

A Diretora do Departamento de Gestão do Território
Lina Catarino

diversos
avisos


