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PARTE A

1. Concursos públicos

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

Superintendência dos Serviços de Material

Direcção de Abastecimento

Anúncio

Concurso público n.º 23/2000

1 � Entidade contratante � Conselho Administrativo da Direc-
ção de Abastecimento, sito na Base Naval de Lisboa, Alfeite,
2810-001 Almada (telefone: 212767225; telefax: 212757665).

2 � Objecto do Concurso:

a) Subcategoria 18.21.30, da Classificação Estatística de Pro-
dutos por Actividades a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no
JOCE, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo
Regulamento (CE), n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Ju-
nho, publicado no JOCE, de 22 de Junho de 1998;

b) Fornecimento de diverso fardamento especial para fuzilei-
ros, em conformidade com o previsto no caderno de encar-
gos e respectivos anexos;

c) Natureza de contrato a celebrar � aquisição de bens.

3 � Local de entrega � instalações do Centro de Abastecimento
da Direcção de Abastecimento, Base Naval de Lisboa, Alfeite,
2810-001 Almada.

4 � Prazo de entrega � deverá ser proposto pelos concorrentes.
5 � (Não aplicável).
6 � (Não aplicável).
7 � Propostas relativas a parte dos bens objecto deste concurso �

são permitidas.
8 � Propostas variantes ou com condições divergentes � não são

permitidas.
9 � Descrição dos elementos e formalidades necessários à apreci-

ação das condições de carácter profissional técnico e económico que
os concorrentes devam preencher � de acordo com o especificado
no programa do concurso.

10 � Agrupamentos de concorrentes � são permitidos qualquer
que seja a forma jurídica que se proponha assumir.

11 � a) O programa do concurso e caderno de encargos relativos
ao concurso estão patentes e poderão ser adquiridos na Direcção de
Abastecimento, Repartição Administrativa e Financeira, todos os dias
úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

b) Os documentos poderão ser pedidos até cinco dias úteis, antes
do prazo limite para a entrega das propostas.

c) O custo do caderno de encargos é de 5000$, a liquidar em
numerário ou por cheque cruzado, passado em nome do conselho
administrativo da Direcção de Abastecimento.

12 � a) Entidade a quem devem ser dirigidas as propostas � Di-
recção de Abastecimento, Repartição de Obtenção, sita na Base Naval
de Lisboa, Alfeite, 2810-001 Almada.

b) Data e hora limite para apresentação das propostas � as pro-
postas serão recebidas até às 16 horas e 30 minutos do dia 17 de Julho
de 2000.

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas e os documen-
tos que as acompanham � português.

13 � Abertura das propostas � a sessão de abertura das propostas
é pública e terá lugar às 14 horas do dia 18 de Julho de 2000, na sede
do conselho administrativo da Direcção de Abastecimento. Podem
assistir à sessão de abertura quaisquer interessados, mas apenas podem
intervir os concorrentes e seus representantes devidamente
credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita segundo
o critério da proposta economicamente mais vantajosa tendo em conta
os seguintes factores e pesos indicados:

Qualidade global do artigo � 40%;
Confecção � 30%;
Preço � 30%.

15 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas é no mínimo de 90 dias.

16 � Caução definitiva � a caução definitiva será de 5% do preço
global da adjudicação conforme o programa do concurso.

17 � Anúncio de informação prévia � (não foi publicado).
18 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo acordo sobre

contratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conse-
lho, de 22 de Dezembro, publicado no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias.

19 � O anúncio referente ao presente concurso foi enviado para
publicação no Diário da República em 25 de Maio de 2000.

20 � Recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., para
publicação em 25 de Maio de 2000.

O Chefe da Repartição Administrativa e Financeira, Carlos Manu-
el Simão Varandas Amaro, CFR AN. 03-2-41 145

Anúncio

Concurso público n.º 24/2000

1 � Entidade contratante � Conselho Administrativo da Direc-
ção de Abastecimento, sito na Base Naval de Lisboa, Alfeite,
2810-001 Almada (telefone: 212767225; telefax: 212757665).

2 � Objecto do concurso:

a) Subcategoria 19.30.32, da Classificação Estatística de Pro-
dutos por Actividades a que se refere o Regulamento (CEE),
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no
JOCE, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo
Regulamento (CE), n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Ju-
nho, publicado no JOCE, de 22 de Junho de 1998;

b) Fornecimento de 2900 pares de botas de cano de combate e
6630 pares de botas de lona, em conformidade com o previsto
no caderno de encargos e respectivos anexos;

c) Natureza de contrato a celebrar � aquisição de bens.
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3 � Local de entrega � Instalações do Centro de Abastecimento
da Direcção de Abastecimento, Base Naval de Lisboa, Alfeite,
2810-001 Almada.

4 � Prazo de entrega � deverá ser proposto pelos concorrentes.
5 � (Não aplicável.)
6 � (Não aplicável.)
7 � Propostas relativas a parte dos bens objecto deste concurso �

são permitidas.
8 � Propostas variantes ou com condições divergentes � não são

permitidas.
9 � Descrição dos elementos e formalidades necessários à apreci-

ação das condições de carácter profissional técnico e económico que
os concorrentes devam preencher � de acordo com o especificado
no programa do concurso.

10 � Agrupamentos de concorrentes � são permitidos qualquer
que seja a forma jurídica que se proponha assumir.

11 � a) O programa do concurso e caderno de encargos relativos
ao concurso estão patentes e poderão ser adquiridos na Direcção de
Abastecimento, Repartição Administrativa e Financeira, todos os dias
úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos.

b) Os documentos poderão ser pedidos até cinco dias úteis, antes
do prazo limite para a entrega das propostas.

c) O custo do caderno de encargos é de 5000$, a liquidar em
numerário ou por cheque cruzado, passado em nome do conselho
administrativo da Direcção de Abastecimento.

12 � a) Entidade a quem devem ser dirigidas as propostas � Di-
recção de Abastecimento, Repartição de Obtenção, sita na Base Naval
de Lisboa, Alfeite, 2810-001 Almada.

b) Data e hora limite para apresentação das propostas � as pro-
postas serão recebidas até às 16 horas e 30 minutos do dia 17 de Julho
de 2000.

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas e os documen-
tos que as acompanham � português.

13 � Abertura das propostas � a sessão de abertura das propostas
é pública e terá lugar às 14 horas do dia 18 de Julho de 2000, na sede
do conselho administrativo da Direcção de Abastecimento. Podem
assistir à sessão de abertura quaisquer interessados, mas apenas podem
intervir os concorrentes e seus representantes devidamente
credenciados.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita segundo
o critério da proposta economicamente mais vantajosa tendo em conta
os seguintes factores e pesos indicados:

Qualidade global do artigo � 60%;
Preço � 40%.

15 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade das
propostas é no mínimo de 90 dias.

16 � Caução definitiva � a caução definitiva será de 5% do preço
global da adjudicação conforme o programa do concurso.

17 � Anúncio de informação prévia � (não foi publicado).
18 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo acordo sobre

contratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conse-
lho, de 22 de Dezembro, publicado no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias.

19 � O anúncio referente ao presente concurso foi enviado para
publicação no Diário da República em 25 de Maio de 2000.

20 � Recebido na Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., para
publicação em 25 de Maio de 2000.

O Chefe da Repartição Administrativa e Financeira, Carlos Manuel
Simão Varandas Amaro, CFR AN. 03-2-41 146

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral das Instalações
e Equipamentos da Saúde

Direcção Regional das Instalações e Equipamentos
da Saúde do Alentejo e do Algarve

Anúncio

Concurso público internacional n.º 4/2000-DRAA

1 � Concurso promovido pela Direcção-Geral das Instalações e
Equipamentos da Saúde, Direcção Regional das Instalações e Equipa-
mentos da Saúde do Alentejo e do Algarve, sita em Évora, na Rua  do

Dr. Joaquim Henrique da Fonseca, 20, 7000 Évora (telefax:
266704197).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � terreno do novo Hospital Distrital
de Santiago do Cacém.

b) Designação da empreitada � fornecimento e montagem das
instalações eléctricas, instalações mecânicas e tecnologias inovado-
ras do Hospital Distrital de Santiago do Cacém.

c) Natureza e extensão dos trabalhos, características gerais da
obra � a empreitada consiste na execução de trabalhos referentes às
instalações eléctricas, mecânicas e dos equipamentos da área das
tecnologias inovadoras � grupo 45.3 da Classificação Estatística de
Produtos por Actividade.

d) O valor para efeito do concurso é de 1 350 0000 000$, não
incluindo o IVA.

4 � O prazo de execução da obra é de 24 meses, incluindo os
sábados, domingos e feriados.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados no serviço indicado no n.º 1, e na sede da
DGIES, sita em Lisboa, na Avenida da República, 34, 7.º, durante as
horas de expediente.

b) As cópias dos elementos acima referidos serão fornecidas pela
firma F. C. Cabo L.da, sita em Évora, na Rua dos Castelos, 24, 1.º
(telefax: 266705278).

c) O custo total dos elementos referidos no n.º 5, alínea a), é de
260 000$ com IVA, a pagar em cheque ou numerário.

6 � a) As propostas serão apresentadas até às 17 horas do dia 22 de
Agosto de 2000.

b) As propostas devem ser entregues no serviço indicado no n.º 1,
contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso de
recepção.

c) As propostas deverão ser redigidas na língua portuguesa.
7 � a) Podem intervir no acto público do concurso as pessoas

que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos con-
correntes.

b) O acto público do concurso realizar-se-á no dia 23 de Agosto de
2000, pelas 10 horas, na sede da Direcção Regional das Instalações e
Equipamentos da Saúde do Alentejo e do Algarve, sita em Évora, na
Rua do Dr. Joaquim Henrique da Fonseca, 20.

8 � O concorrente a quem for adjudicada a empreitada deverá
prestar uma caução de valor correspondente a 5% do preço total da
adjudicação.

9 � a) A empreitada é por preço global.
b) O financiamento terá como fonte o Orçamento do Estado Por-

tuguês e os encargos serão satisfeitos por conta da dotação do Inves-
timento do Plano, consignada à Direcção-Geral das Instalações e
Equipamentos da Saúde.

10 � Os agrupamentos de empresas concorrentes poderão adop-
tar qualquer modalidade jurídica de associação, com excepção do
consórcio interno, no caso de lhes vir a ser adjudicada a empreitada.

11 � O concorrente deverá ser titular de certificado de classifica-
ção de empreiteiro emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que contenha:

a) A classificação como empreiteiro geral de instalações eléc-
tricas e mecânicas (1.ª, 2.ª e 8.ª subcategorias da 5.ª catego-
ria) e da classe correspondente ao valor da proposta;

b) 6.ª, 7.ª, 11.ª e 12.ª subcategorias da 5.ª categoria e das clas-
ses correspondentes aos valores dos trabalhos que a cada
subcategoria respeitem;

c) 15.ª subcategoria da 6.ª categoria e da classe corresponden-
te ao valor dos trabalhos que a ela se referem.

Deverá também apresentar os elementos  referidos no n.º 13 do
programa de concurso destinados à avaliação da capacidade financei-
ra, económica e técnica (de acordo com os artigos 67.º, 68.º e 69.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).

12 � O período durante o qual qualquer concorrente é obrigado a
manter a sua proposta é de 66 dias úteis a contar da data do acto
público do concurso.

13 � A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, aten-
dendo-se aos seguintes critérios, por ordem decrescente de importân-
cia:

1.º Preço � 50% (a);
2.º Valor técnico da proposta � 40%;
3.º Prazo de execução � 10%.

(a) Será analisado conforme o relatório n.º 136/85 NCC do LNEC.
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Estes critérios serão aplicados apenas às propostas dos concorren-
tes que possuam a aptidão técnica, económica e financeira definida
no n.º 18 do programa de concurso.

14 � O dono da obra reserva-se o direito de não adjudicar a
empreitada.

15 � Enviado para publicação no Diário da República em 24 de
maio de 2000.

16 � Enviado para publicação no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias em 24 de Maio de 2000.

17 � Recebido, para publicação na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A. [...]

24 de Maio de 2000 � Pelo Director Regional, o Chefe de Divi-
são de Estudos e Planeamento, Jorge Soeiro Alves. 10-2-117 215

MINISTÉRIO DO AMBIENTE
E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Instituto da Água

Direcção de Serviços de Projectos e Obras

Divisão de Obras

Anúncio

Concurso público � trabalhos relativos ao controlo de vi-
gilância, manutenção e operacionalidade das obras de
adução de água que integram o Aproveitamento
Hidráulico do Baixo Mondego.

1 � Entidade contratante � Instituto da Água (INAG), Avenida
do Almirante Gago Coutinho, 30, piso 7, 1049-066 Lisboa (telefo-
ne: 218430000; telefax: 218480825).

2 � O concurso é público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

3 � Objecto do concurso � realização dos trabalhos relativos ao
controlo de vigilância, manutenção e operacionalidade das obras de
adução de água que integram o Aproveitamento Hidráulico do Baixo
Mondego, conforme se encontram discriminadas no caderno de
encargos e termos de referência que fazem parte integrante do pro-
cesso de concurso.

Categoria do serviço � 74.20.60, de acordo com o Regulamento
(CEE), n.º 3696/93, de 29 de Outubro, publicado no JOCE, n.º L342,
de 31 de Dezembro de 1993.

4 � Local da prestação de serviço � distrito de Coimbra.
5 � O prazo previsto para a execução dos trabalhos é de três

anos.
6 � Não serão admitidas as propostas que alterem as cláusulas do

caderno de encargos, bem como propostas variantes.
7 � Serão admitidos a concurso empresas ou agrupamentos de

empresas devidamente legalizadas, que demonstrem capacidade para
a prestação dos serviços em causa e possuam experiência comprova-
da, devendo declarar a intenção de se constituírem juridicamente numa
única entidade, ou em consórcio externo, em regime de responsabili-
dade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

Os concorrentes deverão apresentar toda a documentação que
permita apreciar a sua aptidão para a boa prestação dos serviços em
causa, bem como os dados pertinentes sobre a sua situação financeira
nos termos exigidos no programa de concurso.

8 � No caso da adjudicação da prestação de serviço ser feita a um
agrupamento de empresas, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, tendo
em vista a celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo,
em regime de responsabilidade solidária.

9 � O processo de concurso poderá ser consultado no Instituto
da Água, desde a data da publicação no Diário da República, até à
véspera do dia da realização do concurso público, entre as 9 horas e
30 minutos e 12 horas e 30 minutos e entre as 14 horas e 30 minu-
tos e as 16 horas e 30 minutos, no piso 7, sala 6. As cópias do
processo de concurso podem ser adquiridas no mesmo local, medi-
ante o pagamento da quantia de 50 000$, e serão fornecidas no prazo
de três dias a contar da data de recepção do respectivo pedido escri-
to.

10 � a) As propostas e os documentos que as acompanham,
obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa, deverão ser envia-
dos ou entregues na Divisão de Obras da Direcção de Serviços de Pro-
jectos e Obras do Instituto da Água, Avenida do Almirante Gago
Coutinho, 30, piso 7, sala 6, 1049-066 Lisboa, Portugal.

b) As propostas deverão ser apresentadas até às 17 horas do 52.º
dia após a data de envio do anúncio, para publicação, aplicando-se o
disposto no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-  -Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.

11 � A abertura das propostas realizar-se-á no Instituto da Água,
Avenida do Almirante Gago Coutinho, 30, 1049-066 Lisboa, pelas
10 horas do dia seguinte ao limite da entrega das propostas.

Podem intervir no acto público do concurso as pessoas que, para o
efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes,
bastando para tanto, no caso de intervenção do titular da empresa
em nome individual, a exibição do seu bilhete de identidade.

12 � A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, sendo
seleccionada a proposta do concorrente que demonstrar possuir, nos
termos dos documentos apresentados a concurso, capacidade técnica
e capacidade económica e financeira, e que obtiver no conjunto dos
critérios que seguidamente se enunciam, o índice composto pondera-
do mais elevado:

a) Memória descritiva do modo de organização da prestação
de serviços e respectiva metodologia pormenorizada de ac-
ção, onde conste para cada uma das obras que integram o
Aproveitamento Hidráulico do Mondego a caracterização
técnica de cada uma das actividades inerentes à realização
dos trabalhos e especificações dos pontos críticos mais rele-
vantes (30%);

b) Proposta de preço (30%);
c) Composição nominativa da equipa de vigilância, de manu-

tenção e de operacionalidade a envolver e respectivo orga-
nograma de funcionamento, curriculum vitae detalhados de
todos os intervenientes e indicação do técnico responsável
pela execução dos trabalhos (25%);

d) Experiência e capacidade dos concorrentes (15%).

13 � Decorrido o prazo de 60 dias, contados da data limite para a
entrega das propostas, cessa, para os concorrentes que não hajam
recebido comunicação de lhes haver sido adjudicada a prestação de
serviço, a obrigação de manter as respectivas propostas.

O prazo considerar-se-á prorrogado por consentimento tácito dos
concorrentes que nada requeiram em contrário.

14 � Não é exigida caução provisória para efeitos de concurso.
15 � A prestação de serviços será por preço global.
16 � Os recursos financeiros necessários têm origem no orçamento

do PIDDAC do INAG para 2000 e seguintes e nas correspondentes
comparticipações comunitárias envolvidas.

17 � A caução a prestar pelo concorrente preferido, para a ga-
rantia do contrato a celebrar, é de 5% do valor de adjudicação.

18 � Envio do anúncio para publicação no Diário da República
em 25 de Maio de 2000 e para o Jornal Oficial das Comunidades
Europeias em 25 de Maio de 2000.

19 � Recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., em 25 de Maio de 2000.

4 de Maio de 2000. � O Presidente, Carlos Alberto Mineiro Aires.
4-2-14 823

Direcção de Serviços de Utilizações
do Domínio Hídrico

Divisão de Ordenamento e Protecção

Anúncio

Concurso público internacional de âmbito comunitário
para a elaboração do projecto de execução da
requalificação ambiental das dunas da Amorosa (Viana
do Castelo).

1 � A entidade adjudicante é o Instituto da Água (INAG), com
sede na Avenida do Almirante Gago Coutinho, 30, 1049-066 Lisboa,
Portugal [telefone: (351) 218430000; fax: (351) 218430469].

2 � O objecto do presente concurso consiste na elaboração de um
projecto de execução da requalificação ambiental das dunas da região
da Amorosa (Viana do Castelo).

3 � Classificação do serviço a prestar a que se refere o Regula-
mento (CEE), n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publica-
do no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de
Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE), n.º 1232/
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98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998:

Categoria Subcategoria Designação CPC

74.20.3 74.20.36 Estudos técnicos especiali- 86726
zados de engenharia, n.e.

4 � O concurso é público internacional de âmbito comunitário,
nos termos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

5 � O prazo de execução é de 145 dias úteis, a contar da data da
assinatura do contrato.

6 � Serão admitidas ao presente concurso as empresas ou agrupa-
mentos de empresas de consultadoria e projecto com conhecimento
e experiência nas áreas de engenharia hidráulica, ecologia, geologia e
geotécnica, arquitectura paisagística e design gráfico e de equipamen-
tos, devidamente legalizadas e tecnicamente equipadas para a prestação
dos serviços objecto deste concurso, e que satisfaçam as condições do
programa de concurso e caderno de encargos.

7 � Deverão os concorrentes indicar os nomes e habilitações
profissionais das pessoas responsáveis pela prestação de serviços. O
técnico responsável pelos trabalhos objecto deste concurso deverá ter
vínculo permanente à empresa.

8 � A forma jurídica dos agrupamentos não é exigida na fase de
apresentação das propostas. No entanto, as empresas ou grupos de
empresas concorrentes devem declarar, aquando da apresentação da
proposta, a intenção de se constituírem, juridicamente, sob a forma
de consórcio externo, ou sob a forma de agrupamento complementar
de empresas (ACE), em regime de responsabilidade solidária, tendo
em vista a celebração do contrato e antes do mesmo.

