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DIVERSOS
compras

DIVERSOS
outros

EMPRÉSTIMOS
PARTICULARES

SEM RECURSO A CRÉDITO

915518931
COM/ SEM IMÓVEL

COM/ SEM PROBLEMAS BANCÁRIOS

- DINHEIRO JÁ -
A PARTIR DE 300 €

Dinheiro na hora
☎  936162993

C/ GARANTIA DE CHEQUES

CRÉDITO
• PESSOAL ATÉ 75.000€ E 120 MESES
• EMPRESAS, PME’S, EMPRESÁRIOS
• HABITAÇÃO, OBRAS E TRANSFERÊNCIAS

Junte todas as prestações e pague
até menos 60% mensais

913 808 252
226 060 933
Rua Júlio Dinis, 764 - 4.º Esq Ft
(Parque Itália) - 4050-012 Portowww.financexpress.pt        PEÇA JÁ

geral@financexpress.pt Concedidos p/ Inst. Cred. Autorizados - TAEG DESDE 3%

€€ VÁRIAS SOLUÇÕES NA HORA €€
Também pontualmente
c/ cheques 
☎ 911 777 911

Deslocações a todo o país
Crédito cedido por instituições Financeiras autori-

zadas.,Sª Cristovão - nº 4435-435 Rio Tinto

BODAS DE DIAMANTE
MATRIMONIAIS

28-11-1959       28-11-2019
Seus filhos, noras, netos e restante família
desejam-lhes as maiores felicidades neste dia
festivo em que se completam 60 anos de vida
em comum. PARABÉNS!

Rua Central de Vila Verde, 390 Gondim - MaiaAntónio Santos Emília Azevedo

COISAS DO AMOR
Ag.ª Matrimonial

Encontre Alguém para AMIZADE
OU RELAÇÃO SÉRIA

MESMO PARA EMIGRANTES
V. N. Gaia e Braga
912 192 567

Crédito com cheques: 935 103 769
10 X 150 € = 1.200 €
20 X 150 € = 2.400 €
Crédito conc. por instit. bancárias
autorizadas - TAEG DESDE 10%
R. Alfredo Cunha 99 - Código Postal 4100 MTS

FINANCIAMENTO COM IMÓVEIS
Até 100.000 €. Resposta 48 horas

Análise rápida e gratuita
TAEG desde 0,3%. Crédito concedido

por instituições autorizadas
223 282 750 - 916 957 244

Sousa Pinto
Av.ª República, 872, 2.º, sl. 23 - Gaia
aainveste@gmail.com

= DESDE 15 €/HORA =

MUDANÇAS
Carrinha ou camião + pessoal
Casas, escritórios, armazéns,
montagens e desmontagens,
arrumações de entulhos, etc.
963358513 ou 914585420

SEX SHOP
VALONGO/ PAREDES/ S. M. INFESTA

Vibradores, Lingerie
Afrodisíacos, desp. solteiro, etc.

☎ 916 159 659
www.erotlove.pt

www.puratentacao.pt

DIVERSOS
ciências ocultas

GRANDE ASTRÓLOGO
NÃO HÁ PROBLEMA

SEM SOLUÇÃO

PROF. SIDIA
918990941 - 222400725
Se o (a) companheiro (a) quiser ou

já lhe deixou, venha ter comigo.
Ele (a) voltará na mesma semana...
Trata de casos de: amor, negó-
cios empresariais, impotência,
protecção etc., c/ toda a eficácia

HONESTIDADE E SIGILO ABSOLUTO
Rua S. Dinis, nº 755

 3.º Esq. - 4250-438 Porto

★ ★

ASTRÓLOGO PROF. SOARES
Ajuda a resolver o seu problema, difícil ou
grave, de Amor 3 dias, negócios, aproxi-
mar ou afastar, potência sexual, mau
olhado, vício, saúde, inveja, sorte, etc.
Consulta pessoalmente ou à distancia.
E r m e s i n d e ,  G a i a  e  V i a n a  d o  C a s t e l o
962702993 916122722 - 224063817
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 DE VARZIM

( MESTRE SILA )
Resultados prováveis em 3
dias, ± 100% sejam quais forem
os seus problemas. Por favor
contacte grande médium com
21 anos de experiência! Ajuda-
-o em todos os seus problemas
de amor, dinheiro trabalho,
álcool, droga, cigarro, etc. Por
correspondência. Consultas:
RUA COSTA CABRAL, 2649

