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As melhores avaliações do mercado

CASA DE CRÉDITO POPULAR

www.casacreditopopular.pt | geral@casacreditopopular.pt

Abertos também aos sábados, das 9h às 15h:

AGÊNCIAS: 
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Imprensa Nacional da Casa da Moeda 2

h às 15h:

800 208 186

PEÇAS DE OURO 

USADAS PARA 

VENDA NAS 

NOSSAS LOJAS

MESTRE ISSA - QUELUZ
Pagamento depois do Resultado

Vidente Medium Curandeiro, grande 
espiritualista em problemas de amor, 
negócios, aproximar, afastar, acon-
selhamento para problemas de mau 
olhado, não há problema sem solução! 
96 185 31 08 - 91 342 74 41 - 21 243 34 91

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

COMPRAMOS / VENDEMOS
 (Antigas e modernas)

AVALIADOR DE METAIS PRECIOSOS 
E MATERIAIS GEMOLÓGICOS

POR MOTIVOS DE OBRAS ESTAREMOS
PROVISORIAMENTE NA RUA DE SÃO NICOLAU, N.º 109

 «MESTRE BAIO» 
Não há problema sem solução!

Grande cientista, espiritualista e curandeiro com mais de 20 anos de 
experiência no seu trabalho, conhecido por toda a Europa e África. Dotado 
de poderes como magia branca e negra, ajuda a resolver problemas quanto 
mais difíceis ou graves são, com rapidez, tais como: espirituais, falta de 
força, amor, insucesso, negócios, mau olhado, inveja e maus vícios. Arranja 
e mantém emprego, aproxima e afasta pessoas amadas com rapidez total. 
Lê a sorte, faz saber o passado, presente e futuro, com honestidade.

Consultas à distância, 2.ª a sábado das 08:30 às 21h.
Rua Morais Soares, 160 - 3.º Dt.º - 1900 Lisboa (Praça do Chile)

966 472 453 - 218 407 439

PROFESSOR MUNIRO
224 055 391 - 967 155 975 - 917 760 115

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

224 088 983

CONFEDERAÇÃO NACIONAL  

DA AGRICULTURA - CNA

Pessoa Colectiva de Utilidade Pública

Filiada na Coordenadora Europeia - Via Campesina - Sede em Bruxelas

CONVOCATÓRIA
Assembleia Geral da CNA 

Sábado - 4 Julho - 2020 - 10h00

Centro Cultural e Recreativo dos Adões

(perto da saída de Coimbra Norte, da auto-estrada A1) 

Nos termos da Lei e dos Estatutos da Confederação Nacional 

da Agricultura, CNA, convoco a Assembleia Geral da CNA 

para o dia, hora e local acima mencionados e com a seguinte 

Ordem de Trabalhos: 

1 - Eleição dos Órgãos Sociais da CNA para triénio 2020-2023 

Se à hora marcada não estiver presente a maioria dos 

membros da Assembleia Geral, esta reúne 30 minutos depois, 

em 2.ª convocatória, com qualquer número de participantes. 

*Nota: O Acto Eleitoral decorre entre as 10:30h e as 11:30h 

Coimbra, 16 de Junho de 2020 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

Maria Isabel Ferreira Magalhães Martins

CONFEDERAÇÃO NACIONAL  

DA AGRICULTURA - CNA

Pessoa Colectiva de Utilidade Pública

Filiada na Coordenadora Europeia - Via Campesina - Sede em Bruxelas

CONVOCATÓRIA
Assembleia Geral da CNA 

4 Julho 2020 - Sábado - 11.30h

Centro Cultural e Recreativo dos Adões

(perto da saída de Coimbra Norte, da auto-estrada A1) 

Nos termos da Lei e dos Estatutos da Confederação Nacional 
da Agricultura, CNA, convoco a Assembleia Geral da CNA para 
o dia, hora e local acima mencionados e com a seguinte Ordem 
de Trabalhos: 

1 -  Apreciação e votação do Relatório de Actividades e das 
Contas do exercício de 2019

2 - Situação da Agricultura e Iniciativas da CNA e das Filiadas
3 - Tomada de Posse dos Corpos Sociais eleitos 

Se à hora marcada não estiver presente a maioria dos membros 
da Assembleia Geral, esta reúne 30 minutos depois, em 2.ª 
convocatória, com qualquer número de participantes. 

Coimbra, 16 de Junho 2020

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral da CNA 
Maria Isabel Ferreira Magalhães Martins

AVISO N.º 2/DURB/2020
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SETÚBAL  

ABERTURA DE PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA

MANUEL PISCO LOPES, VICE-PRESIDENTE DA CÂ-
MARA MUNICIPAL DE SETÚBAL, DO CONCELHO DE 
SETÚBAL:
TORNA PÚBLICO QUE, a Câmara Municipal de Se-

túbal, toma público que, a Câmara Municipal de Se-

túbal na sua reunião de 3 de junho de 2020, através 

da Deliberação n. º 189/2020, determinou revogar a 

Deliberação n. º 42/2020, de 5 de fevereiro de 2020 

e proceder novamente à abertura do período de dis-

cussão pública da revisão do Plano Diretor Municipal 

de Setúbal, designadamente da Proposta de Plano e 

do Relatório Ambiental.