9 � os concorrentes devem apresentar os documentos de carácter
profissional técnico e financeiro referidos no n.º 4 do programa de
concurso.

10 � No caso do concorrentes ser um agrupamento de empresas,
deverão ser apresentados, por cada uma das empresas, os documentos
referidos nos n.os 4 e 6 do programa do concurso.

11 � O processo de concurso encontra-se patente na sede do INAG,
na morada indicada no n.º 1 do presente anúncio, no 15.º piso, Divisão
de Ordenamento e Protecção, podendo ser consultado entre as
10 horas e as 12 horas e 30 minutos e entre as 14 horas e as 16 horas
e 30 minutos de todos os dias úteis, até ao dia e hora da abertura do
acto público do concurso.

12 � Poderão ser obtidas cópias do processo, mediante o paga-
mento de 60 000$, por exemplar, até à véspera da data limite da
entrega das propostas.

13 � As propostas deverão ser entregues no 15.º piso, da morada
indicada no n.º 1, até às 16 horas e 30 minutos, do 60.º dia a contar
da data do envio do anúncio para publicação no Diário da República
e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, sendo os dias
contados nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.

14 � A proposta deve ser redigida em língua portuguesa. A docu-
mentação que a instrui poderá ser apresentada em língua portuguesa
ou inglesa, desde que acompanhada por tradução devidamente legalizada
e em relação à qual o concorrente declara aceitar a sua prevalência,
para todos os efeitos, sobre os respectivos originais.

15 � Não são admitidas propostas relativas a parte dos serviços objecto
do concurso, assim como não são permitidas alterações às cláusulas do
caderno de encargos ou apresentação de propostas variantes.

16 � A abertura das propostas realizar-se-á no Instituto da Água,
na morada indicada no n.º 1 do presente anúncio, às 10 horas e 30 mi-
nutos, do 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo para entrega das
mesmas.

17 � Poderão intervir no acto público do concurso apenas as
pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes, podendo, no entanto, assistir todas as pessoas que nele
estiverem interessadas.

18 � A adjudicação será feita segundo o critério da proposta
economicamente mais vantajosa, atendendo aos seguintes factores,
por ordem decrescente de importância:

a) Qualidade da proposta apresentada;
b) Metodologia e programa de desenvolvimento dos serviços a

prestar, correspondente cronograma e especificação dos
pontos críticos que o podem condicionar;

c) Mérito técnico e características funcionais da proposta;
d)  Prazo de realização do trabalho;
e)  Honorários propostos.

19 � O adjudicatário garantirá através da prestação de uma caução,
no valor de 5% do valor total da adjudicação, o exacto e pontual cum-
primento das obrigações que assume com a celebração do contrato.

20 � O período durante o qual qualquer concorrente é obrigado a
manter a sua proposta é de 90 dias a contar da data da abertura das
propostas.

21 � Não foi publicado anúncio indicativo do presente concurso.
22 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo acordo sobre

contratos públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conse-
lho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

23 � O anúncio foi enviado para publicação no Diário da Repú-
blica e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias em 25 de Maio
de 2000.

24 � A data de recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. e no Serviço de Publicações Oficiais
da Comunidade Europeia, foi em 25 de Maio de 2000.

9 de Maio de 2000. � O Presidente, (Assinatura ilegível.)
4-2-14 824

Direcção de Serviços de Recursos Hídricos

Anúncio

Concurso público para arrematação da empreitada
de monitorização dos parâmetros da barragem do
Maranhão.

1 � A empreitada é adjudicada pelo Instituto da Água, sito na
Avenida do Almirante Gago Coutinho, n.º 30, piso 12.º, 1049-066
Lisboa (telefone: 218430300; fax: 218409218).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � distrito de Portalegre, concelho de Avis.
b) Designação de empreitada � monitorização dos parâmetros

hidráulicos da barragem do Maranhão.
c) Natureza e extensão dos trabalhos e sua descrição � a presente

empreitada tem por objectivo a monitorização dos equipamentos
hidráulicos da barragem do Maranhão, para gestão em tempo real dos
parâmetros hidráulicos da albufeira.

d) Preço base do concurso � 22 000 000$, com exclusão do IVA.
4 � O prazo máximo de execução da obra é de 14 semanas, con-

tado de acordo com o estipulador n.º 2 do artigo 274.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março (consideram-se todos os dias decorridos,
incluindo os sábados, domingos e feriados).

5 � a) O processo de concurso encontra-se patente na Direcção
dos Recursos Hídricos do Instituto da Água, Avenida do Almirante
Gago Coutinho, 30, piso 12.º, sala 2, 1049-066 Lisboa, onde pode
ser examinado ou pedido, todos os dias úteis, das 10 horas às 12 ho-
ras e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos.

b) O processo de concurso poderá ser obtido a partir da data da
publicação da abertura deste concurso no Diário da República, sendo
o seu custo de 10 000$, por exemplar.

6 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 16 horas e
30 minutos do 30.º dia após a publicação deste anúncio no Diário da
República, e nos termos do n.º 2 do artigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março (consideram-se todos os dias decorridos incluindo
os sábados, domingos e feriados).

b) As propostas serão entregues ou remetidas pelo correio oficial
(CTT) sob registo e com aviso de recepção para a Direcção dos
Recursos Hídricos, indicado no n.º 1.

c) As propostas e os documentos que as acompanham serão redi-
gidas em língua portuguesa. Os documentos que, pela sua própria
natureza ou origem, estiverem redigidos noutra língua, devem ser
acompanhados de tradução, devidamente legalizada, em relação à qual
o concorrente declara aceitar a sua prevalência para todos e quaisquer
efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � a) Podem intervir no acto público do concurso as pessoas
que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos con-
correntes, bastando para tanto, no caso de intervenção do titular da
empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de identidade.

b) A abertura das propostas realizar-se-á no Instituto da Água,
Avenida do Almirante Gago Coutinho, 30, 1049-066 Lisboa, pelas
10 horas do dia seguinte ao limite da entrega das propostas.

8 � Não é exigida caução provisória para efeitos de concurso.
9 � A empreitada é realizada por série de preços, nos termos dos

artigos 8.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Os trabalhos serão pagos por autos de medição, nos termos do

artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
10 � No caso da adjudicação da empreitada ser feita a um agrupa-

mento de empresas, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, tendo em
vista a celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo,
em regime de responsabilidade solidária.
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11 � Só podem ser admitidos a concurso:

a) Os titulares de Certificado de Classificação de Empreiteiro
de Obras Públicas, emitido pelo Instituto de Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI) com
as autorizações para a 13.ª subcategoria (instalação de equi-
pamentos hidráulicos) da 5.ª categoria (instalações eléctri-
cas e mecânicas) e da classe correspondente ao valor da sua
proposta ou Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas, emi-
tido ao abrigo do Decreto-Lei n.º 100/88, de 23 de Março,
que seja equivalente ao certificado acima indicado, de acor-
do com o Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, e as
Portarias n.º 412-G/99, de 4 de Junho, e n.º 412-I/99, de 4 de
Junho, com a nova redacção introduzida pela Portaria
n.º 660/99, de 17 de Agosto.

b) Os concorrentes não detentores de Certificado de Classifi-
cação de Empreiteiro de Obras Públicas que apresentem cer-
tificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados, adequado à obra posta a concurso, emitido por uma
das autoridades competentes, mencionadas no anexo VIII ao
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o qual indicará os
elementos de referência relativos à idoneidade, à capacidade
financeira e económica e capacidade técnica que permiti-
ram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa
lista.

No caso de concorrente cuja sede se situe noutro Estado membro
da Comunidade Europeia e que não possua aquele Certificado de
Classificação de Empreiteiro de Obras Públicas, prova a sua inscrição
como empreiteiro nesse país, devendo a equivalência à inscrição
portuguesa exigidas para o concurso ser requerida à Comissão de
Classificação de Empresas de Obras Públicas e Particulares (CCEOPP)
tendo em consideração o disposto nos artigos 54.º e seguintes do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � Decorrido o prazo de 66 dias, contados da data do acto
público do concurso, cessa, para os concorrentes que não hajam rece-
bido comunicação de lhes haver sido adjudicada a empreitada, a
obrigação de manter as respectivas propostas.

O prazo considerar-se-á prorrogado, por consentimento tácito dos
concorrentes que nada requeiram em contrário, por mais 44 dias.

13 � A adjudicação será feita à proposta economicamente mais
vantajosa, atendendo-se aos seguintes critérios por ordem decrescen-
te � garantia de boa execução e qualidade técnica, prazo e preço de
execução.

A apreciação das propostas admitidas será feita com base nas
ponderações seguintes, de acordo com o programa de concurso:

a) Garantia de boa execução e qualidade técnica (60%), avali-
ada por:

Experiência em trabalhos similares;
Processos construtivos adaptados aos meios disponíveis;
Adequabilidade do programa de trabalhos às condições lo-

cais;
Memória descritiva do fornecimento;

b) Prazo de execução (15%);
c) Melhores condições de preço (15%), avaliadas por:

Coerência dos preços unitários;
Valor das propostas.

14 � Não são admitidas variantes ao projecto.
15 � Anúncio para publicação no Diário da República em 25 de

Maio de 2000.

15 de Maio de 2000. � O Presidente, Carlos Alberto Mineiro Aires.
4-2-14 822

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais
e Parlamentares

Centro Hospitalar do Funchal

Anúncio

Concurso público de âmbito nacional n.º NCP20010003 do
Centro Hospitalar do Funchal para aquisição de material
de drenagem.

1 � Entidade adjudicante � Centro Hospitalar do Funchal, Ave-
nida de Luís de Camões, 9004-514 Funchal [telefone: 291705600
(extensão 3388); telefax: 291742545].

2 � Objecto do concurso público:

a) Categoria 33.10.1, descritos como material médico-cirúrgico
e ortopédico e suas partes, na Classificação Estatística de
Produtos por Actividade;

b) Os bens a adquirir estão enumerados e quantificados no
n.º 1 das cláusulas especiais do caderno de encargos;

c) O contrato será válido por um ano, renovável por igual
período, findo o qual caducará;

d) Aquisição de material de drenagem.

3 � A entrega dos bens a adquirir far-se-á no Cais da Recepção da
Área Económica do Hospital Cruz de Carvalho, na Avenida de Luís
de Camões, no Funchal.

4 � Os bens deverão ser entregues, até 30 dias consecutivos após
a recepção da nota de encomenda, sem prejuízo de outro acordo en-
tre as partes.

5 � [...]
6 � [...]
7 � Os concorrentes podem apresentar proposta global ou parcial.
8 � É permitida a apresentação de, apenas, duas propostas com

variantes bem como das que envolvam alterações das cláusulas 27 e
35 do caderno de encargos.

9 � Os concorrentes deverão preencher as condições de carácter
técnico e económico constantes do programa de concurso.

10 � [...]
11 � a) O programa de concurso, o caderno de encargos e docu-

mentos complementares podem ser pedidos na Área Económica do
Centro Hospitalar do Funchal, na Avenida de Luís de Camões,
9004-514 Funchal, onde podem ser consultados.

b) As consultas podem ser efectuadas até ao último dia útil antes
da data do acto público de concurso, mas as certidões de qualquer peça
processual só poderão ser requeridas até 10 dias antes daquela data.

c) As certidões serão pagas no momento da entrada do requeri-
mento ao seu preço de custo, no valor de 5000$, com IVA incluído,
acrescido de 1000$ para encargos de expedição.

12 � a) As propostas deverão ser apresentadas na ou dirigidas à
Área Económica do Centro Hospitalar do Funchal, na Avenida de
Luís de Camões, 9004-514 Funchal.

b) As propostas deverão dar entrada na secretaria da Área Econó-
mica do Centro Hospitalar do Funchal até às 16 horas do 20.º dia, ou
dia útil imediato, a contar da data da publicação deste anúncio no
Diário da República.

c) A proposta e documentos que a acompanham serão redigidos
em língua portuguesa.

13 � A abertura das propostas far-se-á em acto público na Área
Económica do Centro Hospitalar do Funchal no primeiro dia útil
seguinte ao termo fixado para apresentação das propostas, pelas
10 horas, podendo a ela assistir os concorrentes ou seus legítimos
representantes.

14 � O critério de adjudicação é o da proposta economicamente
mais vantajosa, tendo em conta, por ordem decrescente de impor-
tância, os seguintes factores:

1) Qualidade do produto tendo em conta as suas características
funcionais;

2) Preço;
3) Prazo de entrega.

15 � As propostas apresentadas serão válidas pelo prazo de 60
dias úteis contados da data do acto público do concurso, prazo esse
que será prorrogado pelo tempo fixado no programa de concurso se
o concorrente nada requerer em contrário no devido tempo.

16 � a) Ao adjudicatário poderá ser exigida prestação de caução,
por uma das formas legalmente permitidas, que será de 5% sobre o
valor total da adjudicação.

b) O financiamento tem origem no orçamento do Centro Hospi-
talar do Funchal.

c) O pagamento será efectuado no prazo de 90 dias consecutivos a
contar da entrega do material ou da recepção da respectiva factura,
se for posterior.

17 � Não foi publicado anúncio indicativo no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias.

18 � O contrato a celebrar é abrangido pelo acordo sobre contra-
tos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conselho, de
22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Jornal
Oficial da Região Autónoma da Madeira, e no Diário da República,
no dia 23 de Maio de 2000.

20 � O presente anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., em 23 de Maio de 2000.

23 de Maio de 2000. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Mário Filipe Soares Rodrigues. 10-2-117 214
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AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA

Anúncio

Concurso público para fornecimento e montagem de
130 candeeiros de iluminação pública � CM 1287, no
troço entre o cruzamento de Santa Eulália e o cruzamen-
to das Açoteias.

(artigos 78.º, 80.º e 87.º a 109.º, todos do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho)

1 � A entidade pública adjudicante é a Câmara Municipal de
Albufeira, sita no Cerro da Alagoa, 8200-863 Albufeira (telefo-
nes: 289589201/15; telefax: 289589161).

2 � Objecto do concurso público � fornecimento e montagem de
130 candeeiros de iluminação pública, categoria 45.34.2 e subcatego-
ria 45.34.21, relativamente à Classificação Estatística de Produtos
por Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE), n.º 3696/93,
do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993,
alterado pelo Regulamento (CE), n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de
Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, de
22 de Junho de 1998.

3 � O equipamento referido deverá ser fornecido e montado no
Caminho Municipal 1287, no troço entre o cruzamento de Santa
Eulália e o cruzamento das Açoteias, freguesia de Olhos de Água,
Albufeira.

4 � O equipamento deverá ser fornecido e instalado no prazo
indicado na proposta adjudicada, com o limite máximo de quatro meses
a contar da data de notificação da adjudicação, podendo ser iniciados
o fornecimento e restantes trabalhos imediatamente após a data da
referida adjudicação e processamento de toda a documentação
legalmente prevista.

5 � Os concorrentes deverão possuir o alvará de empreiteiro de
obra públicas com a 1.ª subcategoria da 5.ª categoria (instalações
eléctricas de baixa tensão).

6 � Não exigível.
7 � Não é admissível a apresentação de propostas relativas so-

mente a parte dos serviços ou bens objecto do concurso.
8 � Não deverão ser apresentadas propostas de alterações das

cláusulas do caderno de encargos nem são aceites propostas varian-
tes.

9 � Para comprovação das habilitações profissionais e avaliação
da experiência dos concorrentes deverá ser apresentado o alvará re-
ferido no n.º 5 deste anúncio e uma lista dos principais serviços de
natureza semelhante ao posto a concurso.

10 � É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento
de concorrentes, o qual deve assumir a forma jurídica de consórcio
externo em regime de responsabilidade solidária quando lhe for feita
a adjudicação.

11 � a) O programa de concurso e o caderno de encargos poderão
ser solicitados à Câmara Municipal de Albufeira, Repartição
Patrimonial e Informática, Cerro da Alagoa, 8200-863 Albufeira.

b) Os documentos serão fornecidos mediante o pagamento da
quantia de 2500$, acrescido do IVA nos termos legais.

12 � a) A entrega das propostas deverá ser efectuada na Reparti-
ção Patrimonial e Informática da Câmara Municipal de Albufeira,
Cerro da Alagoa, 8200-863 Albufeira.

b) A entrega das propostas será feita durante o horário normal de
expediente: das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 17 ho-
ras até ao 18.º dia a contar da data da publicação do presente anúncio
no Diário da República, ou remetidas pelo correio, sob registo e aviso
de recepção, sendo o concorrente o único responsável pelos atrasos
que possam vir a ocorrer, não podendo apresentar qualquer reclamação
caso a entrada dos documentos venha a verificar-se depois de já
esgotado o prazo de entrega das propostas.

c) As propostas bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidos em língua portuguesa ou, não o sendo, deverão
ser acompanhados de tradução devidamente legalizada e em relação à
qual o concorrente declara aceitar a prevalência para todos os efeitos,
sobre os respectivos originais.

13 � O acto público para abertura das propostas terá lugar pelas
10 horas e 30 minutos do primeiro dia útil após a data limite para
recepção das propostas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de
Albufeira. Ao acto público poderão assistir quaisquer interessados, mas

só poderão nele intervir os concorrentes e seus representantes
devidamente credenciados.

14 � Os critérios de adjudicação do contrato, e respectivos facto-
res que nele intervêm, por ordem decrescente de importância, são:

a) Preço mais baixo;
b) Prazo de conclusão;
c) Experiência em serviços de natureza semelhante.

15 � Os concorrentes são obrigados a manter as propostas duran-
te o período de 60 dias contados a partir da data limite para sua
entrega; o prazo de manutenção das propostas considerar-se-á pror-
rogado por iguais períodos para os concorrentes que nada requeiram
em contrário.

16 � O adjudicatário prestará uma caução no valor de 5% do valor
total de adjudicação com exclusão do IVA.

17 � Não foi publicado anúncio indicativo.
18 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo acordo sobre

contratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conse-
lho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � A data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República é 23 de Maio de 2000.

20 � A data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., é 25 de Maio de 2000.

4 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, Arsénio Manuel
Vieira Catuna. 10-1-098 097

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCANENA

Anúncio

Concurso público

(nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março)

1 � Câmara Municipal de Alcanena, Serviço de Secretaria, locali-
zado na Praça de 8 de Maio, 2380-0387 Alcanena (telefo-
ne: 249889010; telecopiadora: 249891357).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local da execução � Minde.
b) Designação da empreitada � reparação e ampliação da Escola

P3 de Minde.
Natureza e extensão dos trabalhos � os constantes no projecto,

caderno de encargos e mapa de medições.
Características gerais da obra � trabalhos comuns à construção e

reparação de edifícios, incluindo todas as especialidades de modo a
concluir-se correctamente os objectivos do projecto. Com a seguinte
Classificação (CPA) de acordo com Regulamento CE, n.º 1232/98,
de 17 de Junho, e publicação no Jornal Oficial da CE, n.º L177, de
22 de Junho de 1998: 45.11.11; 45.11.12; 45.11.24; 45.21.15;
45.22.20; 45.25.31; 45.25.50; 45.31.12; 45.32.11; 45.33.20;
45.42.11; 45.42.12; 45.44.21 e 45.44.22.

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 41 664 735$.
c) A empreitada refere-se à globalidade dos trabalhos postos a

concurso.
4 � O prazo de execução da obra é no máximo de 240 dias.
5 � a) O processo do concurso e documentos complementares,

podem ser examinados na Câmara Municipal de Alcanena, e pedidos
no GAT (Gabinete de Apoio Técnico na Rua dos Anjos, 10,
2350-676 Torres Novas, telefone: 249812037), nos dias úteis no
horário das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas
e 15 minutos.