2.º ESQ. PORTO
937138976 / 917443987

☎  223162665
Pagamento depois do resultado

★ ★

MESTRE KANFA
A j u d a  a  r e s o l v e r  q u a l q u e r
problema consulta pessoalmente
ou pelo telefone. Amor unir ou
afastar, negócio, trabalho, inveja,
mau o lhar ,  fa l ta  de  sor te  e
protecção contra magia negra.
917262506 ☎  937465217

223172576  -  E rmes inde

ASTRÓLOGO
MESTRE • CABAR
Ajudo a resolver sejam
q u a i s  f o r e m  o s  s e u s
problemas. Por favor con-
tacte grande médium com
21 anos de experiência.
Ajuda-o em todos os seus
p r o b l e m a s  d e  a m o r ,
dinheiro, trabalho, etc..,
quer por correspondência,

ou telefone. Consultas:
Praceta Colégio de Gaia, n.º 96

4.º-Esq.º - 4400 V. N. Gaia
910711786

PROFESSOR MUNIRO
221109132 - 967155975 - 917760115
Encontre ajuda p/ os s/ problemas. Dotado de poderes, ajuda a resolver problemas
graves...Amor, negócios, injustiças. União e reconciliação de pessoas amadas.
Facilidades de pagamento. Consulta pessoalmente, p/ carta ou telefone no país:
A m a r a n t e ,  B r a g a ,  V a l e n ç a ,  V i l a  R e a l ,  G u a r d a  e  e s t r a n g e i r o .
AVENIDA VISCONDE BARREIROS, 90 - Hab. 91 / 4470 - 151 MAIA

Casa do Mago
Doté Rodrigo d’ Ajunsun
atende com consul ta de
jogo de búzios e todos os
tipos de trabalhos espirituais.
Informações: 9131 10 100 espacojn@globalmediagroup.pt

222 096 245

PORTO
Praça da República, 65

VIDENTE TARÓLOGA
Ajudo a encontrar soluções
para os seus problemas em
qualquer área da sua vida,
amor, negócios, dinheiro,
etc... Seja feliz novamente!

Consultas grátis ☎ 916583222

EMPREGO
procuram-se

PRECISA-SE PARA PORTUGAL E FRANÇA
PEDREIROS, CARPINTEIROS DE COFRAGEM

E CHEFES DE EQUIPA
De preferência da zona norte, viagens e estadia pagas

e salários acima da média
dourocavado@gmail.com / 913152606 / 918315961 / 918315964

(M
/F

)
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AVISO
Recrutamento de Técnicos Superiores - Área de Serviço Social

(extrato)
Torna-se público que, por deliberação de 2 de outubro de 2018, do
Conselho de Administração, se encontra aberto pelo prazo de dez
dias úteis a contar da publicação do presente extrato, o "Procedi-
mento Concursal Com Vista à Constituição de Reserva de Recru-
tamento de Técnicos Superiores (m/f) - Área de Serviço Social para
Celebração de Contratos de Trabalho a Termo Resolutivo" para a
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE.
Os requisitos gerais e o perfil de competências exigido, a composi-
ção do júri, os métodos de seleção e outras informações de inte-
resse para a apresentação das candidaturas e para o desenvolvi-
mento do procedimento concursal em apreço constam da publica-
ção integral do aviso de abertura, inserto na página eletrónica da
ULSCB, EPE, in www.ulscb.min-saude.pt.
Castelo Branco, 25 de novembro de 2019

O Presidente do Conselho de Administração da ULSCB, EPE
Dr. António Vieira Pires

Motoristas p/ pesados (Cat. E)
(Trabalho nacional na Holanda)

3.000 euros / mês
Dormir no camião segunda a sexta-feira
- Existem também oportunidades

para quem quer dormir todas
as noites em casa -

Requisitos:
Forte experiência em articulados
Motivação para construção de carreira
internacional
Disponibilidade para residir na Holanda

Benefícios:
Contrato holandês
Facilidade de alojamento
Facilidade de carro para deslocações
casa-trabalho-casa
Possibi l idade de assinar contrato
direto com a empresa ao final 6 meses

Entrevista e teste de seleção (em
i n g l ê s ) ,  a  r e a l i z a r  n o  d i a  1 4  d e
dezembro de 2019, na Batalha - Leiria

