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CASAS
arrendamentos//norte

ALUGA-SE

LOJA
PARA TALHO

R. Clemente Meneres,
nº 22 - Porto

☎  919615285

QUARTO A CASAL
OU A PESSOA SÓ

Em casa de respeito
Próximo da Rot. da Boavista - Porto
226001004-965687937

VEÍCULOS
venda

RENAULT CLIO 1.2 16 VALV.
5 Portas,fins 2002,poucos

kms,inspecionado
completamente novo, rádio

CD, 1950€ Porto
Tlm: 915385611

JN CLASSIFICADOS

PEQUENOS FORMATOS, 
GRANDES NEGÓCIOS.

NO PAPEL E NO DIGITAL.  
GRANDES NEGÓCIOS.

classifi cados.jn.pt

CAFÉ BUFETE - Cedofeita
C.  Esplanada,  loca l  de

passagem só = 35.000 €.

CASA DE PASTO e PETISCOS - Rio Tinto
Faturação 350 € / dia Só 10.000 €
ou peq. entrada, dá-se à exploraçao
☎  914701030

JN CLASSIFICADOS

MAIS EFICÁCIA
POR CM2.

NO PAPEL E NO DIGITAL.  
GRANDES NEGÓCIOS.

classifi cados.jn.pt

Insolvência de
Dolce Vita Miraflores - Exploração de Centros Comerciais, S.A.
Processo N.º 1069/18.7T8LSB, do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

- Juízo de Comércio de Lisboa - Juiz 3

ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL
Por determinação do Administrador Judicial, Dr. Jorge Calvete, e com a concordância da Comissão de Cre-
dores, procede-se à alienação do bem que a seguir se identifica, conforme as condições expressas no pre-
sente anúncio:

Lote 1 (Único) - Composto por duas verbas (verba n.º 1 e n.º 2) relativas aos bens imóveis que com-
põem o Dolce Vita Miraflores, localizados na Avenida das Tulipas 5, 5-A a 5-D, Miraflores, no concelho de
Oeiras, distrito de Lisboa, melhor identificado no auto de apreensão, para onde se remete, designado por
"Dolce Vita Miraflores".

Visitas: solicitar junto da Clearwater International Portugal

• Datas (preferivelmente) de 10 a 21 de maio de 2021, podendo ser considerado outra data a acordar

• Telefone: 225 323 680

• Morada: R. Aristides de Sousa Mendes 225 A6, 4150-088 Porto

• E-mail: troyes@cwicf.com

Consulta e download do auto de apreensão do bem em venda e outra informação adicional: www.jor-
gecalvete.pt

Receção das propostas: Escritório Administrador Judicial.

• Telefone: 244801349 - 916891918 - 919052599

• Morada: Rua Arq. Camilo Korrodi, Terraços do Marachão, Bloco 4, 2.º E 12, 2400-111 Leiria

• E-mail: calvete@causaefeito.pt

• Videoconferencia: Plataforma TEAMS, mediante manifestação de interesse e contactando o E-mail
acima.

CONDIÇÕES DA ALIENAÇÃO

Lote 1 (Único) - Dolce Vita Miraflores
Valor mínimo: € 5.300.000,00 (cinco milhões, trezentos mil Euros) a que acresce a comissão de venda de
1,5% (um virgula cinco por cento) e IVA, sobre a comissão, à taxa legal de 23% (vinte e três por cento).

REGULAMENTO DA ALIENAÇÃO

 1) Os bens imóveis que integram o Lote 1 - composto por duas verbas, encontram-se identificados no Auto
de Apreensão de Bens.

 2) O Auto de Apreensão do bem e outra informação adicional encontra-se à disposição para consulta dos
interessados no site www.jorgecalvete.pt, com possibilidade de download.

 3) As duas verbas que compõem o lote 1 serão alienadas em conjunto, pelo que não são consideradas pro-
postas para a alineação individual das frações que compõem o lote.

 4) O valor mínimo de alienação do lote 1 corresponderá a 100% do valor de avaliação do mesmo (€
5.300.000,00) a que acresce a comissão de venda de 1,5% sobre o valor proposto para aquisição e o
IVA, sobre a comissão, à taxa legal.

 5) Poderão ser analisadas propostas de valor inferior ao Valor Mínimo de venda, pela Comissão de Credo-
res, com vista a ser efetuada a adjudicação em conformidade. Em todo o caso, a proposta terá de ser
acrescida aa comissão de venda de 1,5% (acrescido de IVA) sobre o valor de aquisição proposto.