Podem ser solicitadas cópias do processo de concurso e da do-
cumentação até ao 15.º dia, contínuo subsequente contado a partir do
dia seguinte à publicação no Diário da República, estando disponí-
veis a partir do 6.º dia útil em que o pedido tenha sido considerado
aceite.

b) Com o pagamento de 25 000$ ou de 30 000$, para toda a
documentação, a levantar no GAT ou a enviar aos interessados res-
pectivamente. O pedido de fornecimento do processo de concurso,
deverá ser acompanhado do valor respectivo para a modalidade esco-
lhida, sem o que não será aceite. Quando o processo for enviado a
pedido dos interessados, não será da responsabilidade do dono da obra
o extravio ou o atraso dos mesmos.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 17 horas e 30 minutos do 30.º dia, contínuo subsequente contado
a partir do dia seguinte à publicação deste anúncio no Diário da
República.
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b) Na secretaria da Câmara Municipal de Alcanena, com o endere-
ço referido no n.º 1.

c) As propostas e documentos deverão ser redigidos em língua
portuguesa.

7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso, os
concorrentes e as pessoas por si credenciadas conforme n.º 5.2 do
programa do concurso.

b) Esse acto terá lugar no primeiro dia útil que se seguir ao termo
do prazo para entrega das propostas, pelas 10 horas e 30 minutos, na
Câmara Municipal de Alcanena.

8 � A caução a exigir para garantir o contrato é de 5% do valor
da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços, e as modalidade essenciais
de financiamento e de pagamento por autos de medição de trabalhos
mensal, em que a medição será conforme o n.º 2.2 do caderno de
encargos.

10 � Os concorrentes podem candidatar-se em nome individual
ou consórcio de acordo com a legislação específica.

11 � Para ser admitido a concurso é necessário:

a) Possuir certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas com as autorizações referentes à 1.ª subcategoria da
1.ª categoria, e classe correspondente ao valor global da
proposta, bem como as 6.ª, 5.ª, 7.ª e 13.ª subcategorias da
1.ª categoria, 1.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria e clas-
ses correspondentes à parte da obra respectiva;

b) Se for o caso certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados, nos termos previstos no artigo 68.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias, contados da
sua abertura.

13 � Os critérios de apreciação das propostas para a adjudicação
da empreitada, são os seguintes:

Valor técnico � 40%;
Preço � 35%; e
Prazo de execução � 25%.

14 � Não são admitidas variantes ao projecto.
15 � a) São admitidas propostas condicionadas com prazo inferi-

or ao n.º 4 deste anúncio, desde que cumprido o n.º 11 do programa
de concurso.

b) Não são admitidas propostas a abdicar da revisão de preços.

23 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, Luís Manuel da
Silva Azevedo. 10-1-098 098

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Anúncio

Concurso público para prestação de serviços de vigilân-
cia e segurança das instalações do Departamento de
Serviços Urbanos e do Mercado de Santiago da Câmara
Municipal de Aveiro.

1 � Entidade contratante � Câmara Municipal de Aveiro, sita na
Praça da República, 3800 Aveiro (telefone: 234406300; telefax:
234406301).

2 � Constitui objecto de concurso, a prestação de serviços de
vigilância e segurança das instalações do Departamento de Serviços
Urbanos e do Mercado de Santiago da Câmara Municipal de Aveiro,
cujo valor se estima em 18 000 000$.

3 � Categoria dos serviços e sua descrição com referência à Clas-
sificação Estatística de Produtos por Actividade, a que se refere o
Regulamento (CEE), n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L342,
de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE),
n.º 1332/98, do Conselho, de 16 de Junho, publicado no Jornal Oficial
das Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998.

Vigilância � categoria 74.60.1, subcategoria 74.60.15.
4 � Duração do contrato � o contrato ao abrigo do presente

concurso será válido pelo prazo de um ano, renovável e para uma
vigilância e segurança das 17 horas e 30 minutos às 7 horas e 30 mi-
nutos de todos os dias úteis e 24 horas/dia aos sábados, domingos,
feriados e tolerância de ponto determinadas pela Câmara Municipal e
ou pelo Governo.

5 � O programa de concurso e caderno de encargos podem ser
consultados nos Serviços de Atendimento desta Câmara Municipal no
endereço indicado no n.º 1, deste anúncio, das 8 horas e 30 minutos
às 16 horas e 30 minutos.

6 � Desde que solicitadas aos Serviços acima referidos, no primei-
ro terço do prazo de recepção das propostas, as cópias do programa
de concurso e caderno de encargos serão enviadas ou entregues aos
interessados mediante o pagamento de 2500$, até quatro dias úteis
após a recepção do respectivo pedido escrito. Caso sejam remetidas
via CTT os custos inerentes serão da responsabilidade dos
concorrentes.

7 � As propostas deverão ser dirigidas à Câmara Municipal de
Aveiro e entregues ou enviadas para a morada indicada no n.º 1 deste
anúncio.

8 � Não são admitidas propostas com alterações de cláusulas do
caderno de encargos, bem como de propostas variantes.

9 � Os concorrentes devem fazer acompanhar as suas propostas
com os seguintes documentos, nos termos do artigo 96.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho:

a) De declaração na qual os concorrentes indiquem o seu
nome, número fiscal de contribuinte, número de bilhete de
identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e domicílio
ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação social,
número de pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à
execução do contrato, objecto social, nome dos titulares
dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a
obrigarem, conservatória do registo comercial onde se en-
contra matriculada e o seu número de matrícula nessa con-
servatória;

b) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I

ao supramencionado diploma;
c) Habilitações profissionais � para comprovação das habili-

tações profissionais os concorrentes devem ser titulares de
habilitações ou autorizações profissionais específicas (alva-
rás) ou membros de determinados organismos profissionais
que lhe confiram o direito de prestar os serviços;

d) Para comprovação da capacidade técnica:

1) Listas dos principais serviços prestados nos últimos três
anos, respectivos destinatários e montantes, a compro-
var por declaração emitida por estes ou, na sua falta e
tratando-se de destinatários particulares, por simples
declaração dos concorrentes;

2) Indicação dos técnicos ou dos órgãos técnicos integra-
dos ou não na empresa, bem como das habilitações lite-
rárias e profissionais desses técnicos, especialmente dos
afectos ao fornecimento dos bens e da instalação;

3) Serviços efectuados ou em curso na área da prestação
de serviços em causa;

4) Meios técnicos e logísticos a afectar à prestação de
serviços (recursos humanos e equipamentos afectos à
prestação de serviços).

10 � Podem concorrer empresas ou grupo de empresas que deve-
rão assumir a forma jurídica de consórcio quando lhes tenha sido
adjudicado o serviço objecto de concurso.

11 � A data limite para a apresentação dos pedidos de esclareci-
mentos é até às 16 horas e 30 minutos do dia correspondente ao
primeiro terço do prazo fixado para a entrega das propostas (5.º dia
após a publicação no Diário da República).

12 � A data limite para a apresentação de propostas é até às
16 horas e 30 minutos do 15.º dia a contar da data da publicação do
anúncio no Diário da República.

13 � As propostas e os documentos que as acompanham devem
ser redigidos em língua portuguesa, ou, no caso de o não ser, deverão
ser acompanhados de tradução devidamente legalizada, sobre a qual
seja declarada a aceitação de prevalência, para todos os efeitos, sobre
o respectivo original.

14 � A abertura das propostas terá lugar na sala de reuniões desta
Câmara Municipal na primeira sexta-feira útil imediata à data limite
para a apresentação das mesmas, pelas 10 horas podendo a ela assistir
qualquer interessado, mas apenas podendo intervir os concorrentes e
seus representantes, desde que devidamente credenciados.

15 � O critério de adjudicação do serviço objecto do concurso é o
da proposta economicamente mais vantajosa, considerados os
seguintes factores, indicados por ordem decrescente de importância:

a) Currículo e capacidade técnica do concorrente para a natu-
reza do serviço a prestar � 60%;

b) Preço � 40%.

16 � Os concorrentes são obrigados a manter as respectivas pro-
postas, durante um período mínimo de 60 dias contados da data da
sessão de abertura das propostas.
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17 � Data de envio para publicação � o presente anúncio foi
enviado para publicação no Diário da República, no dia 24 de Maio
de 2000.

18 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, S. A. � 25 de Maio de 2000.

O Presidente da Câmara, Alberto Souto de Miranda.
10-1-098 099

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

Anúncio

Concurso público n.º 5/2000 � concepção/construção
do teatro municipal

(Alteração do prazo de entrega das propostas)

6 � a) As propostas serão entregues até às 17 horas e 30 minutos
do dia 21 de Julho de 2000.

19 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, António Jorge
Nunes. 10-1-098 100

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Edital n.º 80/2000

Concurso público

Prorrogação de prazo

Isabel Damasceno Campos, presidente da Câmara Municipal de
Leiria:

Torna público que é prorrogado o prazo para a apresentação das
propostas por mais 30 dias a contar da data da publicação deste
edital, do concurso público da empreitada edifício sede da Junta de
Freguesia, extensão de Centro de Saúde e Centro de Dia da Carreira,
2.ª fase P.º T � 142/99, a que se refere o Edital n.º 51/2000,
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 89, de 14 de Abril
de 2000.

4 de Maio de 2000. � A Presidente da Câmara, Isabel Damasceno
Campos. 10-1-098 107

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Anúncio n.º 46/2000

Concurso público para a Empreitada n.º 23/00/DAG/
DMAEV � Arranjo de Espaços Exteriores da Escola
n.º 113, Bairro da Encarnação (E-14/2000/DIEV/DEV/DMAEV)
(Processo n.º 30/CP/2000).

1 � Concurso público promovido pela Câmara Municipal de Lisboa,
Direcção Municipal de Ambiente e Espaços Verdes, Divisão de
Instalações de Espaços Verdes, Avenida 24 de Julho, 171-C,
1350 Lisboa (telefone: 213955181; fax: 213978689).

2 � Concurso público nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � Escola n.º 113, Bairro da Encarnação.
b) Designação da empreitada: Empreitada n.º 23/00/DAG/

DMAEV � Arranjo de Espaços Exteriores da Escola n.º 113, Bairro
da Encarnação (E-14/2000/DIEV/DEV/DMAEV).

c) O preço base do concurso é de 57 500 000$, não incluindo
IVA.

4 � O prazo máximo de execução é de 210 dias, dos quais 120 para
a execução dos trabalhos de construção e 90 dias para a conservação
de espaços verdes.

5 � a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser consultados, todos os dias úteis, no Centro de Docu-
mentação do Edifício Municipal, Campo Grande, 25, 1.º piso, bloco
F (entrada pela porta principal), 1749-099 Lisboa, das 9 às
16 horas.

Podem ser ainda consultados e ou adquiridos na DMAEV � Divisão
de Planeamento e Gestão, sita na Avenida 24 de Julho, 171-C,
1350 Lisboa.

b) Os pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos, por escrito,
ao Chefe da Divisão de Concursos, Compras e Armazéns, sita no

Edifício Municipal do Campo Grande, 25, 1.º piso, bloco B,
1749-099 Lisboa.

c) As peças do referido processo de concurso, a fim de poderem
ser adquiridas, estão patentes na DMAEV � Divisão de Planeamen-
to e Gestão, sita na Avenida 24 de Julho, 171-C, 1350 Lisboa, den-
tro das horas de expediente.

d) O pedido de processo pode ser feito até 6 dias antes do termo
do prazo para a entrega das propostas.

e) O montante a pagar pelo fornecimento do processo é de 15 723$,
não sujeitos a IVA e deverá ser efectuado através de cheque, passado
à ordem do Tesoureiro Chefe do Município de Lisboa.

6 � a) As propostas deverão ser entregues Centro de Documenta-
ção do Edifício Municipal, Campo Grande 25, 1.º piso, bloco F
(entrada pela porta principal) 1749-099 Lisboa, até às 16 horas do
dia 19 de Julho de 2000.

b) As propostas têm de ser entregues pelos concorrentes ou seus
representantes no Centro de Documentação do Edifício Municipal
do Campo Grande, 25, 1.º piso, bloco F, 1749-099 Lisboa (entrada
pela porta principal) contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob
registo e com aviso de recepção das 9 às 16 horas.

Se o envio das propostas for efectuado pelo correio, os concorren-
tes serão os únicos responsáveis pelos atrasos que porventura se
verifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação na hipótese
da entrega dos documentos ocorrer já depois de esgotado o prazo de
entrega das propostas.

c) As propostas são obrigatoriamente redigidas em língua portu-
guesa e não incluirão o IVA.

7 � a) Só podem intervir no acto público do concurso represen-
tantes dos concorrentes devidamente credenciados para o efeito.

b) O acto público do concurso terá lugar na Sala de Concursos do
Edifício Municipal do Campo Grande, 25, 1.º piso, bloco F, a partir
das 10 horas do dia 20 de Julho de 2000.

8 � A caução é de 5% do valor total da adjudicação e terá de ser
prestada pelo concorrente preferido no prazo de 6 dias após a data
da recepção da comunicação da adjudicação.

A caução será prestada por depósito em dinheiro ou títulos emiti-
dos ou garantidos pelo Estado, mediante seguro-caução ou garantia
bancária, conforme escolha do adjudicatário.

9 � O tipo de empreitada é por série de preços, sendo a modali-
dade de pagamento a estipulada no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

10 � a) Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de
empresas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de
associação, desde que todas as empresas do agrupamento satisfaçam
as disposições legais relativas ao exercício da actividade de emprei-
teiro de obras públicas.

b) A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na
apresentação da proposta, mas as empresas agrupadas serão respon-
sáveis, com o grupo, perante o dono da obra, pelo pontual cumpri-
mento de todas as obrigações emergentes da proposta e do contrato.

c) No caso de a adjudicação ser feita a um agrupamento de empre-
sas, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do
contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime de respon-
sabilidade solidária.

 11 � Podem ser admitidos a concurso:
11.1 � Os titulares de certificado de classificação de empreiteiros

de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que contenha:

a) 13.ª Subcategoria da 3.ª Categoria e da classe corresponden-
te ao valor das propostas;

b) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas
nos termos da alínea a), e desde que não seja posto em causa
o disposto no n.º 3 do artigo 265.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, anexará à sua proposta, declarações de
compromisso do concorrente e dos subempreiteiros
possuidores dessas autorizações, de acordo com o previsto
no n.º 14.4 do Programa de Concurso aos quais ficará vin-
culado por contrato para execução dos trabalhos que lhes
respeitem. Neste caso deve anexar à proposta as declara-
ções de compromisso dos subempreiteiros, das quais conste
o nome deste, o seu endereço, a titularidade do certificado
contendo as autorizações exigidas no concurso e, bem as-
sim, o valor dos trabalhos a que respeitem.

11.2 � Os não titulares de certificado de classificação de em-
preiteiros de obras públicas emitido pelo Instituto dos Mercados
de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
aprovadas, adequado à obra posta a concurso e emitido por uma
das autoridades competentes mencionadas no anexo III, o qual
indicará os elementos de referência relativos à idoneidade, à
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capacidade financeira e económica e à capacidade técnica que permitam
aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista.

11.3 � Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiros de obras públicas emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), ou que não
apresentem certificado de inscrição e lista oficial de empreiteiros
aprovados, desde que apresentem os documentos relativos à compro-
vação da sua idoneidade, capacidade financeira, económica, técnica
para a execução da obra a concurso, indicado no n.º 14 do Programa
de Concurso.

12 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
pelo período de 66 dias, contados a partir do acto público do con-
curso, prorrogável por 44 dias, por consentimento tácito dos con-
correntes que nada requeiram em contrário.

13 � Critério de adjudicação das propostas:

Preço da proposta � 80%;
Prazo de execução � 20%.

24 de Maio de 2000. � A Vereadora, Rita Magrinho.
01-1-6050

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada cons-
trução PER e construção a custos controlados, Rates �
pavimentação do arruamento de acesso.

(modelo n.º 2, constante do anexo IV do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março)

1 � O concurso é realizado pela Câmara Municipal da Póvoa de
Varzim, Praça do Almada, 4490 Póvoa de Varzim (telefo-
ne: 252298500; telefax: 252615500).

2 � Trata-se de um concurso público a realizar, nos termos do
artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � A empreitada é caracterizada por:

a) Local de execução � freguesia de Rates, Póvoa de Varzim;
b) Designação da empreitada � construção PER e construção

a custos controlados, Rates, pavimentação do arruamento
de acesso.
Natureza, extensão e características gerais da obra � a
empreitada consta dos trabalhos de pavimentação, em cubo
de granito de 11 cm de aresta, do caminho de acesso às ha-
bitações sociais de Rates. Incluem-se ainda, os trabalhos de
instalação da rede de drenagem de águas residuais, rede de
abastecimento de água e de iluminação pública e demais
trabalhos de construção civil inerentes.
Empreitada classificada no Regulamento (CE), n.º 3696/93,
do Conselho, de 29 de Outubro, alterado pelo Regulamento
(CE), n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho, com a
categoria 45.23.1, trabalhos de construção de estradas, sub-
categoria 45.23.12, trabalhos de pavimentação de auto-es-
tradas, estradas, arruamentos e outras vias para veículos e
peões.
O preço base do concurso, com exclusão do IVA, é de
45 000 000$;

c) A empreitada é única;
d) (Não aplicável.)

4 � O prazo de execução da obra é de três meses.
5 � Estará à disposição dos concorrentes a documentação e infor-

mação sobre o concurso nos seguintes termos:

a) O processo do concurso e documentos complementares,
podem ser examinados ou pedidos na Secção de Aprovi-
sionamento desta Câmara Municipal, sita na Praça do Al-
mada, 4490-438 Póvoa de Varzim, durante as horas de ex-
pediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 às
16 horas) desde o dia da publicação do respectivo anúncio
até ao dia e hora do acto público do concurso;

b) Os interessados poderão obter cópias autenticadas do pro-
cesso mediante o pagamento prévio da importância de
33 960$ na Secção de Aprovisionamento da Câmara Muni-
cipal.

6 � A entrega das propostas será feita como segue:

a) As propostas terão de ser apresentadas até às 15 horas do
30.º dia (incluindo sábados, domingos e feriados) posterior à

publicação deste anúncio no Diário da República, pelos
concorrentes ou seus representantes;

b) As propostas serão entregues na Secção de Gestão Do-
cumental da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Praça
do Almada, 4490-438 Póvoa de Varzim, Portugal, contra
recibo, ou remetidas através do serviço oficial dos correios,
sob registo e com aviso de recepção;

c) A proposta de preço bem como os documentos que a acom-
panham, serão redigidos em língua portuguesa, nas condi-
ções do programa de concurso.

7 � O acto público do concurso seguirá os seguintes trâmites:

a) Podem intervir no acto público do concurso as pessoas que,
para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos
concorrentes, nos termos do programa de concurso;

b) O acto público da abertura das propostas terá lugar na Câmara
Municipal da Póvoa de Varzim e realizar-se-á, pelas 10 horas,
do primeiro dia útil seguinte ao termo do prazo para a
apresentação das propostas.

8 � A caução a prestar pelo concorrente preferido, para garantia
do contrato a celebrar, é de 5% do preço total do respectivo contrato.

9 � A empreitada é por série de preços, sendo o financiamento
assegurado pelo orçamento da Câmara Municipal da Póvoa de
Varzim.

10 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que
entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que
todas as empresas do agrupamento satisfaçam as disposições legais
relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas,
nos termos do n.º 7 do programa de concurso.