Esta decisão surge na sequência do Despacho n.0 

62/2020/GAP a suspender a contagem do prazo da 

Discussão Pública da Revisão do PDM, ratificado 

pela Câmara Municipal através da Deliberação n.º 

154/2020, de 6 de maio de 2020, enquadrado pelo 

disposto na Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na re-

dação que lhe foi conferida pelo artigo 2.º da Lei n.º 

4-A/2020, de 6 de abril, no que aos processos admi-

nistrativos diretamente concerne, e que determinou, 

através da norma constante do artigo 7.º, n.º 9, alínea 

c), a suspensão dos prazos no que respeita à prática 

de atos por particulares.

Assim, é deliberada novamente a abertura do perío-

do de discussão pública da revisão do Plano Diretor 

Municipal de Setúbal, e para constar, se publica o 

presente aviso na 2ª Série do Diário da República 

nos termos do artigo 89.º do RJIGT, e respetiva 

divulgação através da comunicação social e página 

da Internet do Município de Setúbal, bem como, 

a afixação de edital de idêntico teor nos Paços do 

Município e nas sedes da Juntas de Freguesias do 

Concelho de Setúbal.

Mais se informa que, o período de discussão pública 

é de 30 dias úteis, a contar do sexto dia útil após a 

publicação do respetivo aviso no Diário da República 

e que os interessados podem consultar os documen-

tos da Proposta de Plano, o Relatório Ambiental, o 

parecer final da CCDRLVT, as atas da Comissão Con-

sultiva, demais pareceres emitidos e os resultados 

da concertação, na Divisão Técnica Administrativa do 

Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal 

de Setúbal, sita no Edificio Ciprestes, bem como, no 

Edificio dos Paços do Concelho, nas horas normais 

de expediente. Todos os elementos do plano estarão 

ainda disponíveis para consulta na página da Internet 

do Município (htps :/ /www.mun-setubal.pt/pdm/). 

Os interessados poderão apresentar as suas recla-

mações, observações ou sugestões até ao final do 

referido período, através de formulário digital dispo-

nibilizado na referida página da Internet, bem como, 

através de documento analógico, disponibilizado nos 

locais acima referidos para consulta da proposta de 

plano e relatório ambiental. Para uma correta iden-

tificação e ponderação das questões apresentadas, 

no formulário devem constar os dados de identifica-

ção do interessado, devendo ser preferencialmente 

anexa ao mesmo, planta de localização devidamente 

assinalada.Será realizada sessão pública de apresen-

tação da Proposta de Plano e do Relatório Ambiental, 

complementando as sessões entretanto realizadas ao 

abrigo da Deliberação n.º 42/2020, de 5 de fevereiro.

Paços do Município de Setúbal, 12 de junho de 2020. 

O Vice-Presidente

Manuel Pisco Lopes

Associação Humanitária 
de Bombeiros de Alcebideche
Rua dos Bombeiros, n.º 159 e 159A
2645-030 Alcabideche
T. 214607950 - F. 214607957
Email: geral@ahbva.pt - www.ahbva.pt 

CONVOCATÓRIA 
Nos termos dos pontos 1 e 2 do artigo 26.º dos estatu-
tos, convoco os associados da Associação Humanitá-
ria de Bombeiros Voluntários de Alcabideche, a reunir 
em Assembleia Geral Ordinária, a realizar no dia 26 de 
junho de 2020, pelas 21 horas, na sede da Associação, 
sita na Rua dos Bombeiros Voluntários n.º 159, em Al-
cabideche, com a seguinte: 

Ordem de Trabalhos: 
1.  Apresentação, discussão e votação do relatório e 

contas da Direção, ano de 2019 e respetivo parecer 
do Conselho Fiscal. 

2. Outros assuntos de interesse. 
Se á hora marcada não estiverem presentes o número 
legal de associados, a Assembleia reunirá trinta minu-
tos depois, com qualquer número (ponto 5, artigo 27.º 
dos estatutos). 
Alcabideche, 15 de junho de 2020 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
Maria Isabel Cabral Magalhães

O Presidente da Direção
José Filipe Marques Ribeiro

Para os efeitos previstos no n.º 3 do artigo 27.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na atual 
redação e nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 112.º 

loteamento sito no Porto de Mós, Atalaia e Ameijeira, 
Lagos, da Freguesia de São Gonçalo de Lagos, titulado 

prazo de 15 dias úteis após a publicação do presente 

pronunciarem por escrito, se assim o entenderem, 

citado (Proc. n.º 20/2019), apresentado por Denis - 
Compra & Venda de Propriedades, Ld.ª. 
Nestes termos, os elementos do referido projeto 
encontram-se disponíveis para consulta no sítio de 
internet da Câmara Municipal em www.cm-Iagos.pt 
(balcão virtual - participação pública), podendo todos 
os interessados, no decurso do prazo acima indicado, 

O Presidente da Câmara

Divisão de Urbanismo, Licenciamento e Fiscalização
Unidade Técnica de Obras Particulares 

Secção Administrativa

ANÚNCIO N.º 104/2020 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ  

DE LOTEAMENTO N.º 31/89

Faro
Rua do Bocage, n.º 120, r/c esq., 8000-297 Faro

Das 09.00h às 13.00h 
e das 14.30h às 18.00h (2.ª a 6.ª)

Diversos
Anuncie

www.classificadoscm.pt

Até às 17 horas 
para ser publicado no dia seguinte