 6) As propostas deverão ser reduzidas a escrito e entregues pessoalmente no escritório Administrador Judi-
cial (no próprio dia da diligência) ou remetidas por correio (consultar secção "2. Contactos" do presente
documento), devendo as mesmas ser rececionadas até as 12h00 do dia 28 de maio de 2021. Os
subscritos contendo as propostas deverão referir expressamente: "Insolvência da Dolce Vita Miraflores
 Exploração de Centros Comerciais, S.A."

 7) As propostas serão abertas no escritório Administrador Judicial - Rua Arq. Camilo Korrodi, Terraços do
Marachão, Bloco 4, 2º E 12, 2400-111 Leiria - pelo próprio, no dia 28 de maio de 2021, pelas 12h00,
sendo que qualquer proponente ou membro da comissão de credores poderá estar presente. Alternati-
vamente, será possível o acompanhamento da abertura de propostas através de videoconferência pela
plataforma TEAMS aos que manifestem interesse contactando o E-mail acima referido.

 8) Com a apresentação da proposta, devem os interessados entregar dois cheques bancários ou visados,
um cheque bancário ou visado passado à ordem da massa insolvente, no valor de 5% do valor de
aquisição proposto pelo Lote 1 passado à ordem da Massa Insolvente, e um outro cheque bancário ou
visado passado à ordem da Clearwater International, S.A., relativo à comissão de venda, acrescido de
IVA à taxa legal.

 9) Os bens serão alienados no estado físico e jurídico em que se encontram, livres de ónus e encargos, com
exceção dos contratos de arrendamento e de utilização de loja existentes, sendo da responsabilidade do
adquirente todos os custos e impostos inerentes à aquisição.

10) A proposta terá de conter, sob pena de ser excluída, os seguintes elementos: i) Identificação do pro-
ponente (nome ou denominação social, morada, n.º de contribuinte, telefone e email); ii) Declaração de
aceitação integral das presentes condições; iii) Identificação do valor oferecido por extenso, expresso em
Euros.

11) Caso não seja rececionada qualquer proposta superior ao valor mínimo, serão admitidas propostas de
valor inferior ao mínimo estabelecido, que serão analisadas pelo Administrador Judicial, pelo credor
garantido por hipoteca e pela Comissão de Credores, com vista a poderem ser consideradas e ser efe-
tuada adjudicação em conformidade com o ponto 12. As referidas propostas inferiores ao valor mínimo
de venda, denominadas "Registo de Oferta", têm obrigatoriamente a validade de 90 dias, devendo
cumprir na íntegra as presentes regras, sem prejuízo de poderem ser efetuadas outras diligências de
venda no sentido de obter melhores resultados, sendo o ofertante informado, podendo melhorar a oferta
apresentada.

12) Todas as propostas apresentadas serão analisadas pelo Administrador Judicial, que depois de ouvida a
comissão de credores e o credor garantido por hipoteca decidirá por aquela que considerar mais vanta-
josa, tendo em conta designadamente o seu valor líquido.

13) Os cheques bancários ou visados remetidos pelos proponentes excluídos ou preteridos serão devolvidos
aos mesmos no prazo de cinco dias úteis contado a partir da decisão do Administrador Judicial e da
comissão de credores a respeito da(s) proposta(s) vencedora(s).

14) O comprador liquidará, o remanescente do preço (isto é, a diferença entre (i) o montante titulado por
cheque bancário ou visado e entregue conjuntamente com a proposta de aquisição e (ii) o preço total) na
data da escritura pública de transmissão do Lote 1, igualmente por meio de cheque bancário ou visado à
ordem da massa insolvente.

15) A retirada de alguma proposta entregue ou o incumprimento do dever de celebração do contrato de
compra e venda implica a perda do valor dos montantes entregues pelo respetivo proponente, a favor da
massa insolvente.

16) Em caso de anulação da venda por motivos alheios ao Administrador Judicial, determina a devolução
dos montantes entregues em singelo e não conferem aos proponentes qualquer direito de indemnização.

17) Na data da abertura das propostas, será lavrada uma ata da respetiva sessão da abertura de propostas,
com a descrição das propostas e montantes entregues. A ata e as propostas serão de imediato remeti-
das aos autos do processo de insolvência para consulta pelos credores e demais interessados.

18) Eventuais direitos de preferência serão acautelados e respeitados nos termos legais.