11 � Condições de carácter técnico e económico que os emprei-
teiros devem preencher:

a) Só serão admitidos como concorrentes os titulares de certi-
ficado de classificação de empreiteiro de obras públicas que
contenha as seguintes classificações:

Da 12.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe corres-
pondente ao valor da sua proposta;

Da 9.ª subcategoria da 3.ª categoria, correspondente, ao
valor dos trabalhos especializados que lhe respeitam,
consoante a parte que a cada um desses trabalhos cabe
na proposta e que será indicada em documento anexo
àquela;

Da 1.ª subcategoria da 5.ª categoria, correspondente ao
valor dos trabalhos especializados que lhe respeita,
consoante a parte que a cada um desses trabalhos cabe
na proposta e que será indicada em documento anexo
àquela;

b) Para os concorrentes não detentores de certificado de clas-
sificação de empreiteiro aplica-se o disposto nos artigos 67.º
e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, nas condi-
ções do programa de concurso;

c) A qualificação dos concorrentes será efectuada de acordo
com o disposto no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, sendo excluídos os concorrentes que não cum-
pram cumulativamente os seguintes requisitos:

c1) Capacidade financeira � serão excluídos os concor-
rentes que apresentem uma autonomia financeira média
dos últimos três anos inferior a 15%, aferida pela seguinte
fórmula:

SL (CP) > 15%
AF = �������

AL

em que:

AF = autonomia financeira;
SL = situação líquida (capital próprio);
AL = activo líquido.

Para efeitos de avaliação deste parâmetro serão con-
siderados os documentos solicitados na alínea l) do
n.º 14 do programa de concurso;

c2) Capacidade técnica � serão excluídos os concorren-
tes que não tenham executado pelo menos uma obra de
natureza similar à obra a concurso de valor igual ou
superior ao preço base.

Para efeitos de avaliação deste parâmetro serão con-
siderados os documentos solicitados na alínea i) do
n.º 14 do programa de concurso.
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12 � a) O prazo de validade das propostas é de 66 dias úteis
contados a partir da data do acto público do concurso, conforme
indicado no n.º 16 do programa de concurso.

b) O prazo a que se refere a alínea anterior considerar-se-á prorro-
gado, se os concorrentes nada requererem em contrário dentro dos
oito dias seguintes ao termo do prazo previsto na alínea anterior, por
mais 44 dias.

13 � A apreciação das propostas para efeitos de adjudicação, será
efectuada nos moldes definidos no n.º 18 do programa de concurso e
com base nos factores, que a seguir se indicam, por ordem decrescen-
te da sua importância:

Garantia de boa execução = 36%;
Qualidade técnica da proposta = 34%;
Preço = 30%.

14 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de va-
riantes ao projecto.

15 � Não é admitida a apresentação de propostas que envolvam
alterações das cláusulas do caderno de encargos.

16 � Não foi publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, o anúncio de informação prévia.

17 � (Não aplicável.)
18 � (Não aplicável.)

16 de Maio de 2000. � Por delegação da Presidência, o Vereador,
Aires Henrique do Couto Pereira. 10-1-098 120

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Anúncio

Concurso público � pavimentação da EM 573 Rotunda
da Paz/Ceide São Miguel

1 � O concurso é realizado pela Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, Praça de Álvaro Marques, 4760 Vila Nova de Famalicão
(telefone: 252320900; fax: 252323751).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � Rotunda da Paz/Ceide São Miguel.
b) Designação da empreitada � pavimentação da EM 573.
A empreitada consiste no seu essencial em obras de arte corrente:

aquedutos e muros, pavimentação e passeios.
A estimativa para o concurso é de 118 877 585$, IVA não incluído.
4 � O prazo de execução é de 400 dias (incluindo sábados, domin-

gos e feriados).
5 � a) O processo do concurso encontra-se patente na secretaria

do Departamento de Obras Municipais, sita na Avenida de 25 de Abril
(Oficinas Gerais), 4760 Vila Nova de Famalicão (telefo-
ne: 252320900; fax: 252312589), onde pode ser examinado de
segunda-feira a quinta-feira das 9 às 18 horas e à sexta-feira das 9 às
12 horas.

O processo do concurso pode ser adquirido no Serviço anterior,
dentro do mesmo horário.

O pedido de aquisição de cópias do processo de concurso pode ser
efectuado até oito dias antes do termo do prazo para apresentação
das propostas.

b) O custo do processo de concurso é de 25 000$, acrescido do
imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor, sendo a
sua entrega efectuada no prazo máximo de seis dias úteis a contar da
data de recepção do pedido escrito. O pagamento deve ser efectuado
em cheque cruzado passado à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão.

6 � a) As propostas deverão dar entrada até às 11 horas do 30.º
dia contado a partir do dia seguinte ao da publicação do anúncio no
Diário da República (incluindo sábados, domingos e feriados).

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues no local indicado
no n.º 5, alínea a).

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa. Os
documentos que as acompanham deverão também ser redigidos em
língua portuguesa ou acompanhados de tradução legalizada ou em
relação à qual o concorrente declare aceitar a sua prevalência, para
todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � a) Podem assistir ao acto público todas as pessoas interessa-
das e intervir as que para o efeito estiverem devidamente cre-
denciadas.

b) O acto público do concurso terá lugar pelas 10 horas do dia útil
imediato à data limite parta a entrega das propostas no Salão Nobre
da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

8 � Não é exigida a prestação de caução provisória, o concorren-
te a quem for adjudicada a empreitada prestará uma caução de valor
correspondente a 5% do preço total da adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços e será financiada pela
dotação da Divisão de Vias e Espaços Públicos da Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão. Os pagamentos serão efectuados por autos
de medição mensais.

10 � Caso a adjudicação da empreitada seja feita a um agrupa-
mento de empresas, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da
celebração do contrato, na modalidade de única entidade ou em
consórcio externo em regime de responsabilidade solidária tendo em
vista a celebração do contrato.

11 � a) Serão admitidos os concorrentes titulares de certificados
de classificação de empreiteiros de obras públicas, emitido pelo Insti-
tuto de Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
detentores das 1.ª e 8.ª subcategorias da 3.ª categoria, da classe
correspondente ao valor dos trabalhos a que dizem respeito, de acor-
do com as Portarias n.os 412-G/99, e 412-I/99, de 4 de Junho.

b) Serão ainda admitidos os concorrentes que satisfaçam as condi-
ções referidas no artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, e a alínea 6.3 do
programa de concurso.

12 � O período durante o qual qualquer concorrente é obrigado a
manter a sua proposta é de 66 dias a contar da data do acto público
do concurso, de acordo com o estipulado no artigo 104.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � a) A avaliação da capacidade económica, financeira e técni-
ca dos concorrentes far-se-á de acordo com o cumprimento das
seguintes fases:

1) Para a avaliação económica e financeira dos concorrentes
serão usados os índices descritos no n.º 19.1 do programa de
concurso, sendo a pontuação final obtida pela média
aritmética dos valores obtidos para cada índice. Os concor-
rentes que tiverem pontuação inferior a 6 valores serão
considerados não aptos para a realização da obra e as suas
propostas serão por tal facto excluídas;

2) Serão considerados como não tendo aptidão técnica para a
execução da obra, as empresas que não verifiquem cumulati-
vamente os parâmetros seguidamente descritos, sendo por
isso excluídas:

Os concorrentes deverão apresentar relação das obras
públicas adjudicadas ou em curso, nos últimos três anos,
com a indicação das datas e valores adjudicação, da sua
localização, dos prazos fixados para a sua conclusão e
com identificação das entidades adjudicantes;

Deverão ainda apresentar três certidões abonatórias pas-
sadas pelo dono da obra, onde constem os dados anteri-
ormente referidos de três obras executadas nos últimos
três anos. O valor de uma das obras deverá ser superior
a 70% do preço base do concurso e as restantes
superiores a 40%.

b) Os critérios básicos de apreciação das propostas são os estabe-
lecidos no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
atendendo-se para a proposta mais vantajosa os seguintes factores e
subfactores, por ordem decrescente da sua importância:

Preço (60%);
Valia Técnica da Proposta (40%);

Memória Descritiva e Justificativa (55%);
Programa de Trabalhos (40%);

Plano de Trabalhos (30%);
Meios Humanos a afectar à obra (35%);
Meios Materiais a afectar à obra (35%);

Nota justificativa do preço proposto (5%).

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes.

23 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, Agostinho Pei-
xoto Fernandes. 10-1-098 126

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

Anúncio

Concurso público para construção civil e assentamento
de tubagens e acessórios da conduta Tinalhas (nó do
Freixial) � nó do IP 2 (Alcains).

(conforme modelo n.º 2 do anexo IV do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março)

1 � Concurso realizado pelos Serviços Municipalizados de Castelo
Branco, Avenida de Nuno Álvares, 32, rés-do-chão, 6000-083 Castelo
Branco (telefone: 272340500; fax: 272329798).
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2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local da execução � Tinalhas (nó do Freixial) � nó do
IP2, Alcains.

b) Os trabalhos referem-se à abertura de vala e assentamento de
tubagem e acessórios e a todos os trabalhos de construção civil ine-
rentes, na extensão aproximada de 7600 m, sendo o preço base de
170 000 000$, com exclusão do IVA.

c) A empreitada corresponde à totalidade da obra.
d) Não compreende a elaboração de projecto.
4 � O prazo de execução será de nove meses.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados ou pedidos aos Serviços Municipalizados de
Castelo Branco, sitos na Avenida de Nuno Álvares, 32, rés-do-chão,
6000-083 Castelo Branco, durante as horas de expediente, sendo a
data limite para obtenção das cópias autenticadas o 15.º dia útil após
a data da publicação deste anúncio no Diário da República.

b) Os elementos anteriormente referidos importam no montante
de 10 000$, com IVA incluído, que deverá ser liquidado no acto da
sua aquisição.

6 � a) As propostas, documentadas, deverão ser apresentadas até
às 17 horas e 30 minutos do dia 13 de Julho de 2000.

b) Nos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, Avenida de
Nuno Álvares, 32, rés-do-chão, 6000-083 Castelo Branco.

c) As propostas deverão ser redigidas em português, bem como os
documentos que as acompanham.

7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso os
concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados, po-
dendo ser assistido por pessoas nele interessadas.

b) O acto público terá lugar no dia 14 de Julho, pelas 14 horas, na
sede dos Serviços Municipalizados.

8 � A caução para garantir o contrato será de 5% do valor da
adjudicação.

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades essenci-
ais do financiamento e de pagamento são oriundas do orçamento dos
Serviços Municipalizados.

10 � Poderão concorrer empresas ou grupos de empresas que
declarem a intenção de se constituírem juridicamente em consórcio
externo em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato.

11 � Para ser admitido ao concurso é necessário:

a) Possuir certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas com as seguintes características: 3.ª categoria,
10.ª subcategoria e da classe correspondente ao valor global
da proposta apresentada, nos termos da Portaria n.º 412-I/
99, de 4 de Junho, com a redacção dada pela Portaria n.º 660/
99, de 17 de Agosto;

b) Se for o caso, certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados nos termos previstos no artigo 68.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � As propostas terão validade de 66 dias úteis após a sua
abertura.

13 � O critério no qual se baseia a adjudicação é o de mais baixo
preço.

14 � Não são consideradas variantes.

16 de Maio de 2000. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Joaquim Morão. 5-1-29 620

Anúncio

Concurso público para fornecimento de tubagem e
acessórios para a obra de construção da conduta
Æ 1000 FFD Póvoa � IP 2 (Alcains).

(conforme modelo n.º 2 do anexo IV do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março)

1 � Concurso realizado pelos Serviços Municipalizados de Castelo
Branco, Avenida de Nuno Álvares, 32, rés-do-chão, 6000-083 Castelo
Branco (telefone: 272340500; fax: 272329798).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local da execução � Póvoa, Alcains.
b) O fornecimento refere-se a tubagem e acessórios para a con-

duta Æ 1000 m/m FFD no troço acima indicado, na extensão apro-
ximada de 3750 m, cujo preço base é de 250 000 000$, com exclu-
são do IVA.

c) A empreitada corresponde à totalidade do fornecimento.

d) Não compreende a elaboração de projecto.
4 � O prazo de fornecimento será de seis meses.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados ou pedidos aos Serviços Municipalizados de
Castelo Branco, sitos na Avenida de Nuno Álvares, 32, rés-do-chão,
6000-083 Castelo Branco, durante as horas de expediente, sendo a
data limite para obtenção das cópias autenticadas o 15.º dia útil após
a data da publicação deste anúncio no Diário da República.

b) Os elementos anteriormente referidos importam no montante
de 10 000$, com IVA incluído, que deverá ser liquidado no acto da
sua aquisição.

6 � a) As propostas, documentadas, deverão ser apresentadas até
às 17 horas e 30 minutos do dia 13 de Julho de 2000.

b) Nos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, Avenida de
Nuno Álvares, 32, rés-do-chão, 6000-083 Castelo Branco.

c) As propostas deverão ser redigidas em português, bem como os
documentos que as acompanham.

7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso os
concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados, po-
dendo ser assistido por pessoas nele interessadas.

b) O acto público terá lugar no dia 14 de Julho, pelas 10 horas, na
sede dos Serviços Municipalizados.

8 � A caução para garantir o contrato será de 5% do valor da
adjudicação.

9 � O fornecimento é por série de preços e as modalidades essen-
ciais de financiamento e de pagamento são oriundas do orçamento
dos Serviços Municipalizados.

10 � A este concurso podem concorrer fornecedores em nome
individual ou empresas ou grupos de empresas que declarem a inten-
ção de se constituírem juridicamente em consórcio externo em
regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do
contrato.

11 � (Não aplicável.)
12 � As propostas terão validade de 66 dias após a data da sua

abertura.
13 � O critério no qual se baseia a adjudicação é o de mais baixo

preço.
14 � Não são consideradas variantes.

18 de Maio de 2000. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Joaquim Morão. 5-1-29 618

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Anúncio

Concurso público n.º 11/2000 � fornecimento de três
conjuntos industriais, equipados com pá-carregadora
frontal e retroescavadora.

(artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho)

1 � Entidade contratante � Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento da Câmara Municipal de Loures, Rua da Ilha da Madeira,
2, 2674-504 Loures (telefone: 219848500; fax: 219848585).

2 � Objecto do concurso � aquisição de três conjuntos industri-
ais, equipados com pá-carregadora frontal e retroescavadora.

3 � Local de entrega � Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento da Câmara Municipal de Loures, Rua do Funchal,
Fanqueiro, Loures (oficinas municipais).

4 � Data limite para a conclusão do fornecimento � no prazo
indicado na proposta do adjudicatário.

5 � Profissões específicas a que esteja reservada a prestação de
serviços � (não aplicável.)

6 � Indicação, pelos concorrentes, dos nomes e habilitações pro-
fissionais dos responsáveis pela prestação de serviços � (não apli-
cável.)

7 � Propostas parciais � não são admitidas.
8 � Propostas variantes � são admitidas.
9 � Condições de carácter profissional, técnico e económico �

não são exigidas.
10 � Forma jurídica que deve revestir o grupo de concorrentes

adjudicatário � (não se aplica.)
11 � Designação e endereço da entidade onde podem ser adqui-

ridos o programa de concurso e o caderno de encargos � o progra-
ma de concurso e o caderno de encargos podem ser pedidos gratui-
tamente à entidade e no endereço indicado no n.º 1, das 9 às
16 horas, durante o primeiro terço fixado para a apresentação das
propostas.
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12 � Entrega das propostas � as propostas redigidas em língua
portuguesa serão endereçadas à entidade referida no n.º 1, até às
16 horas, do dia 29 de Junho de 2000.

13 � Abertura das propostas � no dia 30 de Junho de 2000, às
15 horas, ocorrendo o acto público na sala de reuniões da Divisão
Municipal de Aprovisionamento, sita na Rua do Funchal, Fanqueiro,
Loures (oficinas municipais), podendo a ele assistir qualquer interes-
sado.

14 � Critério de adjudicação � o da proposta economicamente
mais vantajosa, tendo em conta os seguintes factores por ordem
decrescente de importância:

1.º Qualidade do equipamento;
2.º Preço;
3.º Prazo de entrega;
4.º Condições de assistência técnica.

15 � Prazo de manutenção das propostas � 60 dias úteis a con-
tar da data do acto público.

16 � Caução � como garantia do fornecimento o adjudicatário
prestará a favor destes Serviços Municipalizados de Água e Sanea-
mento da Câmara Municipal de Loures, uma caução no valor de 5%
do equipamento a fornecer.

17 � Data da publicação do anúncio indicativo � não houve.
18 � O contrato a celebrar está abrangido pelo acordo sobre

contratos públicos aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, de 22 de
Dezembro.

19 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 25 de Maio de 2000.

20 � Data da recepção do anúncio para publicação na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 25 de Maio de 2000.

19 de Maio de 2000. � O Vogal do Conselho de Administração,
João Francisco Roque Soares. 4-1-7556

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

Aviso n.º 19/00

Concurso público internacional para adjudicação da
empreitada de projecto e construção da estação de
tratamento de águas residuais de Vila Franca de Xira.

1 � Nome e endereço da entidade que adjudica a empreitada �
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de
Xira, Avenida de Pedro Victor, 5, 2600 Vila Franca de Xira (telefo-
ne: 263200600; fax: 263200628).

2 � Modalidade do concurso � concurso público internacional, nos
termos do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução � Vila Franca de Xira.
b) Designação da empreitada, natureza e extensão dos trabalhos e

sua descrição com referência ao Vocabulário Comum para os Contratos
Públicos (CPV), características gerais da obra e preço base do concurso,
quando declarado, com exclusão do IVA � empreitada de projecto e
construção da estação de tratamento de águas residuais de Vila Franca
de Xira.

a) Natureza e extensão dos trabalhos � os trabalhos incluem a
execução das obras de melhoria das condições do terreno e a
terraplenagem do local de implantação da estação de tratamento de
águas residuais de Vila Franca de Xira e do local de implantação do
acesso de ligação da rede viária existente à ETAR, das obras de
construção civil (movimentos de terras, órgãos de betão armado, cir-
cuitos hidráulicos) e fornecimento e montagem dos equipamentos
(metalomecânicos, electromecânicos, eléctricos e instrumentação) da
ETAR de Vila Franca de Xira, das obras de construção civil do
emissário final de descarga no rio Tejo, e do aceso de ligação da rede
viária existente à ETAR.

b) Descrição dos trabalhos � a solução base de tratamento para a
qual se admitem alternativas baseia-se no processo biológico de lamas
activadas de média carga, incluindo tratamento preliminar e primário,
com espessamento, digestão anaeróbia mesófila e desidratação das
lamas produzidas e recuperação energética a partir do biogás. Os caudais
médios são de 15 936 m3/dia para o ano de horizonte de projecto,
correspondentes a 73 221 habitantes-equivalentes.

c) Os trabalhos da empreitada correspondem aos códigos
45110000-1, 45111230-9, 45111240-2, 45112000-5, 45112420-5,
45211500-4, 45212121-0, 45213290-2, 45214100-1, 45214191-5,
45216410-1, 45300000-0, 45310000-3, 45311200-2, do Vocabulá-
rio Comum para os Contratos Públicos (CPV), publicado no Jornal

Oficial das Comunidades Europeias, n.º S169, de 3 de Setembro de
1996.

O preço base do concurso é de 1 350 000 000$, com exclusão do
IVA.

c) Lotes em que se divide a empreitada, ordem de grandeza de cada
um, possibilidade de concorrer a um, a vários ou ao conjunto deles �
a empreitada é única.

d) Indicações relativas ao objecto da empreitada quando esta com-
preenda conjuntamente a elaboração de projectos � o processo de
concurso inclui os projectos de execução das obras que são objecto
da empreitada, nomeadamente: de melhoria dos terrenos e de
terraplenagem do local de implantação da ETAR e do local de im-
plantação do acesso de ligação da rede viária existente à ETAR; da
ETAR de Vila Franca de Xira; do emissário final de descarga no rio
Tejo; do acesso de ligação da rede viária existente à ETAR; a
elaboração do Estudo de Incidências Ambientais e do Plano de Se-
gurança e Saúde; e de licenciamento, junto das entidades competen-
tes.

