Diversos

Animais
Arte e Antiguidades
Bebé e Criança
Campismo
Casa e Jardim
Coleccionismo
Desporto
Imagem e Som

Anuncie e Pesquise em
OUTROS NEGÓCIOS

OUTROS NEGÓCIOS

ARTE E
ANTIGUIDADES

"%*/)&*30*.&

."44"($0310"$03
10  3&-"9 &/70-7&/5& 
.°04.«(*$"413»9$0-0.
#05

'"30-0+"&405²3*$"-"30
:&$0/46-5"4%&5"305&53"
#"-)04
&41*3*56"*4
5

COLECIONISMO
"/5*(6*%"%&4 $0.13"
.04 .0&%"4 /05"4 0630
13"5"4 1045"*4 1"(".&/50
*.&%*"505
.0&%"4  4&-04  /05"4 &

1045"*4 "/5*(04  $0.130
$6#30 0'&35"4 %&4-0$0
.&5

"73&16#-*$"."44"(3&
-"9 13045"5*$" & 0653"4 &4
1"±053"/26*-05
$0.130 3&$)&*04 $"4"

-0*±"4 7" 7*%304 3&/%"4
-&/±0*4-*/)04&%*7&3404-*
7304  7«3*04 $%  -1
5

ASTROLOGIA
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Rua de S. Nicolau, 113 loja - 1100-548 Lisboa
Tel.: 213 469 950 - 213 430 065
Metro Baixa - Chiado (saída pela Rua do Crucifixo)
geral@dobrao.pt | www.dobrao.pt
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Nos termos do ponto 2 do artigo 37.º do Regulamento Geral Interno
do Grupo Dramático Escolar “Os Combatentes” venho por este meio
convocar Assembleia Geral Ordinária para o próximo dia 10 de março
de 2019 pelas 11h30 na sede da coletividade sita na Rua do Possolo
n.os 5 a 9, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1 – Apreciação, discussão e votação do Relatório de Contas da
Direção e do parecer do Conselho Fiscal de 2018.
Não havendo número legal de sócios para deliberar em primeira convocatória, a mesma funcionará meia hora depois com qualquer número
de sócios.
Lisboa, 27 de Fevereiro de 2019
O Presidente da Assembleia Geral
Júlio Manuel Fernandes Machado

Informática e Jogos
Jóias e Relógios
Lares e Casas de Repouso
Serviços Domésticos
Telemóveis
Outros Negócios
Religiosos
Astrologia
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CONHECIDO VIDENTE
PORTUGUÊS DA SERRA BEIRÃ
Uma só chamada pode mudar
a sua vida no amor, trabalho,
amarrações etc. Trabalho muito
sério e discreto. Especialista.

TLM: 91 660 76 81 / 92 782 88 08

Aceita o seu familiar garantindo
assistência médica. Cuidados
VXXx]XwAkXwXcmzXAmAÁ
PREÇOS ACESSÍVEIS!

Ligue T.: 219 823 501
Tm: 938 230 187

MESTRE SIDATI

PAGAMENTO APÓS RESULTADO
GRANDE VIDENTE MEDIUM
AJUDA PROBLEMAS ESPIRITUAIS
AMOR NEGÓCIOS SEPARAÇÕES,
AMARRAÇÕES, MAUS OLHADOS,
OUTROS. FORMA RÁPIDA.
LISBOA
TM/ 932 535 053 - 920 560 444

PROFESSOR MUNIRO
Ajuda pessoas a resolver problemas graves.
Pagamento só depois do resultado. Consulta pessoalmente,
por carta ou telefone no país ou estrangeiro.
Av. Visconde Barreiros, 90 - Hab. 91 - 4470-151 Maia