19) A escritura pública de transmissão será outorgada em prazo inferior a 60 dias após a decisão do
Administrador Judicial e da comissão de credores a respeito da proposta vencedora.

CEDÊNCIA DE ESCOMBROS/INERTES
No âmbito da empreitada de construção do
Sistema Eletroprodutor do Tâmega (SET),
localizada na envolvente de Ribeira de Pena
e Vila Pouca de Aguiar, a IBERDROLA na
qualidade de dono da obra, comunica que
possui escombro (solos e rochas) para

doação.
Todos os interessados deverão contactar a
IBERDROLA, através do seguinte número
de atendimento ao público da IBERDROLA:

+351 259 493 065
(2.ª a 6.ª feira - 9h-13h/15h-18h)

DIVERSOS
avisos

CASAS
venda//zona norte

ANUNCIAR      FÁCIL

800 200 226
CALL CENTER

CHAMADA GRATUITA

casas

EMPREGO
procuram-se

CHURRASQUEIRO Restaurantes
de Rodízio de Carnes Brasileiras
está a contratar para a função de
Churrasqueiro. ALGARVE, SINTRA
e SETÚBAL. Email: recrutamen-
to@wowfoods.pt OU 911 126 152

TROLHAS 1º FRANÇA
Perfil: Nacionalidade portuguesa.
Especialista em acabamentos de
1ª. Oferecemos: Salário entre 2000
a 2500 Alojamento Possibilidade
integração numa empresa em forte
crescimento. ☎ 915055932

Recrutamos P/ CASTELO DE PAIVA
TROLHAS e 

MANOBRADORES DE MAQUINAS
Candidaturas para o email:

rh@topjobs.pt
☎  915 295 471

(m
/f)

EMPREGADO
PARA TAKE AWAY

E EMPREGADO
Para entregas ao domicílio,

com carta de condução
Rest. Rio Tinto /Venda Nova

224891038

AJUDANTE DE COZINHA
Com experiência, até 40 anos

SENHORA DE LIMPEZA
Com experiência em higienização

 P/ restaurante em V. N. de Gaia
☎  932265414 - 914652693 (m/f)

PRECISA-SE PARA EMPRESA DE CONSTRUÇÃO
TÉCNICO DE HIGIENE E SEGURANÇA (fluente em francês)

ADMINISTRATIVO (fluente em francês)
Entrada imediata. Remuneração mediente experiência demonstrada e

outras regalias da empresa. Preferência da zona norte
ruifilipebj636@gmail.com
918315964 / 255581409 (M

/F
)

EMPRESA DE CONST. CIVIL
Precisa para ENTRADA IMEDIATA (m/f):
- Arm. de Ferro 1.ª
- Carp. de Cofr. 1.ª
- Chefes e equipa de ferro
- Trolhas de 1.ª

(obras em Portugal)
Tlf: 226 170 965
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UNIVERSIDADE DO PORTO
FACULDADE DE ENGENHARIA

Dá-se conhecimento público de que se encontra
aberto processo de recrutamento e seleção, em
regime de Contrato de Trabalho a Termo Resolu-
tivo Certo, para 1 vaga de Assistente Técnico,
referência online n.º 707, para o Departamento de
Engenharia Informática, à qual podem candidatar-
-se os indivíduos que reúnam as condições fixa-
das no aviso disponível no seguinte endereço:

http://www.fe.up.pt/concursos

O prazo-limite para submissão online das candi-
daturas é de 5 dias úteis a contar a partir do dia
útil imediato ao da presente publicação.

Serviços de Recursos Humanos da FEUP

Atwoo - Car Cosmetics, Lda.
Pretende recrutar (m/f)

COMERCIAL
Para a Zona Centro. Com entrada imediata

Experiência na área de vendas é fator de preferência
Enviar resposta com CV para geral@atwoo.pt

TROLHAS 1.ª/ SERVENTES (m/f)
Empresa de construção com sede
em V. N. de Gaia admite SER-
VENTES E TROLHAS DE 1.ª,
para obras na zona do Grande

Porto. Condições a combinar
Tlm.: 915964988

PARA OBRAS EM ESPANHA

CHEFES DE EQUIPA
CARPINTEIROS DE COFRAGEM

Entrada imediata
917475507/912122331/0033 663 187 373

tiago.mjsf@gmail.com

PASTELEIRO
COM MUITA EXPERIÊNCIA

Para pastelaria no Porto
Marcar entrevista para 912889924 (m

/f)