4 � Prazo de execução da obra e data limite para o início dos
trabalhos � máximo de 24 meses até à conclusão das montagens da
ETAR, em conformidade com o entendimento do caderno de encar-
gos.

5 � a) Nome, endereço do serviço, local e horário em que podem
ser examinados ou pedidos o processo de concurso e documentos
complementares e obtidas cópias autenticadas dessa peças, bem como
a data limite para se fazerem esses pedidos � Serviços Municipalizados
de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira, Avenida de Pedro
Victor, 5, 2600 Vila Franca de Xira.

Horário de expediente � de segunda-feira a sexta-feira das 9 horas
às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos.

Data limite para os pedidos referidos � até 20 dias úteis contados
a partir do dia seguinte ao da publicação deste anúncio no Diário da
República.

b) Montante e modalidades de pagamento das importâncias fixa-
das para o fornecimento do processo e documentos complementa-
res � 400 000$ acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, a pagar em
dinheiro, cheque visado ou vale de correio a favor da entidade
adjudicante.

6 � a) Data e hora limite para a apresentação das propostas �
até às 16 horas do 105.º dia contado a partir do dia seguinte ao da
publicação deste anúncio no Diário da República, no local indicado
na alínea b) do n.º 6, devendo ser enviadas pelo correio sob registo,
com aviso de recepção, ou entregues em mão, contra recibo.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues � Servi-
ços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira,
Avenida de Pedro Victor, 5, 2600 Vila Franca de Xira.

c) Língua ou línguas em que devem ser redigidos as propostas, bem
como os documentos que as acompanham � portuguesa.

7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � somente os representantes credenciados dos concorrentes e
mandatados expressamente para o efeito.

b) Data, hora e local desse acto � primeiro dia útil a seguir à data
de apresentação das propostas, a partir das 10 horas, com as inter-
rupções que se verificarem necessárias ao desenvolvimento da sessão,
no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

8 � Cauções e garantias eventualmente exigidas � não é exigida
qualquer caução ou garantia na fase de apresentação das propostas.

9 � Tipo de empreitada, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, modalidades essenciais de financiamento e
de pagamento e, ou referência às disposições legais ou regulamenta-
res que as estabeleçam � a empreitada é por preço global.

10 � Modalidade jurídica de associação que deve adoptar qualquer
agrupamento de empresas a que venha, eventualmente, a ser adjudicada
a empreitada � consórcio externo em regime de responsabilidade
solidária, nos termos do Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Junho, ou
agrupamento complementar de empresas, nos termos do Decreto-Lei
n.º 430/73, de 25 de Agosto.

11 � Admissão a concurso � só serão apreciadas as propostas dos
concorrentes que, à data da sua entrega, respeitem, cumulativamente,
as condições mínimas que a seguir se exigem, sob pena de os mesmos
serem excluídos.

a) Idoneidade � será apreciada nos termos do disposto no arti-
go 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

b) Capacidade técnica � os concorrentes deverão demonstrar
possuir experiência e currículo considerável na execução de em-
preitadas com características e dimensão semelhantes às da
empreitada objecto do presente concurso. Assim só serão admitidos
a concurso os concorrentes com experiência comprovada na
construção de estações de tratamento águas residuais e montagem
dos respectivos equipamentos electromecânicos e instalações
eléctricas, de valor superior a 750 000 000$ e para populações
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equivalentes iguais ou superiores a 50 000 habitantes, de acordo
com o artigo n.º 2, alínea 5 do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de
Junho.

c) Qualificações legais � os concorrentes detentores de Certifica-
do de Classificação de Empreiteiro de Obras Públicas, nos termos da
Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho, deverão apresentar as seguintes
autorizações:

I) Autorização da 9.ª subcategoria da 5.ª categoria, da classe
correspondente ao valor global da proposta;

II) Autorizações das 3.ª, 9.ª, 10.ª e 13.ª da 1.ª categoria, da
13.ª subcategoria da 3.ª categoria (obras de urbanização), das
6.ª, 10.ª e 13.ª subcategorias da 5.ª categoria (instalações
eléctricas e instalações mecânicas) e das 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª,
12.ª e 13.ª da 6.ª categoria, nas classes correspondentes, cada
uma, aos valores dos trabalhos especializados que se lhes
respeitam, consoante a parte que a cada um desses trabalhos
cabe na proposta.

Para os concorrentes não detentores de certificado de classificação
de empreiteiro de obras públicas, o certificado de inscrição em lista
oficial de empreiteiros aprovados, nos termos previstos no artigo 68.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, deve ser adequado à obra
posta a concurso e emitido por autoridade competente de Estado
membro da União Europeia ou de signatário do Acordo sobre o Espaço
Económico Europeu, nos termos do mesmo Acordo e respectivos
instrumentos de aplicação, e indicar os elementos de referência
relativos à idoneidade, capacidade financeira e económica e à
capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a
classificação atribuída nessa lista.

Os concorrentes não detentores de certificado de classificação de
empreiteiro de obras públicas ou que não apresentem certificado de
inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, bem como os
concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre
Contratos Públicos da Organização Mundial do Comércio, farão
prova da sua idoneidade e das suas qualificações legais através do
cumprimento do disposto no artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

d) Capacidade financeira � só serão avaliadas as propostas dos
concorrentes que garantam a capacidade financeira para a execução
dos trabalhos que integram o objecto do presente concurso. Para isso
deverão apresentar, cumulativamente, os seguintes indicadores míni-
mos de capacidade financeira:

I � Estrutura financeira � para o conjunto das empresas do Nú-
cleo (*) do agrupamento, tal como é a seguir definido, no mínimo:

Autonomia financeira = 15%;

(soma dos capitais próprios**/soma dos activos totais**);
**das empresas do Núcleo;

e, isoladamente para todas as empresas do Núcleo (*) do agrupamen-
to, no mínimo:

Solvabilidade (activo líquido/passivo) = 1,15;
Autofinanciamento dos capitais permanentes = 0,2 (capitais

próprios/capitais próprios + passivo a médio e longo prazo);
Liquidez reduzida (activo maneável/passivo a curto prazo) = 0,6.

Os cálculos terão por base as demonstrações financeiras de 1998,
convertidas para escudos, se tal for caso, às respectivas taxas de
conversão de 1 de Janeiro de 1999 ou ao câmbio médio do Banco de
Portugal de 1 de Outubro de 1999. O mesmo se fará para o critério
«Rendibilidade».

(*) Entende-se por Núcleo o conjunto mínimo de empresas que,
isoladamente, executem o maior valor de trabalhos, sendo que em
conjunto terão de ultrapassar 50% do valor da proposta;

II � Volume de negócios � para o conjunto das empresa do Nú-
cleo do agrupamento (tal como é definido acima), o valor do indica-
dor:

Vtei
S1an VNei  ́ ����

���������� (contos)
Vpb

deverá ter valor de, pelo menos 3, sendo:

Vnei = volume de negócios da empresa i, calculados tendo em
conta os últimos três anos segundo as ponderações de 0,2, 0,3 e
0,5 para o ano de 1997, 1998 e 1999, respectivamente;

Vtei = valor dos trabalhos que a empresa i pretende executar, em
percentagem do valor total da proposta;

Vpb = valor do preço base do concurso (contos);

III � Rendibilidade � isoladamente, para todas as empresas do Nú-
cleo do agrupamento (tal como definido acima), no mínimo: meios
libertos totais/activo líquido total = 4%.

12 � Prazo de validade das propostas � 120 dias contados a partir
da data do acto público do concurso. Se necessário, este prazo
considerar-se-á prorrogado, por consentimento tácito dos concorren-
tes que nada requeiram em contrário, por mais 40 dias.

13 � Critério de adjudicação da empreitada, com indicação dos
factores de apreciação das propostas:

1.º Valor técnico da solução proposta � 55%;
2.º Preço (incluindo a estimativa de encargos de energia,

reagentes e manutenção, para um horizonte de 20 anos) �
35%;

3.º Prazo e cronograma de execução � 10%.

14 � Variantes � admite-se a apresentação de variantes ao estu-
do patenteado a concurso, nos termos dos n.os 10 e 11 do programa
de concurso.

15 � Outras informações:

a) Tendo em consideração a previsível criação de um sistema
multimunicipal, nos termos do Decreto-Lei n.º 379/93, de
5 de Novembro, no qual ficarão integradas as infra-estruturas
e equipamentos a cuja execução respeita a presente
empreitada, os concorrentes desde já consentem na trans-
missão, em qualquer momento, da posição que a entidade
que preside ao concurso detém no âmbito do mesmo para a
sociedade concessionária do referido sistema multimunicipal
ou para a entidade que tiver a responsabilidade do
desenvolvimento do mesmo, hipótese em que passará a
cessionária a assumir a referida qualidade de entidade que
preside ao concurso;

b) A obra será cofinanciada pelo Fundo de Coesão.

16 � Data de publicação do anúncio de informação prévia no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias ou menção da sua não
publicação � não se procedeu à publicação de anúncio de informa-
ção prévia respeitante a esta empreitada no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias.

17 � Data de envio do anúncio para publicação � este anúncio
foi enviado para publicação no Diário da República e Jornal Oficial
das Comunidades Europeias em 26 de Maio de 2000.

26 de Maio de 2000. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Manuel Simões Luís. 03-1-30 164

ENTIDADES PARTICULARES

ANA � AEROPORTOS DE PORTUGAL, S. A.

Anúncio

Concurso público n.º 13/00/DIA � empreitada
«Aeroporto da Horta � Aerogare � AVAC»

1 � Entidade adjudicante � ANA � Aeroportos de Portu-
gal, S. A., com sede no Arruamento D, edifício 120, no Aeroporto
de Lisboa, 1700-008 Lisboa (telefone: 218413500, fax: 218404100).

2 � Modalidade de concurso � o concurso é público nos termos
do n.º 2 do artigo 47.º e dos artigos 59.º e seguintes do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) Local de execução da empreitada � Aeroporto da Horta,
Faial, Açores.

b) Designação e objecto da empreitada � a empreitada designa-se
por Aeroporto da Horta � Aerogare � Avac, e tem por objecto o
fornecimento, montagem e colocação em serviço em perfeitas con-
dições de funcionamento do sistema de ar condicionado e ventilação,
para a aerogare do aeroporto da Horta. O preço base do concurso é
de 70 000 000$ + IVA.

4 � Prazo de execução da obra � 300 dias contínuos.
5 � a) Consulta do processo de concurso � o processo de con-

curso e documentos complementares podem ser examinados, todos
os dias das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos, até à data limite
para recepção das propostas, no seguinte local: Direcção de
Infra-estruturas Aeronáuticas (DIA), Arruamento B, edifício 4, 1.º,

S1an Vtei
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Aeroporto de Lisboa, 1700-008 Lisboa (telefone: 218413500;
fax: 218404100).

b) No local referido na alínea anterior, poderão ser solicitadas
cópias autenticadas do mesmo processo até 30 de Junho de 2000,
ao preço de 100 000$, por exemplar, acrescido do IVA, à taxa le-
gal.

6 � a) Data limite de recepção das propostas � até às 17 horas
do dia 12 de Julho de 2000.

b) Endereço da entrega ou envio das propostas � o indicado no
n.º 5, alínea a).

c) Idioma � sob pena de exclusão, as propostas de preço, deve-
rão ser apresentadas em português. Os documentos que a instruem,
bem como os de habilitação, deverão ser, igualmente apresentados
em português, sendo que, quando estes o forem em língua estrangei-
ra, deverão ser acompanhados de tradução legalizada ou, não o sendo,
de declaração por parte do concorrente de que aceita a sua
prevalência, para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos ori-
ginais.

7 � a) No acto público apenas poderão intervir as pessoas que,
para o efeito, estejam devidamente credenciadas pelos concorrentes
e se identifiquem como tal, nos termos definidos no programa de
concurso.

b) Acto público do concurso � o acto público do concurso realiza-se
na DIA � Direcção de Infra-estruturas Aeronáuticas, na morada
indicada no n.º 5, alínea a), no dia 13 de Julho de 2000, pelas 10 horas.

8 � Caução � a caução exigida em caso de adjudicação será de
5% do preço total do respectivo contrato, podendo ser prestada nos
termos legais por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária (at first demand)
ou seguro-caução.

9 � Tipo de empreitada � preço global nos termos do artigo 8.º,
n.º 1, alínea a) do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � ao con-
curso poderão apresentar-se associações de empresas, sem que entre
elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas
as empresas associadas possuam condições legais adequadas ao exercício
da actividade de empreiteiro de obras públicas, sendo igualmente
obrigatória a referência à percentagem de participação de cada empresa
associada, para efeitos de apreciação das propostas, nos termos do
disposto no artigo 15.º do programa de concurso. A constituição
jurídica da associação não é exigida na apresentação da proposta, mas
as empresas associadas serão solidariamente responsáveis perante a
Ana, S. A., pelo pontual cumprimento de todas as obrigações
emergentes da propostas, com as legais consequências.

No caso da adjudicação ser feita a uma associação de empresas
elas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do con-
trato, na modalidade de consórcio externo, nos termos da legislação
em vigor.

11 � Condição de admissão:

a) Serão admitidos como concorrentes os titulares de certifi-
cado de classificação de empreiteiro de obras públicas,
emitido pelo Instituto de Mercados de Obras Públicas e
Particulares e do Imobiliário, que contenham a seguinte
autorização:

5.ª categoria; 8.ª subcategoria e classe correspondente ao
valor da respectiva proposta.

b) Serão igualmente admitidos:

Empresas nacionais de outros Estados membros da União
Europeia, não detentoras de certificado de classificação
de empreiteiro de obras públicas, titulares de certificado
de inscrição oficial de empreiteiros aprovados, adequa-
dos à obra posta a concurso e emitidos por autoridade
competente de Estado membro da União Europeia;

Empresas nacionais de estados signatários do acordo sobre
o espaço económico europeu, nos termos do mesmo
acordo e respectivos instrumentos de aplicação;

Empresas nacionais de estados signatários do acordo sobre
contratos públicos da organização mundial do comér-
cio, nos termos estabelecidos nesse acordo.

c) Nos termos do artigo 70.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, são exigíveis aos concorrentes, para efeitos
de avaliação da sua capacidade económica e financeira os
seguintes documentos:

Declaração autenticada do IRC (modelo 22) referente ao
antepenúltimo e penúltimo exercício.

12 � Prazo de validade das propostas � o prazo de validade da
proposta é de 66 dias úteis, a contar da data do acto público do
concurso, prorrogável nos termos previstos no programa de concurso.

13 � Critério de adjudicação da empreitada � A ANA, Aeropor-
tos de Portugal, S. A. adjudicará a presente empreitada, nos termos do
programa de concurso, à proposta economicamente mais vantajosa,
de acordo com a ponderação dos seguintes factores de apreciação:

A) Preço � 55%;
B) Características técnicas do equipamento � 45%.

14 � a) Propostas com variantes � sob pena de exclusão da
proposta, não são admitidas propostas com variantes ao projecto.

b) Propostas condicionadas � sob pena de exclusão da proposta
não são admitidas propostas condicionadas.

15 � Data de envio do anúncio para publicação � o presente
anúncio foi enviado para publicação no Diário da República, 3.ª sé-
rie, em 25 de Maio de 2000.

25 de Maio de 2000. � O Director, Carlos Ambrósio.
13-2-000 076

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Anúncio rectificativo

Rectificação do anúncio respeitante ao concurso público
para selecção de uma viatura de 26 t de peso bruto, com
sistema de elevação e basculamento e grua hidráulica
a adquirir pelo sistema de locação financeira.

Relativamente ao anúncio publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 118, de 22 de Maio de 2000, rectifica-se o n.º 9, o qual passa
a ter a seguinte redacção:

«9 � As propostas e os documentos que as acompanham deverão
ser escritos em língua portuguesa e endereçados à Câmara Municipal
de Peniche, Largo do Município, 2520 Peniche, e entregues até às
16 horas do dia 16 de Junho de 2000.»

23 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Rosendo Gonçalves. 10-1-098 118

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Rectificação

Concurso público n.º 13/2000 � ligação de esgotos
domésticos dos Bairros da Bogalheira, São José, São
Benedito e outros ao interceptor do rio da Costa.

No anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série, de 19 de
Maio de 2000, o mesmo contém uma incorrecção na alínea b) do
n.º 5. Onde se lê «100 000 000$ mais IVA» deverá ler-se «100 000$
mais IVA».

22 de Maio de 2000. � O Vogal do Conselho de Administração,
João Francisco Roque Soares. 4-1-7555
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado
da Administração Local

Despacho

Nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 19.º da Lei n.º 53/91,
de 7 de Agosto, aprovo a composição heráldica da Associação de
Socorros Mútuos A Lacobrigense, de Lagos, com o seguinte teor:

Brasão � escudo de vermelho, com um pelicano de prata, em
piedade, posto no seu ninho de ouro. Coroa cívica. Listel
branco, com a legenda: «ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS
MÚTUOS A LACOBRIGENSE».

Bandeira � amarela, com bordadura de azul. Cordão e borlas de
ouro e vermelho. Haste e lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Associação de Socor-
ros Mútuos A Lacobrigense � Lagos».

31 de Dezembro de 1999. � O Secretário de Estado da Adminis-
tração Local, José Augusto Clemente de Carvalho. 10-2-117 232

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Direcção-Geral do Turismo

Comissão de Utilidade Turística

Sector de Utilidade Turística

Aviso

Por despacho do Secretário de Estado do Turismo de 10 de De-
zembro de 1999, foi atribuída a utilidade turística, a título prévio, a
um restaurante a levar a efeito na Rua da Cozinha Económica, 16 a
28, freguesia de Alcântara, concelho e distrito de Lisboa, de que é
entidade exploradora a empresa Assadores de Alcântara � Indústria
Hoteleira, S. A.

A referida utilidade turística é concedida nos termos do disposto
nos artigos 2.º, n.º 1, 3.º, n.º 1, alínea b) (com a redacção dada pelo
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro), 4.º, 5.º, n.º 1,
alínea a), 7.º, n.os 1 e 2, 11.º, n.os 1 a 3 do Decreto-Lei n.º 423/83,
de 5 de Dezembro, valendo pelo prazo de sete meses, contado a partir
da data do despacho declarativo, ficando nos termos do disposto no
artigo 8.º do referido decreto-lei, dependente do cumprimento dos
seguintes condicionamentos:

a) O estabelecimento deverá vir a satisfazer as exigências le-
gais para a prevista designação de estabelecimento de res-
tauração;

b) O estabelecimento deverá abrir ao público no prazo máxi-
mo de um mês, contado a partir da data do despacho decla-
rativo, sem prejuízo do dever legal de requerer a confirma-
ção da utilidade turística dentro do prazo de validade fixado,
excepto quando lhe seja concedida a prorrogação prevista
no n.º 3 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de
Dezembro;

c)  A empresa deverá solicitar a vistoria ao nível de serviços
sem o que não poderá ter andamento o processo de confir-
mação da utilidade turística;

d)  A empresa não poderá realizar, sem prévia autorização da
Câmara Municipal de Lisboa e conhecimento da Comissão
de Utilidade Turística, quaisquer obras que impliquem altera-
ção do projecto aprovado, ou das características arquitectó-
nicas do edifício respectivo.

De acordo com o n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 423/83,
de 5 de Dezembro (com a redacção introduzida pelo artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro), conjugado com o disposto
nos artigos 17.º e 24.º daquele diploma, a entidade proprietária e
exploradora do empreendimento ficará isenta, relativamente à pro-
priedade e exploração do mesmo, das taxas devidas ao Governo Civil
e à Inspecção-Geral das Actividades Culturais, por um prazo de três
anos, sendo as mesmas taxas reduzidas a 50% nos três anos seguintes,
desde a data de abertura do estabelecimento ao público, caso se
confirme a utilidade turística nos termos legais.