APH
Associação Portuguesa
de Homeopatia

Assembleia Geral

CONVOCATÓRIA
No uso das competências que
me são conferidas nos termos
Estatutários, convoco os sócios
da A.P.H - Associação Portuguesa de Homeopatia, a reunirem
em Assembleia Geral Eleitoral,
dia 30 de Março de 2019, pelas
15 horas, na Sede Social da Associação - Quinta do Poço das
Eiras - Estrada Nacional 248/3
- em Alhandra, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
Ponto Único - Eleições para os
Corpos Sociais da A P H para o
triénio 2019 / 2020 / 2021
A lista candidata encontra-se
D¿[DGDQD6HGHGD$VVRFLDomR
Lisboa, 25 de Fevereiro de 2019
O Presidente
da Assembleia Geral
Ricardo Alberto dos Prazeres
Loução Rosa
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Para os devidos efeitos se torna público que até ao dia catorze de
março de dois mil e dezanove (inclusive), decorre o prazo para
entrega de candidaturas ao procedimento concursal abaixo indicado:
Procedimento concursal comum para reserva de recrutamento em
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo
indeterminado, para Assistente Técnico na Carreira Geral de
Assistente Técnico – Área de Manutenção Industrial.
Caracterização do posto de trabalho:
Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos,
Zfd YXj\ \d [`i\k`mXj Y\d [\Ôe`[Xj \ `ejkil\j ^\iX`j# [\ ^iXl
médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e
instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e
serviços.
Formalização das candidaturas – As candidaturas deverão ser
formalizadas em suporte papel mediante preenchimento obrigatório
de formulário de candidatura, disponível no Serviço de Recursos
Humanos ou no site da Câmara Municipal do Sabugal, em Balcão
online/Procedimentos
Concursais/Concursos
de
Pessoal/
Formulários e Regras de Procedimento www.cm-sabugal.pt, entregue
pessoalmente no Serviço de Recursos Humanos, ou remetido pelo
Correio, até ao último dia do prazo, com aviso de receção, com
indicação do procedimento concursal a que está a responder, para
Município do Sabugal, Praça da República, 6 324 – 007 Sabugal.
O aviso referente ao presente procedimento concursal foi publicado
integralmente no Diário da República, 2ª. Série, n.º 41 do dia 27 de
fevereiro 2019 e na BEP (Bolsa de Emprego Público) com o Código de
Oferta OE201902/0658.
Sabugal, 27 de fevereiro de 2019
O Presidente da Câmara
António dos Santos Robalo
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AVISO

CONVOCATÓRIA
De acordo com os artigos 23.º e seguintes dos Estatutos da APAV convoca-se a Assembleia Geral
da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, para
uma sessão ordinária no dia 15 de Março de 2019,
pelas 18H00, nas instalações da sede na Rua José
Estêvão, 135 A, em Lisboa, com a seguinte ordem
de trabalhos:
1. Discussão e votação do relatório e conta de gerência de 2018;
2. Discussão da legitimidade democrática da tomada de posição da Direção da APAV sobre a Petição em prol da presunção jurídica da residência
alternada para crianças de pais e mães divorciadas ou separadas da Associação Portuguesa
para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos;
3. Adesão à PASC - Plataforma de Associações da
Sociedade Civil - Casa da Cidadania.
Recorda-se que não estando presente mais de metade dos Associados com direito a voto à hora supra
indicada, a Assembleia Geral reunirá trinta minutos
depois com qualquer número de presentes.
Lisboa, 15 de Fevereiro de 2019
Álvaro José Brilhante Laborinho Lúcio
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

CASA DE CRÉDITO POPULAR

CONNOSCO OS SEUS BENS
FICAM EM SEGURANÇA
RAPIDEZ, SEGURANÇA E SIGILO
A taxa de juro mais baixa do mercado

28 Março de 2019 Dia Nacional da Juventude

Município de Sabugal

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
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LARES E CASAS
DE REPOUSO

CONVOCATÓRIA
Nos termos legais e estatutários, convoca-se a Assembleia Geral da sociedade comercial anónima EVA - TRANSPORTES, S.A., NIF e matrícula
502536071 da Conservatória do Registo Comercial de Faro, com sede
na Av. da República n.º 5, em Faro, com o capital social de 9.906.260,00
€, para se reunir no próximo dia. 29 de Março, pelas 11,30 horas, na
referida sede social da Sociedade com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Deliberar sobre o relatório de Gestão e Contas do exercício de 2018;
2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3. Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da
sociedade;
4. Eleger a Mesa da Assembleia Geral, os Administradores e os membros do Conselho Fiscal.
Os Senhores accionistas devem obedecer aos requisitos consignados
na lei e nos estatutos para a participação e exercício do direito de voto.
Faro, 25 de Fevereiro de 2019
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Dr. Leonel Marques Mandeiro da Silva