ASSADOR E GRELHADOR
Com prática

Praça da Batalha, 117 - Porto

ADMITE-SE (m/f)
Para entrada imediata

1 pintor construção civil 1.ª
1 servente com experiência

Grande Porto
Tlm: 918529582

Empresa francesa necessita:
CARPINTEIROS DE COFRAGEM

CHEFES DE EQUIPA
C/ EXPERIÊNCIA - ENTRADA IMEDIATA

OFERECE-SE:  alojamento, boas condições, paga
2 viagens: Agosto e Natal; pagamento à semana.
916466524 / 003365019518- Ligar sr. Correia

(m/f)
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INSPEÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
ESCOLAS EUROPEIAS - MOBILIDADE PARA O EXERCÍCIO

DE FUNÇÕES DOCENTES (m/f)

Faz-se público que se encontra publicitado, na página
oficial da Inspeção-Geral da Educação e Ciência,
www.igec.mec.pt, aviso respeitante à mobilidade para
funções docentes no ensino secundário, lecionação de
Português, na Escola Europeia de Munique.

Lisboa, 7 de maio de 2021

O Inspetor-Geral
Luís Capela

FRANÇA — ADMITE

PINTORES
PLAQUISTAS/TROLHAS
100% DIREITOS FRANCESES

☎  939181014

(m
/f)

PRECISA-SE
EMPREGADO DE MESA
AJUDANTE DE COZINHA

EMPREGADO DE LIMPEZA
Rua do Souto, n. 920 - Maia

(m
/f)

Precisa-se (m/f)

ARTISTAS e SERVENTES (m/f)
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

Que entendam de capoto e serviços no geral
Pagamos à quinzena. Zona: V. N. de Gaia

Tlm. 937964813

PRECISA-SE (m/f)

Funcionária para loja
de decoração
de interiores
Zona Porto

Tlm.: 969894900

PRECISA-SE

TROLHAS
1200€ mês

Pagamento semanal
Obras no Porto

☎  915498579

PRECISA-SE

SUBEMPREITEIRO
Pagamento semanal

Obras no Porto

☎  915498579
JN CLASSIFICADOS

NO PAPEL E NO DIGITAL.  
GRANDES NEGÓCIOS.

classifi cados.jn.pt

ONDE A PROCURA
ENCONTRA UMA
GRANDE OFERTA.

RESTAURANTE CHURRASQUEIRA
VALBOM - GONDOMAR

EMPREGADO MESA
 915827013 - 224836363

PRECISA-SE (m/f)

SERRALHEIROS
☎  967 571 230
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CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA A CONTRATAÇÃO

DE 1 TÉCNICO/A SUPERIOR LICENCIADO/A EM CIÊNCIAS
FARMACÊUTICAS OU ÁREA DE CONHECIMENTO

DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (m/f)
Torna-se público que se encontra aberto pelo prazo de 10
dias úteis, contados a partir da presente publicação, procedi-
mento concursal de seleção para recrutamento de Técnico/a
Superior detentor/a de Licenciatura em Ciências Farmacêuti-
cas ou em área de conhecimento de Ciências da Saúde, para
celebração de contrato individual de trabalho a termo incerto,
para o exercício de funções no Serviço de Investigação Clíni-
ca do Departamento de Ensino, Formação e Investigação -
DEFI. Os requisitos e outras informações de interesse para a
apresentação das candidaturas e para o desenvolvimento do
procedimento concursal em apreço constam da publicitação
integral do aviso de abertura, inserto na página eletrónica do
Centro Hospitalar Universitário do Porto, EPE.
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AVISO
Técnico(a) Superior

Nutrição
Torna-se público que, por deliberação do Conselho de
Administração de 11 de fevereiro de 2021, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de
publ ici tação do presente extrato, o procedimento
concursal com vista à const i tuição de reserva de
recrutamento de Técnico(a) Superior - Nutrição, para
celebração de contrato individual de trabalho, por tempo
indeterminado e/ou a termo certo e incerto.
Os requisitos exigidos e método de seleção constam da
publicitação integral do aviso de abertura, inserto na
página eletrónica do Centro Hospitalar Universitário de S.
João, EPE, in www.chsj.pt
Porto, 7 de maio de 2021

Admitem-se (m/f)

Oficiais e Ajudantes
De instalação de elevadores

para Holanda e Bélgica
Entrada imediata.

Tel. 915204288
CV para geral@worldlift.pt