15 de Dezembro de 1999. � Pela Comissão de Utilidade Turística,
Maria Isabel Vinagre. 10-2-117 186

Direcção Regional do Norte
do Ministério da Economia

Éditos

Processo n.º 6253 1/17 697

Faz público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na secretaria
da Câmara Municipal de Vinhais, e na Direcção Regional do Norte do
Ministério da Economia, Rua de Direita do Viso, 120, 4269-002 Porto,
todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de
15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da República,
o projecto apresentado pela EN � Electricidade do Norte, S. A. �
EN � Centro Dist. Bragança, para o estabelecimento da linha aérea
a 30 kV, com 525 m, de ap. n. 18 da linha para PT 7 a PT da
Optimus, S. A., em Optimus, S. A., Vila Verde, concelho de Vinhais,
a que se refere o processo em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional do Norte do Ministério da Eco-
nomia ou na secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado
prazo.

21 de Março de 2000. � Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 10-2-117 213

Instituto Português da Qualidade

Despacho

Aprovação de modelo n.º 701.17.00.3.03

No uso da competência conferida pela alínea b) do n.º 1 do arti-
go 8.º do Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro, e nos termos
do n.º 5.1 da Portaria n.º 962/90, de 9 de Outubro, e da Portaria
n.º 952/92, de 3 de Outubro, aprovo o analisador de gases de escape
de veículos automóveis, marca Facom, modelo XR 842, fabricado
por Compagnie Europeenne d�Equipment de Garage (CEEG), com
sede na Rua de Gustave Eiffel BP 99, 91 423 Morangis Cedex, França
e requerido por Facom Herramientas (sucursal em Portugal), com
sede na Rua do General Firmino Miguel, 3, torre 2, 1 A B,
1600 Lisboa.

Descrição sumária � este analisador de gases de escape de veículos
automóveis é um instrumento baseado, no princípio de análise por
infravermelhos, sem componente de propagação, que funciona através
de detectores selectivos, os quais analisam separadamente o monóxido
de carbono, o dióxido de carbono, e os hidrocarbonetos contidos nos
gases de escape analisados.

Constituição � é constituído por:

1) Circuito pneumático;
2) Analisador infravermelho;
3) Circuito electrónico.

Características metrológicas � este instrumento foi classificado na
classe de precisão I de acordo com a Recomendação Internacional
n.º 99 da OIML.
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As principais características metrológicas são as seguinte:

Intervalo de medição:

0 a 15% vol para o monóxido de carbono;
0 a 20% vol para o dióxido de carbono;
0 a 20 000 ppm vol para os hidrocarbonetos.

Escala de graduação:

0,01% vol para o monóxido de carbono;
0,1% vol para o dióxido de carbono;
1 ppm vol para os hidrocarbonetos.

Débito nominal da bomba � 5,5 l/min.
Tempo de aquecimento � 10 minutos.

Características adicionais � o instrumento indica também o título
volúmico em oxigénio expresso em percentagens volúmica.

Pode fornecer um número sem unidades, denominado lambda e
representativo da riqueza de uma mistura ar/carburante.

Inscrições e marcações � cada analisador deve conter, de forma
legível, e indelével, as indicações seguintes:

Nome ou marca do fabricante ou importador;
Designação do modelo e da classe de precisão;
Ano e número de fabrico;
Débito mínimo nominal;
Factor de conversão C3/C6;
Tensão, frequência e potência nominais;
Componentes gasosas e factores máximos das medições;
Símbolo de aprovação de modelo seguinte:

P
Selagem � os analisadores de gases de escape de veículos automó-

veis devem conter zonas de selagem, por forma a serem apostos os
símbolos de controlo metrológico em local visível e acessível.

Os analisadores são punçoados e selados de acordo com o esquema
de selagem publicado em anexo.

Validade � a validade desta aprovação de modelo é de 10 anos a
contar da data de publicação no Diário da República.

Depósito de modelo � ficaram depositados no Instituto Português
da Qualidade desenhos de construção, esquemáticos e fotografias,
ficando um exemplar do instrumento depositado nas instalações do
requerente.

6 de Março de 2000. � O Vice-Presidente, Eduardo Farinha.

TRIBUNAIS

4.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE BRAGA

Anúncio

Faz-se saber que pelo 4.º Juízo Cível da Comarca de Braga, correm
éditos de 10 dias, contados da publicação do último anúncio, citando
os credores desconhecidos da firma VESTAL � Indústria de
Confecções, L.da, com sede no lugar de Covas de Baixo, Celeirós,
Braga, para no prazo de 10 dias, posterior àquele dos éditos, não só
deduzir oposição ou justificar os seus créditos, como propor qualquer
providência diferente da requerida, devendo em todos os casos oferecer
logo os meios de prova de que disponham � artigo 20.º, n.º 2, do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência � nos autos de falência n.º 255/00, em que é requerente Rocha
Pereira & Amorim, L.da

Consigna-se que para os fins e efeitos do artigo 19.º, n.º 1, daquele
código, que a petição deu entrada em juízo em 10 de Abril de 2000.

5 de Maio de 2000. � A Juíza de Direito, Ana Paula Vasques de
Carvalho. � O Oficial de Justiça, Fernando Augusto de Sousa
Pereira. 10-2-117 229

TRIBUNAL DA COMARCA DAS CALDAS DA RAINHA

Anúncio

Faz-se saber que por sentença proferida em 12 de Maio de 2000,
nos autos de falência n.º 234/98, pendentes no 2.º Juízo, em que é
requerente, Manuel Simões Vieira dos Santos, residente na Costa do
Valado, Aveiro, e requerida LIDAGRO, L.da, com sede em Rossio do
Carvalhal, Bombarral, foi declarada em estado de falência aquela
requerida, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do
anúncio no Diário da República o prazo para os credores reclama-
rem os créditos.

17 de Maio de 2000. � O Juiz de Direito, Mário Manuel Feliciano
Rebelo. � A Escrivã-Adjunta, Maria Clara Santos.

02-2-2740

TRIBUNAL DA COMARCA DA COVILHÃ

Anúncio

Faz-se saber que por este Tribunal e 1.º Juízo pendem uns autos de
falência, registados sob o n.º 145/00 em que é requerente João Maria
Duque Pessegueiro, comerciante, com domicílio comercial na Rua
da Independência, Mira D�Aire, e requerida C. I. L. Complexo
Industrial de Lanifícios, L.da, com sede no sítio da Várzea, freguesia
de São Pedro, concelho da Covilhã, onde é requerido que seja
declarada a falência da requerida, e nos quais correm éditos de
10 dias, contados da publicação do anúncio a publicar num dos jor-
nais mais lidos da localidade e num diário de grande circulação
nacional e, ainda no Diário da República (artigo 20.º, n.os 2 e 3 do
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência), citando os credores da requerida, para no prazo de 10 dias,
posteriores àqueles dos éditos, não só deduzir oposição ou justificar
os seus créditos, como propor qualquer providência diferente da
requerida, devendo em todos os casos oferecer logo os meios de prova
de que disponham.

Para efeitos do disposto no artigo 19.º do mesmo código, a peti-
ção deu entrada neste Tribunal em 17 de Abril de 2000.

19 de Abril de 2000. � O Juiz de Direito, José Álvaro da Silva
Marques. � O Escrivão, Manuel José da Conceição Pina.

10-2-117 217

VARA MISTA DO TRIBUNAL
DA COMARCA DE COIMBRA

Anúncio

No dia 26 de Junho de 2000, pelas 10 horas, proceder-se-á à aber-
tura de propostas em carta fechada para venda dos bens abaixo refe-

00

701.17/03

10-2-117 206
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ridos, neste Tribunal, 2.ª Secção, podendo os proponentes assistir ao
acto, na execução de sentença n.º 170/98-A, da 2.ª Secção em que
exequente Petróleos de Portugal � PETROGAL, S. A., e executada
MACLADECOR � Comércio e Indústria de Produtos Decora-
tivos, L.da:

1.º Um forno a gás de cozer cerâmica de marca Fornocerâmica,
com capacidade para um metro cúbico, com cabina de co-
mando incorporado, em funcionamento, no valor base de
1 050 000$;

2.º Um forno cerâmico eléctrico de marca Tecnifor, tipo ET-16,
em funcionamento, no valor base de 525 000$;

3.º Uma cabina de vidragem com serpentina de água Cooperati-
va 18 de Maio, série 5/90, tipo 717, em funcionamento, no
valor base de 350 000$;

4.º Um jaule semi-automático, no valor de 875 000$;
5.º Um forno para cerâmica a gás, de marca Saff, em funciona-

mento, no valor base de 2 450 000$.

São convidados todos os interessados na compra daqueles bens a
entregarem na secretaria deste Tribunal as suas propostas.

12 de Maio de 2000. � A Juíza de Direito, Teresa Pais. �
A Escrivã-Auxiliar, Anabela Parreira. 06-2-050 279

2.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE FARO

Anúncio

Dr.ª Beatriz Furtado Marques Borges, juíza de direito do 2.º Juízo
Cível da Comarca de Faro:

Faz saber que por sentença proferida em 16 de Maio de 2000, nos
autos de processo de falência n.º 391/98, a correr termos pelo 2.º
Juízo Cível deste Tribunal, foi declarada em estado de falência a firma
J. C. Jardim Comércio e Serviços, L.da, com sede na Rua do Sol, 16,
3.º, esquerdo, em Faro, tendo sido fixado o prazo de 30 dias, a contar
da data da publicação dos respectivos anúncios no Diário da República,
e num dos mais lidos na comarca, para os credores reclamarem os
seus créditos.

De que foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Luís Manuel Iglésias
Fortes Rodrigues, com escritório na Urbanização de São Luís, lote D,
5.º, em Faro.

16 de Maio de 2000. � A Juíza de Direito, Beatriz Furtado
Marques Borges. � A Escrivã-Adjunta, Maria Florinda Martins
Pereira. 02-2-2741

TRIBUNAL DA COMARCA DE MONTEMOR-O-NOVO

Anúncio

Por este Tribunal, correm éditos de 10 dias, contados da segunda e
última publicação do respectivo anúncio, citando os credores desco-
nhecidos do requerido, nos autos de falência n.º 90/2000, 2.º Juízo,
Joaquim José Maduro Tripa, residente em Azinhaga do Bocage,
7080 Vendas Novas, para no prazo de 10 dias, após os dos éditos,
deduzirem oposição ou justificarem os seus créditos, bem como pro-
porem qualquer providência, devendo em todos os casos, oferecer logo
os meios de prova, de harmonia com o disposto no n.º 2, artigo 20.º
do Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril, na redacção que lhe foi
dada pelo Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro, nos autos supra
referidos que contra ele move o requerente António Coelho Guerra e
cujo objecto do pedido consiste em que seja decretada a falência do
requerido, conforme consta da petição inicial, entrada em juízo em
2 de Maio de 2000, cujas cópias ficam à disposição dos interessados
nesta secretaria, nos termos do n.º 2, artigo 18.º do supra referido
diploma.

17 de Maio de 2000. � O Juiz de Direito, José Saruga Martins. �
A Escrivã de Direito, Conceição Henriques. 10-2-117 216

TRIBUNAL DA COMARCA DE TOMAR

Anúncio

Autos de falência n.º 44/00.
Requerente � NOVIRIA � Gestão Imobiliária, L.da

Requerida � Fonseca & Filhos � Obras Públicas, S. A.

Dr.ª Cristina Almeida e Sousa, juíza de Direito do Tribunal Judicial de
Tomar:

Faz saber, que pelo 2.º Juízo, correm termos uns autos de falência
registados sob o n.º 44/00, em que é requerente NOVIRIA � Gestão
Imobiliária, L.da, com sede na Estrada de Marianaia, Vale Cabrito, ap.
28, 2301 Tomar Codex, e falida Fonseca & Filhos � Obras
Públicas, S. A., com sede na Avenida do General Tamagnini de Abreu,
36 e 37, freguesia de São João Batista, Tomar, correm éditos de 10 dias,
contados da publicação do anúncio no Diário da República, citando
todos os credores desconhecidos da requerida, para no prazo de 10 dias,
findo o prazo dos éditos, deduzirem, querendo, oposição, justificarem
os seus créditos ou proporem qualquer providência diferente da
requerida na petição inicial, devendo em qualquer dos casos juntar desde
logo todos os meios de prova de que disponham, nos termos do disposto
no artigo 20.º, n.os 1, alínea a), 2 e 3, do Código dos Processos
Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril, com a redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro, e 236.º, n.º 1 do Código
de Processo Civil.

Consigna-se que a petição inicial deu entrada neste Tribunal e
Secretaria Judicial no dia 7 de Fevereiro de 2000 (artigo 19.º do Código
dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência) e
o seu duplicado encontra-se à disposição de quem o quiser consultar
neste Juízo, dentro das horas normais de expediente.

6 de Março de 2000. � A Juíza de Direito, Cristina Almeida e
Sousa. � O Escrivão-Adjunto, José Pinheiro. 4-2-14 826

TRIBUNAL DA COMARCA DE VALE DE CAMBRA

Anúncio

Dr.ª Marta Maria Veloso Brito Penha, juíza de Direito do 1.º Juízo
do Tribunal Judicial de Vale de Cambra:

Faz saber que corre termos no 1.º Juízo deste Tribunal uns autos de
falência com o n.º 110/2000 e em que é requerente R. C. P. �
Comércio Internacional de Materiais de Construção, L.da, com sede
na Rua da Granja, edifício Habicambra, bloco B, São Pedro de Castelões,
Vale de Cambra, sendo por esta forma citados os credores
desconhecidos da requerente para, no prazo de 10 dias, finda que seja
a dilação de mais 10 dias, a contar da data da última publicação do
anúncio no Diário da República para virem a estes autos, deduzirem
oposição, justificar os seus crédito, propor qualquer providência
diferente da requerida, devendo em todos os casos oferecer logo os
meios de prova de que disponham, nos termos do disposto no
artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 132/93, de 23 de Abril.

Mais se faz constar que a acção deu entrada neste Tribunal em 11 de
Maio de 2000.

16 de Maio de 2000. � A Juíza de Direito, Marta Maria Veloso
Brito Penha. � O Escrivão Auxiliar, António José Alves.

06-2-050 281

4.º JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE VISEU

Anúncio

Faz-se saber que pelo 4.º Juízo Cível deste Tribunal de Viseu,
nos autos de falência distribuídos em 27 de Abril de 2000, e
registados sob o n.º 311/00, em que é requerente PRINDIL
SOMMER, Produtos Internacionais, S. A., com sede na Rua de Luís
Pastor de Macedo, lote 14, Lisboa, e requerida HABITAT,
Comércio de Artigos Decorativos, L.da, com sede na Avenida de
António José de Almeida, 354, Viseu, correm éditos de 10 dias,
contados da publicação do anúncio no Diário da República, citando
os credores desconhecidos da requerida acima indicada, para no
prazo de 10 dias, posterior ao dos éditos, deduzirem oposição à
falência requerida, justificar os seus créditos, propor qualquer
providência diferente da requerida, devendo em todos os casos
oferecer logo os meios de prova de que disponham, nos termos do
artigo 20.º, n.º 2 do Código dos Processos Especiais de Recuperação
da Empresa e de Falência.

11 de Maio de 2000. � O Juiz de Direito, Fernando Manuel Matos
Chaves. � O Escrivão-Adjunto, José Eduardo Santos.

06-2-050 283
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TRIBUNAL DA COMARCA DE VOUZELA

Anúncio

Dr. António Joaquim da Costa Gomes, juiz de Direito da Comarca de
Vouzela.

Faz saber que na única secção de processos deste Tribunal, correm
termos uns autos de acção especial declaração de falência, registados
sob o n.º 58/00, entrados na secretaria deste Tribunal, em 30 de Março
de 2000, em que é requerente Petróleos de Portugal �
PETROGAL, S. A., com sede na Rua das Flores, 7, em Lisboa, movem
à requerida CAMPITERRA � Sociedade de Construções e
Terraplanagens, L.da, com sede em Fiais, Campia, Vouzela, preten-
dendo que seja proferida sentença que declare esta requerida falida.

São por este meio citados, todos os credores da requerida para no
prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de dilação, que começa
a contar da data da publicação do anúncio no Diário da República,
não só deduzirem oposição ou justificarem os seus créditos, como ainda
proporem qualquer providência diferente da requerida, devendo, em
todos os casos oferecer, de imediato os meios de prova de que
disponham � artigo 20.º, n.os 1 e 2 do Código dos Processos Especiais
de Recuperação da Empresa e de Falência � Decreto-Lei n.º 132/93,
de 23 de Abril.

16 de Maio de 2000. � O Juiz de Direito, António Joaquim da
Costa Gomes. � O Escrivão-Adjunto, Manuel Sobral Penela.

06-2-050 277

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo � 79/1998.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Espírito Santo & Comercial de Lisboa, S. A.
Requerida � Francisco Manuel M. Branco.
Dr.ª Amélia Galdino Dias, juíza de Direito do 1.º Juízo do Tribunal de

Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 28 de Abril de 2000, proferida nos
autos acima identificados, foi declarada a falência de Francisco Manuel
M. Branco, com sede na Praça de Junqueiro, lote 8-A, cave, esquerda,
2775 Carcavelos, tendo sido fixado em 20 dias, contados da publicação
do competente anúncio no Diário da República, o prazo para os
credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto
no artigo 128.º, n.º 1, alínea e) do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência.

28 de Abril de 2000. � A Juíza de Direito, Amélia Galdino Dias. �
O Oficial de Justiça, Rui Manuel Laranjeira. 03-2-41 143

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 232/2000.
Falência (requerida).
Requerente � Mobil Oil Portuguesa, L.da

Requerida � Transportes Nacionais Arm Rep. Jina, L.da

Dr. Manuel Carlos G. Varandas, juiz de Direito do 3.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida, com sede na
Avenida do Embaixador Augusto de Castro, 21, loja direita, em Oeiras,
para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que
começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da
República, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou
proporem qualquer outra providência diferente da requerida, devendo
oferecer logo os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os

2 e 3 do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa
e de Falência).

A petição deu entrada na secretaria em 7 de Abril de 2000.
Para constar se lavrou o presente edital, que vai ser devidamente

afixado no local que a lei determina.

22 de Maio de 2000. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos G.
Varandas. � O Oficial de Justiça, Afonso Monteiro Costa.

03-2-41 136

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

Autos de concordata particular n.º 147/99-A
Requerentes � Paulo Esteves Caldas e mulher, Maria Cristina Veiga

Henriques Estima Esteves Caldas, Rua do Salgueiral, 85, 5.º, esquerdo
traseiras, 4200 Porto.

Nos autos acima indicados, cuja petição deu entrada neste Tribunal
em 26 de Abril de 2000, correm éditos de 10 dias que se começarão
a contar da última publicação do presente anúncio, citando os credores
desconhecidos da empresa acima indicada, para no prazo de 10 dias,
findo que seja o dos éditos, oporem, querendo, embargos à proposta
apresentada � artigo 243.º do Código dos Processos Especiais de
Recuperação da Empresa e de Falência.

Os duplicados da petição inicial encontram-se à disposição de quem
os quiser consultar neste Juízo dentro das horas normais de
expediente.

9 de Maio de 2000. � A Juíza de Direito, Isabel Faustino. �
O Escrivão-Adjunto, Eugênio Assunção. 06-2-050 289

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio

Falência n.º 83/00 � 2.º Juízo.
Empresa � RIBADOURO, Sociedade de Construções, L.da, Rua do

Heroísmo 327, loja 221, 4000 Porto.