PRÉ-AVISO DE GREVE

Na sequência da decisão da Direcção Nacional da CGTP-IN de convocar uma manifestação nacional de jovens no dia internacional
da juventude no próximo dia 28 de Março de 2019, com o lema “Não somos descartáveis! Temos direitos, queremos estabilidade!”, face ao gravíssimo estado em que se encontra a juventude trabalhadora portuguesa que se consubstancia num dos mais
violentos ataques aos direitos em geral e aos direitos sociais, em particular da juventude, em defesa do aumento dos salários, da
estabilidade do emprego, da reposição dos direitos laborais e para permitir a participação, essencialmente, dos jovens trabalhadores na Manifestação Nacional de Jovens a realizar em Lisboa, é emitido o presente Pré-aviso de Greve, para os trabalhadores
representados pelos Sindicatos do âmbito da Fiequimetal:
• Ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
• Aos Governos Regionais das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.
$WRGDVDV$VVRFLDo}HV3DWURQDLVHDWRGDVDVHPSUHVDVDEUDQJLGDVSHORkPELWRGRV6LQGLFDWRV¿OLDGRVQD),(48,0(7$/)HGHUDomR,QWHUVLQGLFDOGDV,QG~VWULDV0HWDO~UJLFDV4XtPLFDV(OpFWULFDV)DUPDFrXWLFD&HOXORVH3DSHO*Ui¿FD
,PSUHQVD(QHUJLDH0LQDVEHPFRPRGHRXWUDVHPSUHVDVFRPWUDEDOKDGRUHVUHSUHVHQWDGRVSHORV6LQGLFDWRV¿OLDGRV
Nos termos e para os efeitos do art.º 57.º da Constituição da República Portuguesa e do Código do Trabalho, torna-se público a
todos os interessados que os trabalhadores das empresas do âmbito acima referido e representados pelas organizações signatárias, ¿FDPDEUDQJLGRVSHORSUHVHQWHSUpDYLVRGHJUHYH, a concretizar nos seguintes termos:
• Paralisação das 00H00 às 24H00 do dia 28 de Março de 2019.
• O período de paralisação atrás referido poderá ser prolongado ou antecipado, nomeadamente nos horários de turnos, cujo efeito
do presente pré-aviso de greve se prolongaráDWpDR¿QDOGRWXUQRQRGLDSDUDRVWXUQRVLQLFLDGRVDRXVHantecipará
para o início do turno, para os turnos que, terminando no dia 28, se iniciam no dia 27 de Março.
• Dentro dos períodos acima previstos, a paralisação a realizar em cada empresa será decidida pelos respectivos trabalhadores.
6mRREMHFWLYRVGDJUHYHWRGRVRVLQYRFDGRVSHOD&*73,1QDPDUFDomRGHVWD-RUQDGDGH/XWDQRPHDGDPHQWHRVVHguintes:
9 Pelo aumento dos salários e o respeito pelos direitos;
9 Contra as alterações ao Código do Trabalho
9 Contra a desregulação dos horários de trabalho;
93HORGLUHLWRiFRQFLOLDomRGDYLGDSUR¿VVLRQDOFRPDYLGDVRFLDOHIDPLOLDU
9 Pela redução do horário de trabalho para 35 horas.
9 Pela melhoria das condições de trabalho e a protecção da saúde;
9 Pela reposição dos direitos dos trabalhadores do Sector Empresarial do Estado;
9 Pelo direito à negociação colectiva;
93HOR¿PGDXWLOL]DomRDEXVLYDGRVYtQFXORVODERUDLVSUHFiULRV
9 Contra o assédio moral e a violência nos locais de trabalho
A segurança e manutenção de equipamentos e instalações, durante o período de greve, a que se refere o n.º 3 do art.º 537.º do
C.T., serão assegurados pelos trabalhadores nos mesmos moldes em que o são nos períodos de interrupção de funcionamento ou
GHHQFHUUDPHQWRHTXHVHPSUHVHWrPUHYHODGRVX¿FLHQWHV
Nos sectores a que se referem os números 1 e 2 do art.º 537º do C.T., os trabalhadores assegurarão ainda a prestação dos serviços mínimos indispensáveis à satisfação de necessidades sociais impreteríveis, bem como outros serviços que, em função de
circunstâncias concretas e imprevisíveis, venham a mostrar-se necessários à satisfação dessas necessidades.
A representação dos trabalhadores em greve é delegada, aos diversos níveis, nos sindicatos e suas formas de representação
descentralizada, nas comissões intersindicais e sindicais, delegados sindicais e piquetes de greve.
Lisboa, 14 de Fevereiro de 2019
O Secretariado
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