Interessados, enviar CV para:

recrutamento@workaroundeurope.nl
Contactos: 919 297 489

DIVERSOS
avisos
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AVISO
Procedimento concursal na modalidade de relação jurídica de emprego por
tempo indeterminado, tendo em vista o recrutamento para provimento de 1 (um)
posto de trabalho, da carreira e categoria de Assistente Operacional - FOGUEIRO

(extracto)
Torna-se público que, por deliberação do Conselho de Administração de 23 de Maio de 2019, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publicitação do presente extracto, o procedimento
concursal com vista ao recrutamento para provimento de 1 (um) posto de trabalho, da carreira e categoria de
Assistente Operacional - Fogueiro (m/f).
Os requisitos, gerais e especiais, o perfil de competências exigido, a composição do júri, os métodos e crité-
rios de seleção e outras informações de interesse para a apresentação das candidaturas e para o desenvol-
vimento do procedimento concursal em apreço constam da publicação integral do aviso de abertura, inserto
na página electrónica do Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, EPE, in www.chcbeira.pt.
Covilhã, 12 de Novembro de 2019

O Presidente do Conselho de Administração
Dr. João José Casteleiro Alves
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CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Nos termos do n.º 2 do artigo 22.º e dos artigos 23.º e 24.º dos Estatutos da Caixa de Cré-
dito Agrícola Mútuo de Póvoa de Varzim Vila do Conde e Esposende, CRL, pessoa colec-
tiva n.º 503 750 166, com sede no Largo das Dores, n.º 1, 4490-421 Póvoa de Varzim,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Varzim sob o mesmo
número, com o capital social realizado de 22.044.985,00€ (variável), convoco todos os
Associados no pleno gozo dos seus direitos, a reunirem-se, em Assembleia Geral Ordiná-
ria, no dia 31 de Dezembro de 2019, pelas 14 horas, no Auditório da Agência do Crédito
Agrícola, em Balazar, sita na Avenida José António Sousa Ferreira, 160, 4570-011 Bala-
zar, para discutir e votar as matérias da seguinte

ORDEM DE TRABALHOS:

1.  Discussão e votação da proposta de plano de actividades e de orçamento da Caixa
Agrícola para 2020.

2.  Deliberação sobre a política de remuneração dos órgãos de administração e fiscaliza-
ção da Caixa Agrícola para 2020.

3.  Discussão e votação da alteração integral dos Estatutos da Caixa Agrícola, nos termos
constantes da proposta cujo texto integral ficará à disposição dos Associados na sede
da Caixa Agrícola a partir da publicação da presente convocatória, sem prejuízo de, na
Assembleia Geral, poderem ser propostas pelos Associados redacções diferentes.

4.  Discussão e votação da alteração da Política Interna de Selecção e Avaliação da Ade-
quação dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização da Caixa Agrícola.

5.  Discussão e votação da alteração do Regulamento Eleitoral da Caixa Agrícola.
6.  Outros assuntos de interesse para a Instituição.
Se, à hora marcada, não se encontrar presente mais de metade dos Associados, a
Assembleia Geral reunirá, em segunda convocatória, uma hora depois, com qualquer
número.
A Assembleia reunirá fora da sede social da Caixa Agrícola devido à inexistência de sala
com condições para a realização da mesma.
Nota: não será admitido nesta Assembleia Geral o voto por correspondência nem o voto
por representação, por força do disposto no n.º 1 do Artigo 42.º e do n.º 1 do Artigo 43.º do
Novo Código Cooperativo, aprovado pela Lei n.º 119/2015, de 31 de Agosto.
Póvoa de Varzim, 27 de Novembro de 2019

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
António Amorim Ferreira de Matos, Eng.º

AM
I: 

18
27

Oportunidades únicas em exclusividade

LEILÃO
IMOBILIÁRIO

LEILOEIRA 

AUTORIZADA
DECRETO-LEI 155/2015 

DE 10 AGOSTO

LISBOA 213 828 460   PORTO 226 081 824  ALGARVE 282 247 395
www.euroestates.pt  •  geral@euroestates.pt •  www.facebook.com/EuroEstates

PORTO NOV
15 H30 Hotel Novotel Porto Gaia 

Rua Martir São Sebastião - Vila Nova de Gaia

LISBOA DEZ
15 H01 Vip Grand Lisboa Hotel & Spa

Avenida 5 de Outubro, 197 - Lisboa

VALOR DO SINAL do Contrato de Promessa a partir de 2.000 €

68 
Lotes

58 
Lotes

Inclui 5 imóveis no Algarve

PUBLICIDADE

222 096 179
gestaoclientes@globalmediagroup.pt