Faz-se saber que, fica citada a empresa acima indicada, para no
prazo de 10 dias, finda a dilação de 10 dias, contados a partir da
data da última publicação do anúncio, deduzir, querendo, oposição
ou propor qualquer providência diferente da requerida, devendo em
qualquer caso oferecer logo os meios de prova de que dispõe, con-
forme o disposto no artigo 20.º, n.º 2 do Código dos Processos Es-
peciais de Recuperação da Empresa e de Falência, atentos os funda-
mentos constantes da petição inicial, a qual deu entrada nesta
secretaria no dia 27 de Abril de 2000, cujo duplicado se encontra à
disposição para consulta, neste Tribunal durante o horário normal
de expediente.

No mesmo prazo deverá informar se existe comissão de trabalha-
dores e juntar os documentos a que se refere o artigo 16.º, n.º 1,
alíneas a) a f) e h) do referido diploma e que são:

a) Relação de todos os credores, nomeadamente dos cinco
maiores, e respectivos domicílios, com a identificação dos
montantes dos seus créditos, datas de vencimento e garanti-
as de que beneficiem;

b) Relação e identificação de todas as acções e execuções
pendentes contra a empresa;

c) Tendo a empresa contabilidade organizada, fotocópias do
registo contabilístico do último balanço do inventário e da
conta de ganhos e perdas bem como dos livros referentes
aos últimos três anos;

d) Não tendo contabilidade organizada, relação do activo e
respectivo valor;
Informar se existe comissão de trabalhadores;

e) Sendo pessoa colectiva, ou sociedade, fotocópia da acta que
documenta a deliberação da iniciativa do pedido;

f) Tratando-se de sociedade, relação dos sócios conhecidos e
mapa de pessoal;

g) Tratando-se de empresa individual, cujo titular seja casado,
documento comprovativo do casamento e do respectivo
regime de bens;

h) Relação de bens que detenha em regime de arrendamento,
aluguer ou locação financeira, ou venda com reserva de
propriedade.

Fica ainda advertida para a necessidade de constituição de manda-
tário judicial, nos termos do disposto no artigo 235.º, n.º 2 do Código
de Processo Civil e de que o prazo indicado, é contínuo. Caso termine
em dia que os Tribunais estejam encerrados, o seu termo transfere-se
para o primeira dia útil seguinte, conforme o disposto no artigo 144.º,
n.os 1, 2 e 3 do Código de Processo Civil.

15 de Maio de 2000. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Escrivã-Adjunta, Delfina Simões. 06-2-050 285
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AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Aviso D. R. H. n.º 37/2000

Aviso de citação

Pela Divisão de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Aveiro
corre um processo disciplinar mandado instaurar a Aurélio dos Santos
Simões Fernandes, com a categoria de tractorista, ausente em parte
incerta.

20 de Abril de 2000. � O Vereador em Exercício, José Gonçal-
ves. 5-1-29 615

Aviso D. R. H. n.º 39/2000

Transferência

Faz-se público que, por despacho superior de 26 de Novembro de
1999, foi aceite o pedido de transferência da funcionária da Câmara
Municipal da Marinha Grande, Joana Filipa Lopes da Silva Santos
Veiga de Oliveira, com a categoria de técnica superior de 2.ª clas-
se � jurista, com efeitos a partir de 1 de Abril de 2000.

26 de Abril de 2000. � O Vereador em Exercício, José Gonçal-
ves. 5-1-29 614

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO MARIM

Aviso

Concursos externos de ingresso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, datado de 1 de
Março de 2000, no uso da competência que lhe é conferida pela
alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 25 de
Junho, se encontram abertos, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, pelo prazo de 10 dias úteis,
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, os concursos externos de admissão a estágio para ingresso
nas carreiras/categorias abaixo indicadas, tendo em vista o
preenchimento dos seguintes lugares do quadro de pessoal desta Câmara
Municipal:

Concurso I � pessoal técnico superior (estagiários):

a) Um lugar de técnico superior de 2.ª classe (área de
direito);

b) Um lugar de técnico superior de serviço social de
2.ª classe;

c) Um lugar de técnico superior de 2.ª classe (arquitecto).

Concurso II � pessoal técnico (estagiários):

Um lugar de engenheiro técnico civil de 2.ª classe.

Concurso III � pessoal de informática (estagiário):

Um lugar de operador de sistemas de 2.ª classe.

1 � Os concursos visam exclusivamente o provimento dos men-
cionados lugares, caducando com o seu preenchimento.

2 � Legislação aplicável:

Concursos I e II � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Junho,
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

Concurso III � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adapta-
do à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Junho, Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 23/91, de 11 de Janeiro, Portaria n.º 244/97,
de 11 de Abril.

3 � Conteúdo funcional:

Concurso I, alínea a) � o constante do despacho n.º 10 688/99,
publicado no Diário da República, n.º 126, de 31 de Maio de
1999.

Concurso I, alíneas b) e c) � o constante do mapa I anexo ao
Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

Concurso II � o constante do mapa I anexo ao Decreto-Lei
n.º 248/85, de 15 de Julho.

Concurso III � o constante da Portaria n.º 244/97, de 11 de
Abril de 1997.

4 � O local de trabalho situa-se na área do município de Castro
Marim.

5 � Vencimento:

Concursos I e II � o vencimento no período de estágio será o
previsto no anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, sem prejuízo do direito de opção pelo vencimen-
to do lugar de origem, no caso de pessoal já vinculado à
função pública, sendo as condições de trabalho e as regalias
sociais as genericamente vigentes para a administração pú-
blica local.

Concurso III � o vencimento no período de estágio será o pre-
visto no anexo I do Decreto-Lei n.º 12/2000, de 11 de Fe-
vereiro, sem prejuízo do direito de opção pelo vencimento
do lugar de origem, no caso de pessoal já vinculado à função
pública, sendo as condições de trabalho e as regalias sociais
as genericamente vigentes para a administração pública lo-
cal.

6 � Os estagiários, se aprovados com a classificação mínima de
Bom (14 valores), serão providos nas categorias respectivas, passan-
do a ter direito à remuneração estabelecida para o escalão 1 da referida
categoria.

7 � Requisitos gerais e especiais de admissão:
7.1 � A estes concursos poderão candidatar-se todos os indivídu-

os, vinculados ou não à função pública, que satisfaçam cumulativa-
mente os seguintes requisitos gerais:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

7.2 � Requisitos especiais:

Concurso I, alínea a) � possuir licenciatura em Direito e estar
inscrito na Ordem dos Advogados.

Concurso I, alínea b) � possuir licenciatura em Serviço Social
ou em Política Social, de acordo com os Decretos-Leis
n.os 296/91, de 16 de Agosto, e 148/94, de 25 de Maio.

Concurso I, alínea c) � possuir licenciatura em Arquitectura e
estar inscrito na Ordem dos Arquitectos.

Concurso II � possuir bacharelato em Engenharia Civil.
Concurso III � possuir uma das seguintes habilitações:

Curso de formação técnico-profissional na área de
informática, de duração não inferior a três anos, para
além de nove anos de escolaridade;

Curso complementar do ensino secundário e formação pro-
fissional em informática adequada ao conteúdo funcional
do cargo a prover;

12.º ano, via profissionalizante, da área de informática.

8 � Formalização das candidaturas:
8.1 � O requerimento de admissão ao concurso, elaborado de

acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 112/90, de 4 de Abril,
deve ser dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Castro
Marim, entregue pessoalmente no sector de pessoal desta autarquia
ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao
termo do prazo fixado para entrega das candidaturas, para a Câ-
mara Municipal de Castro Marim, apartado 10, 8950-138 Castro
Marim.
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8.2 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, situação militar, se for caso disso, número e data
do bilhete de identidade, bem como a entidade que o emitiu,
residência, código postal e número de telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Situação face à função pública, se for caso disso, com menção

expressa da categoria detida, serviço a que pertence e
natureza do vínculo;

d) Menção do concurso a que se candidata, bem como do
Diário da República em que se encontra publicado o pre-
sente aviso.

8.3 � Os candidatos não vinculados à função pública deverão ainda
indicar, no respectivo requerimento, sob compromisso de honra, a
situação precisa em que se encontram relativamente a cada um dos
requisitos gerais e especiais de admissão mencionados no n.º 8 do
presente aviso.

8.4 � O requerimento de admissão deve ser acompanhado dos
seguintes documentos:

a) Curriculum vitae actualizado, detalhado, assinado e data-
do, indicando nomeadamente a experiência profissional
anterior relevante para o exercício das funções do lugar a
concurso;

b) Certificado autêntico ou autenticado de habilitações literári-
as e profissionais;

c) Fotocópia do bilhete de identidade.

9 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de documen-
tos comprovativos das suas declarações.

10 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 � Os métodos de selecção a utilizar nos concursos são:

I � Técnicos superiores:

Prova escrita de conhecimentos gerais e específicos;
Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

II � Técnico:

Prova escrita de conhecimentos gerais e específicos;
Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

III � Informática:

Prova escrita de conhecimentos gerais e prova prática de
conhecimentos específicos.

Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

11.1 � Critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricu-
lar � para valoração da avaliação curricular o júri deverá adoptar a
seguinte fórmula:

(HA × 3) + (FP × 1) + (EP × 2)
AC = �������������

6

em que:

AC = avaliação curricular;
HA = habilitações académicas;
FP = formação profissional complementar;
EP = experiência profissional.

Para pontuação das habilitações académicas será seguido o seguinte
critério:

Habilitação exigida � 18 valores;
Habilitação de grau superior � 20 valores.

Para pontuação da formação profissional complementar será se-
guido o seguinte critério:

Nível 1 � frequência de 10 ou mais cursos, estágios ou outras
acções de formação, com duração unitária ou agrupada igual
ou superior a cinco dias úteis e relevantes para o exercício de
funções � 20 valores;

Nível 2 � frequência de cinco a nove cursos, estágios ou outras
acções de formação, com duração unitária ou agrupada igual
ou superior a cinco dias úteis e relevantes para o exercício de
funções � 18 valores;

Nível 3 � frequência de dois a quatro cursos, estágios ou outras
acções de formação, com duração unitária ou agrupada igual
ou superior a cinco dias úteis e relevantes para o exercício de
funções � 14 valores;

Nível 4 � frequência de cursos, estágios ou outras acções de
formação, com relevância indirecta para o exercício de fun-
ções � 12 valores;

Nível 5 � sem formação profissional � 10 valores.

Para ponderação da experiência profissional complementar será
seguido o seguinte critério:

Nível 1 � candidatos com mais de seis meses de experiência
profissional em autarquias locais, no desempenho de funções
semelhantes às do cargo a prover � 20 valores;

Nível 2 � candidatos com mais de seis meses de experiência
profissional em outro organismo da Administração Pública,
no desempenho de funções semelhantes às do cargo a pro-
ver � 18 valores;

Nível 3 � candidatos com mais de seis meses de experiência
profissional noutra actividade ou sector, no desempenho de
funções semelhantes às do cargo a prover � 16 valores;

Nível 4 � candidatos com mais de seis meses de experiência
profissional em qualquer outro organismo da administração
central, regional ou local � 14 valores;

Nível 5 � candidatos com mais de seis meses de experiência
profissional em qualquer situação � 12 valores;

Nível 6 � sem experiência profissional � 10 valores.

11.2 � Critérios de apreciação e ponderação da entrevista profis-
sional de selecção � a entrevista profissional de selecção será
classificada de 8 a 20 valores, sendo cada factor avaliado da seguinte
forma:

Sem conhecimentos do
conteúdo funcional do
lugar.

Sem segurança, exponta-
neidade e sem poder de
comunicação.

Sem capacidade de organi-
zação e planeamento.

Sem clareza de ideias e
raciocínio confuso.

Conhecimentos do conteúdo fun-
cional do lugar.

Relacionamento interpessoal e
fluência verbal.

Capacidade de análise e síntese

Clareza de raciocínio ..................

Factores

Pontuação

5 4 3 2

Grande conhecimentos
do conteúdo funcio-
nal do lugar.

Grande segurança, ex-
pontaneidade e gran-
de poder de comuni-
cação.

Grande capacidade de
organização e pla-
neamento.

Grande clareza e pro-
fundidade de ideias e
rapidez de raciocínio.

Conhecimentos do con-
teúdo funcional do
lugar.

Segurança, expontanei-
dade e poder de co-
municação.

Capacidade de organiza-
ção e planeamento.

Clareza e profundidade
de ideias e rapidez de
raciocínio.

Poucos conhecimentos
do conteúdo funcional
do lugar.

Pouca segurança, expon-
taneidade e pouco po-
der de comunicação.

Pouca capacidade de or-
ganização e planea-
mento.

Pouca clareza e profun-
didade de ideias e ra-
pidez de raciocínio.
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11.3 � Critérios de apreciação e ponderação das provas de conhe-
cimentos � as provas de conhecimentos tem carácter eliminatório,
são pontuadas numa escala de 0 a 20 valores, passando à fase seguinte
os candidatos que obtenham classificação igual ou superior a
9,5 valores.

11.3.1 � As provas escritas de conhecimentos gerais terão a dura-
ção de duas horas e visam avaliar de um modo global os conhecimen-
tos resultantes da vivência do cidadão comum, nomeadamente no que
respeita a cultura geral, direitos e deveres da função pública e
deontologia profissional, sendo indicada a seguinte bibliografia:

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administra-
ção Central, Regional e Local, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Regime de férias, faltas e licenças aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, com a alteração introduzida pela
Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto;

Carta Deontológica do serviço público, publicada no Diário da
República, 1.ª série, de 17 de Março de 1993.

11.3.2 � As provas práticas de conhecimentos específicos visam
avaliar, em ambiente real de trabalho, os conhecimentos dos candi-
datos em relação às funções próprias da área a que concorrem.

As provas de conhecimentos específicos incidirão sobre as seguin-
tes matérias:

Concurso I:

a) Técnico superior de 2.ª classe (área de direito):

Constituição da República Portuguesa;
Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei

n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janei-
ro, e republicadas em anexo ao mesmo);

Competências e regime jurídico de funcionamento dos
órgãos do município e das freguesias (Decreto-Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro);

Quadro de transferências de atribuições e competências
para as autarquias locais (lei n.º 159/99, de 14 de Se-
tembro);

Regime jurídico de obras públicas (Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro,
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, Decreto-Lei
n.º 61/99, de 2 de Março, Lei n.º 155 de 14 de Setem-
bro, e Portarias n.os 660/99, de 17 de Agosto, 417-E/
99, 412-G/99, 412-H/99, 412-I/99, 412-J/99, de 4 de
Junho);

Regime jurídico de licenciamento de operações de
loteamento e das obras de urbanização (Decreto-Lei
n.º 448/91, de 29 de Novembro, Lei n.º 25/92, de 31 de
Agosto, Decreto-Lei n.º 302/94, de 19 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro, Lei n.º 26/
96, de 1 de Agosto, Decreto Regulamentar n.º 63/91, de
29 de Novembro, e Portarias n.os 216/92, de 20 de
Março, e 1182/92, de 22 de Dezembro);

Regime jurídico de licenciamento municipal de obras
particulares (Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Dezem-
bro, Lei n.º 29/92, de 5 de Setembro, Decreto-Lei
n.º 250/94, de 14 de Outubro, Lei n.º 26/96, de 1 de
Agosto, Decreto-Lei n.º 83/94, de 14 de Março, e Por-
tarias n.os 1115-A/94, 1115-B/94, e 1115-D/94, todas
de 15 de Dezembro, e 143/92, de 5 de Março).

b) Técnico superior de serviço social de 2.ª classe:

Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janei-
ro, e republicadas em anexo ao mesmo);

Competências e regime jurídico de funcionamento dos
órgãos do município e das freguesias (Decreto-Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro);

Quadro de transferências de atribuições e competências
para as autarquias locais (Lei n.º 159/99, de 14 de Se-
tembro);

Rendimento mínimo garantido (lei n.º 19-A/96, de 29 de
Junho, Decreto-Lei n.º 164-A/97, de Junho, Decreto-
-Lei n.º 196/97, de 31 de Julho);

Atribuição de habitação social e regime de renda apoiada
(Decreto Regulamentar n.º 50/77, de 11 de Agosto, e
Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio);

Programa de realojamento (Decreto-Lei n.º 226/87, de 6 de
Junho, e Decreto-Lei n.º 197/95, de 29 de Julho);

Educação � Lei de bases do sistema educativo (Lei n.º 46/
86, de 14 de Outubro);

Transportes escolares (Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Se-
tembro);

Acção social escolar (Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de
Dezembro);

Educação pré-escolar (Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro
Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho, despachos
conjuntos n.os 300/97 e 291/97, de 4 de Setembro);

Menores em risco (Decreto-Lei n.º 189/91, de 17 de Maio,
e Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro).

c) Técnico superior de 2.ª classe (arquitecto):

Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janei-
ro, e republicadas em anexo ao mesmo);

Competências e regime jurídico de funcionamento dos
órgãos do município e das freguesias (Decreto-Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro);

Quadro de transferências de atribuições e competências
para as autarquias locais (Lei n.º 159/99, de 14 de Se-
tembro);

Regime jurídico de obras públicas (Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro,
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, Decreto-Lei
n.º 61/99, de 2 de Março, Lei n.º 155 de 14 de Setem-
bro, e Portarias n.os 660/99, de 17 de Agosto, 417-E/
99, 412-G/99, 412-H/99, 412-I/99, 412-J/99, de 4 de
Junho);

Regime jurídico de licenciamento de operações de
loteamento e das obras de urbanização (Decreto-Lei
n.º 448/91, de 29 de Novembro, Lei n.º 25/92, de 31 de
Agosto, Decreto-Lei n.º 302/94, de 19 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro, Lei n.º 26/
96, de 1 de Agosto, Decreto Regulamentar n.º 63/91, de
29 de Novembro, e Portarias n.os 216/92, de 20 de
Março, e 1182/92, de 22 de Dezembro);

Regime jurídico de licenciamento municipal de obras
particulares (Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Dezem-
bro, Lei n.º 29/92, de 5 de Setembro, Decreto-Lei
n.º 250/94, de 14 de Outubro, Lei n.º 26/96, de 1 de
Agosto, Decreto-Lei n.º 83/94, de 14 de Março, e Por-
tarias n.os 1115-A/94, 1115-B/94, e 1115-D/94, todas
de 15 de Dezembro, e 143/92, de 5 de Março).

Concurso II:

Engenheiro técnico civil de 2.ª classe:

Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro,
e republicadas em anexo ao mesmo);

Competências e regime jurídico de funcionamento dos órgãos
do município e das freguesias (Decreto-Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro);

Quadro de transferências de atribuições e competências
para as autarquias locais (Lei n.º 159/99, de 14 de Se-
tembro);

Regime jurídico de obras públicas (Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro,
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, Decreto-Lei
n.º 61/99, de 2 de Março, Lei n.º 155 de 14 de Setem-
bro, e Portarias n.os 660/99, de 17 de Agosto, 417-E/
99, 412-G/99, 412-H/99, 412-I/99, 412-J/99, de 4 de
Junho);

Regime jurídico de licenciamento de operações de
loteamento e das obras de urbanização (Decreto-Lei
n.º 448/91, de 29 de Novembro, Lei n.º 25/92, de 31 de
Agosto, Decreto-Lei n.º 302/94, de 19 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 334/95, de 28 de Dezembro, Lei n.º 26/
96, de 1 de Agosto, Decreto Regulamentar n.º 63/91, de
29 de Novembro, e Portarias n.os 216/92, de 20 de Mar-
ço, e 1182/92, de 22 de Dezembro);

Regime jurídico de licenciamento municipal de obras parti-
culares (Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de Dezembro, Lei
n.º 29/92, de 5 de Setembro, Decreto-Lei n.º 250/94, de
14 de Outubro, Lei n.º 26/96, de 1 de Agosto, Decreto-Lei
n.º 83/94, de 14 de Março, e Portarias n.os 1115-A/94,
1115-B/94, e 1115-D/94, todas de 15 de Dezembro, e
143/92, de 5 de Março).
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Concurso III:

Operador de sistemas de 2.ª classe:

Prova prática específica de conhecimentos que consistirá
na realização duma tarefa, em contexto real de trabalho
e dentro do conteúdo funcional da categoria (Portaria
n.º 244/97, de 11 de Abril);

A prova terá uma duração máxima de 90 minutos.

12 � Classificação final � os resultados obtidos na aplicação de
cada método de selecção serão expressos na escala de 0 a 20 valores,
sendo a classificação final (CF), expressa na mesma escala, a resultante
da média aritmética simples das classificações obtidas em cada um
dos referidos métodos.

12.1 � Em caso de igualdade de classificação, prefere o candidato
que reuna as condições previstas no n.º 2 do artigo 37.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � A relação dos candidatos admitidos prevista no n.º 2 do
artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, será afixada
no edifício dos Paços do Município.

14 � Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do
artigo 34.º do mesmo diploma legal.

15 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos
nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 � Regime de estágio:
16.1 � Concurso I e II:
16.1.1 � O estágio terá a duração de um ano e obedecerá às re-

gras constantes do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho.

16.1.2 � A frequência do estágio será feita em regime de comis-
são de serviço extraordinário ou contrato administrativo de provi-
mento, consoante o estagiário possua ou não nomeação definitiva à
função pública.

16.1.3 � A avaliação e a classificação final do estagiário compe-
tem ao júri do estágio e atenderão aos seguintes factores:

Relatório do estágio;
Classificação de serviço obtida durante o período de estágio;
Classificação obtida em curso de formação profissional, desde

que possível a frequência do mesmo.

16.1.4 � A classificação final do estágio, expressa numa escala de
0 a 20 valores, será a resultante da média aritmética simples da
classificação obtida em cada um dos factores referidos no n.º 16.1.3.

16.2 � Concurso III:
16.2.1 � O estágio terá a duração de um ano e obedecerá às regras

constantes do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.
16.2.2 � A frequência do estágio será feita em regime de comis-

são de serviço extraordinário ou contrato administrativo de provi-
mento, consoante o estagiário possua ou não nomeação definitiva à
função pública.

16.2.3 � O estágio inclui a frequência de cursos de formação
directamente relacionados com as funções a exercer. A frequência
dos cursos pode ser dispensada no caso do estagiário fazer prova de já
possuir a formação exigida.

16.2.4 � A avaliação e a classificação final do estagiário compe-
tem ao júri do estágio e atenderão aos seguintes factores:

Relatório do estágio;
Classificação de serviço obtida durante o período de estágio;
Classificação obtida nos cursos de formação profissional.

16.2.5 � A classificação final do estágio, expressa numa escala de
0 a 20 valores, será a resultante da média aritmética simples da
classificação obtida em cada um dos factores referidos no n.º 16.2.4.

17 � Composição do júri � o júri dos concursos, que é simultane-
amente júri de estágio, terá a seguinte constituição:

Concurso I, alínea a) � técnico superior de 2.ª classe (área de
direito):

Presidente � vereador, Nuno Miguel Gonçalves Pereira.
1.º vogal efectivo � director de Departamento dos Serviços

Centrais da Câmara Municipal de Lagos, Joaquim José Bento
Rocha.

2.º vogal efectivo � chefe de Divisão, Maria Ascensão Jesus
Lopes Ruivinho.

1.º vogal suplente � vereador, António Manuel Martins Perei-
ra.

2.º vogal suplente � engenheiro, Eduardo Jorge Guiomar Reis
José, chefe de gabinete.

O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

Concurso I, alínea b) � técnico superior de serviço social de
2.ª classe:

Presidente � vereador, Nuno Miguel Gonçalves Pereira.
1.º vogal efectivo � director de Departamento dos Serviços

Centrais da Câmara Municipal de Lagos, Joaquim José Bento
Rocha.

2.º vogal efectivo � chefe de Divisão, Maria Ascensão Jesus
Lopes Ruivinho.

1.º vogal suplente � vereador, António Manuel Martins Pereira.
2.º vogal suplente � engenheiro, Eduardo Jorge Guiomar Reis

José, chefe de gabinete.

O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

Concurso I, alínea c) � técnico superior de 2.ª classe (arquitecto):

Presidente � vereador, Nuno Miguel Gonçalves Pereira.
1.º vogal efectivo � director de Departamento dos Serviços

Centrais da Câmara Municipal de Lagos, Joaquim José Bento
Rocha.

2.º vogal efectivo � chefe de Divisão, Maria Ascensão Jesus
Lopes Ruivinho.

1.º vogal suplente � vereador, António Manuel Martins Pereira.
2.º vogal suplente � engenheiro, Eduardo Jorge Guiomar Reis

José, chefe de gabinete.

O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

Concurso II � engenheiro técnico civil de 2.ª classe:

Presidente � vereador, Nuno Miguel Gonçalves Pereira.
1.º vogal efectivo � chefe de Divisão, Maria Ascensão Jesus

Lopes Ruivinho.
2.º vogal efectivo � engenheiro técnico civil principal, Rosa

Esmeralda Marques Guerreiro Nunes.
1.º vogal suplente � vereador, António Manuel Martins Pereira.
2.º vogal suplente � engenheiro, António José Santos Pereira.

O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

Concurso III � operador de sistemas de 2.ª classe:

Presidente � vereador, António Manuel Martins Pereira.
1.º vogal efectivo � engenheiro Eduardo Jorge Guiomar Reis

José, chefe de gabinete.
2.º vogal efectivo � chefe de Divisão, Maria Ascensão Jesus

Lopes Ruivinho.
1.º vogal suplente � vereador, Nuno Miguel Gonçalves Pereira.
2.º vogal suplente � engenheiro, António José Santos Pereira.

O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

28 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, José Fernandes
Estevens. 10-1-098 134

Aviso

Concursos externos de ingresso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, datado de 1 de
Março de 2000, no uso da competência que lhe é conferida pela
alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 25 de
Junho, se encontram abertos, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, pelo prazo de 10 dias úteis,
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, os concursos externos de ingresso abaixo indicados, tendo
em vista o preenchimento dos seguintes lugares do quadro de pessoal
desta Câmara Municipal:

Pessoal auxiliar:

1) Um lugar de telefonista;
2) Um lugar de motorista de ligeiros;
3) Um lugar de motorista de pesados;
4) Dois lugares de condutor de máquinas pesadas e veículos

especiais;
5) Um lugar de fiel de armazém;
6) Um lugar de cozinheiro;
7) Um lugar de vigilante de parques e jardins;
8) Seis lugares de auxiliar de serviços gerais;
9) Dois lugares de servente.
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1 � Os concursos visam exclusivamente o provimento dos men-
cionados lugares, caducando com o seu preenchimento.

2 � Legislação aplicável � Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

3 � Conteúdo funcional:

Concursos 1 a 7 � o constante do despacho n.º 38/88, publica-
do no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro
de 1989.

Concurso 8 � o constante do despacho n.º 4/88, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 80 de 6 de Abril de 1989.

4 � O local de trabalho situa-se na área do município de Castro Marim.
5 � Vencimento � o vencimento será o previsto no anexo II do

Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, sem prejuízo do di-
reito de opção pelo vencimento do lugar de origem, no caso de pes-
soal já vinculado à função pública, sendo as condições de trabalho e
as regalias sociais as genericamente vigentes para a administração
pública local.

6 � Requisitos gerais e especiais de admissão:
6.1 � A estes concursos poderão candidatar-se todos os indivídu-

os, vinculados ou não à função pública, que satisfaçam cumulativa-
mente os seguintes requisitos gerais:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

6.2 � Requisitos especiais:

Concursos 5, 7, 8 e 9 � escolaridade obrigatória.
Concursos 1 e 6 � escolaridade obrigatória e experiência pro-

fissional na área em que concorre.
Concurso 2 � escolaridade obrigatória e carta de condução da

categoria B.
Concurso 3 � escolaridade obrigatória e carta de condução da

categoria C.
Concurso 4 � escolaridade obrigatória, carta de condução da

categoria C e experiência profissional no manuseamento de
máquinas (retroescavadora, niveladora, etc.).

7 � Formalização das candidaturas:
7.1 � O requerimento de admissão ao concurso, elaborado de

acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 112/90, de 4 de Abril,
deve ser dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Castro
Marim, entregue pessoalmente no sector de pessoal desta autarquia
ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao
termo do prazo fixado para entrega das candidaturas, para a Câ-
mara Municipal de Castro Marim, apartado 10, 8950-138 Castro
Marim.

7.2 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, situação militar, se for caso disso, número e data
do bilhete de identidade, bem como a entidade que o emitiu,
residência, código postal e número de telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Situação face à função pública, se for caso disso, com menção

expressa da categoria detida, serviço a que pertence e
natureza do vínculo;

d) Menção do concurso a que se candidata, bem como do
Diário da República em que se encontra publicado o pre-
sente aviso.

7.3 � Os candidatos não vinculados à função pública deverão ainda
indicar, no respectivo requerimento, sob compromisso de honra, a
situação precisa em que se encontram relativamente a cada um dos
requisitos gerais e especiais de admissão mencionados no n.º 8 do
presente aviso.

7.4 � O requerimento de admissão deve ser acompanhado dos
seguintes documentos:

a) Certificado autêntico ou autenticado de habilitações literá-
rias e cópia da carta de condução para os concursos 2, 3 e 4;

b) Fotocópia do bilhete de identidade.

8 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de documen-
tos comprovativos das suas declarações.

9 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
10 � Os métodos de selecção a utilizar nos concursos são:

Prova prática de conhecimentos específicos;
Entrevista profissional de selecção.

10.1 � Critérios de apreciação e ponderação dos métodos de se-
lecção:

10.1.1 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista
profissional de selecção são a entrevista profissional de selecção será
classificada de 8 a 20 valores, sendo cada factor avaliado da seguinte
forma:

10.1.2 � As provas práticas de conhecimentos específicos visam
avaliar, em ambiente real de trabalho, os conhecimentos dos candida-
tos em relação às funções próprias da área a que concorrem.

As provas  práticas de conhecimentos terão uma duração máxima
de 30 minutos.

11 � Classificação final � os resultados obtidos na aplicação de
cada método de selecção serão expressos na escala de 0 a 20 valores,
sendo a classificação final (CF), expressa na mesma escala, a resultante

da média aritmética simples das classificações obtidas em cada um
dos referidos métodos.

11.1 � Em caso de igualdade de classificação, prefere o candidato
que reuna as condições previstas no n.º 2 do artigo 37.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 � A relação dos candidatos admitidos prevista no n.º 2 do
artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, será afixada
no edifício dos Paços do Município.

Sem conhecimentos do
conteúdo funcional do
lugar.

Sem segurança, exponta-
neidade e sem poder de
comunicação.

Sem capacidade de organi-
zação e planeamento.

Sem clareza de ideias e
raciocínio confuso.

Conhecimentos do conteúdo fun-
cional do lugar.

Relacionamento interpessoal e
fluência verbal.

Capacidade de análise e síntese

Clareza de raciocínio ..................

Factores

Pontuação

5 4 3 2

Grande conhecimentos
do conteúdo funcio-
nal do lugar.

Grande segurança, ex-
pontaneidade e gran-
de poder de comuni-
cação.

Grande capacidade de
organização e pla-
neamento.

Grande clareza e pro-
fundidade de ideias e
rapidez de raciocínio.

Conhecimentos do con-
teúdo funcional do
lugar.

Segurança, expontanei-
dade e poder de co-
municação.

Capacidade de organiza-
ção e planeamento.

Clareza e profundidade
de ideias e rapidez de
raciocínio.

Poucos conhecimentos
do conteúdo funcional
do lugar.

Pouca segurança, expon-
taneidade e pouco po-
der de comunicação.

Pouca capacidade de or-
ganização e planea-
mento.

Pouca clareza e profun-
didade de ideias e ra-
pidez de raciocínio.
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13 � Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do
artigo 34.º do mesmo diploma legal.

14 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos
nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 � Composição do júri � o júri dos concursos terá a seguinte
constituição:

Concurso 1 � telefonista:

Presidente � vereador, Nuno Miguel Gonçalves Pereira.
1.º vogal efectivo � chefe de Divisão, Maria Ascensão Jesus

Lopes Ruivinho.
2.º vogal efectivo � José Carlos Trindade Nunes, assistente

administrativo especialista.
1.º vogal suplente � vereador, António Manuel Martins Pereira.
2.º vogal suplente � Joaquina Maria Palma Gomes Fernandes,

assistente administrativo especialista.

O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

Concursos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 � motorista de ligeiros, motoris-
ta de pesados, condutor de máquinas pesadas e veículos especiais, fiel
de armazém, cozinheiro, vigilante de parques e jardins, auxiliar de
serviços gerais, servente.

Presidente � vereador, António Manuel Martins Pereira.
1.º vogal efectivo � engenheiro, António José Santos Pereira.
2.º vogal efectivo � chefe de Divisão, Maria Ascensão Jesus

Lopes Ruivinho.
1.º vogal suplente � vereador, Nuno Miguel Gonçalves Pereira.
2.º vogal suplente � engenheira técnica civil principal, Rosa

Esmeralda Marques Guerreiro Nunes.

O primeiro vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

28 de Março de 2000. � O Presidente da Câmara, José Fernandes
Estevens. 10-1-098 135

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTREMOZ

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
dois lugares de calceteiro principal

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara n.º 54/2000, de 12 de Maio de 2000, foram
nomeadas para provimento no lugar de calceteiro principal as
candidatas Joaquina Maria Gonçalves da Rosa e Maria Adelaide Pernas
Bilro Godinho, respectivamente, primeiro e segundo classificadas, no
concurso acima referido, aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 52, de 2 de Março de 2000.

Mais se torna público que as referidas candidatas deverão aceitar a
nomeação no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República.

15 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, Luís Filipe Pereira
Mourinha. 10-1-098 101

CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

 Aviso n.º 13/00-R. H.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que por meu despa-
cho datado de 22 de Maio de 2000, e nos termos dos n.os 1 e 2 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, concurso externo de
ingresso para admissão de um estagiário com vista ao provimento de
um lugar de técnico superior de 2.ª classe, da carreira de técnico
superior (estudos europeus), do grupo de pessoal técnico superior do
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Felgueiras, a prestar serviço
no Departamento de Planeamento, Divisão Sócio-Cultural.

O estágio tem carácter probatório, com a duração não inferior a
um ano e obedecerá às regras constantes do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho. O provimento definitivo na categoria de
técnico superior de 2.ª classe fica dependente da avaliação que vier a
ser efectuada pelo júri a constituir nos termos da lei.

2 � Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso �
podem candidatar-se os indivíduos que, até ao termo do prazo fixa-

do para apresentação de candidaturas, satisfaçam os seguintes requi-
sitos:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir licenciatura em Estudos Europeus;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

3 � Remuneração e condições de trabalho � o candidato selecci-
onado será remunerado pelo escalão 1, índice 310, a que corresponde
o vencimento de 181 000$. As condições de trabalho e regalias sociais
são as genericamente vigentes para os funcionários da administração
local.

4 � Conteúdo funcional � funções de investigação, estudo, con-
cepção, e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e respon-
sabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, requerendo uma
especialização e formação básica no âmbito da licenciatura em Estudos
Europeus.

5 � Local de trabalho � área do município de Felgueiras.
6 � Prazo de validade � o concurso é válido para provimento da

vaga posta a concurso e cessa com o seu preenchimento.
7 � Composição do júri:

Presidente � Dr.ª Fátima Felgueiras, presidente da Câmara
Municipal que será substituída nas suas faltas e impedimentos
pelo primeiro vogal efectivo.

Vogais efectivos � professor Edgar Pinto da Silva, vereador, e
engenheiro, José António Barbieri Cardoso, director do
Departamento de Planeamento, em regime de substituição.

Vogais suplentes � Dr. António Pereira Mesquita de Carvalho,
vereador, e Dr.ª Anabela da Saudade Fernandes Gonçalves,
chefe da Divisão Sócio-Cultural, em regime de substituição.

8 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será feita
por prova de conhecimentos, com carácter eliminatório, e entrevista
profissional de selecção.

8.1 � Programa da prova � a prova de conhecimentos, que tem
por fim avaliar o nível de conhecimentos académicos e profissionais
dos candidatos exigíveis e adequados ao exercício da função, consis-
tirá na realização de uma prova teórica, oral, que terá a duração
aproximada de 20 minutos, envolvendo conhecimentos de organiza-
ção e gestão das autarquias, princípios éticos, estatuto disciplinar dos
funcionários e agentes da administração local; regime de férias, faltas
e licenças; procedimento administrativo e medidas de modernização
administrativa.

Legislação base necessária � Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro; Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro; Carta Ética � 10 Princí-
pios Éticos da Administração Pública da Presidência do Conselho de
Ministros; Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro; Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações da Lei n.º 117/99, de
11 de Agosto; Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, na re-
dacção actual conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;
e Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril.

8.2 � Classificação final � para efeitos de classificação final dos
candidatos, o júri adoptará a seguinte fórmula:

PC + EPS
CF = ����

2

em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

8.3 � A prova de conhecimentos será pontuada numa escala en-
tre 0 e 20 valores e terá em conta a seguinte valoração:

Prova não conseguida � até 9 valores;
Prova sofrivelmente conseguida � de 10 a 12 valores;
Prova francamente conseguida � de 13 a 15 valores;
Prova optimamente conseguida � de 16 a 20 valores.

8.4 � A entrevista profissional de selecção, que tem por fim ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
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aptidões pessoais e profissionais dos candidatos, será pontuada numa
escala entre 0 e 20 valores, tendo em conta a seguinte fórmula:

3.5e1 + 3e2 + 2.5e3 + 2e4
EPS = ����������

11

em que:

e1 = motivação e interesse;
e2 = qualificação e perfil para o cargo;
e3 = capacidade de expressão e compreensão verbal;
e4 = capacidade de relacionamento interpessoal;
3.5, 3, 2.5, e 2 = coeficientes de ponderação.

8.4.1 � Cada factor terá a seguinte valoração, dependendo os
valores intermédios da apreciação subjectiva dos elementos do júri:

e não favorável � até 9 valores;
e favorável com reservas � de 10 a 12 valores;
e favorável sem reservas � de 13 a 15 valores;
e favorável preferencialmente � de 16 a 20 valores.

8.5 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas de
reunião do júri do concurso sendo as mesmas facultadas aos candida-
tos sempre que solicitadas.

9 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento, dirigido à presidente da Câmara
Municipal de Felgueiras, entregue pessoalmente na Secção de Recur-
sos Humanos, ou enviado por correio com aviso de recepção, expedido
até ao termo do prazo fixado, endereçado à Câmara Municipal de
Felgueiras, Praça da República, 4610-116 Felgueiras. Os candidatos
podem utilizar requerimento modelo tipo a fornecer pela Secção de
Recursos Humanos desta Câmara Municipal.

9.1 � Do requerimento deve constar:
9.1.1 � Identificação do candidato � nome completo, estado civil,

profissão, filiação, naturalidade, data de nascimento, morada com
indicação do código postal, telefone, número e data do bilhete de
identidade, arquivo de identificação que o emitiu e número de
contribuinte fiscal.

9.1.2 � Identificação do concurso a que concorre, com referência
à data, número e série do Diário da República, em que o aviso foi
publicado.

9.1.3 � Declaração sob compromisso de honra da situação pre-
cisa em que se encontra relativamente aos requisitos gerais de pro-
vimento a que aludem as alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do pre-
sente aviso.

9.2 � Ao requerimento de admissão deve ser junto:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das
habilitações académicas e ou profissionais que possui ou
fotocópia conferida pelo serviço onde é entregue a candida-
tura, mediante a apresentação do original;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Curriculum vitae detalhado devidamente datado e assinado,

anexado de fotocópia dos documentos comprovativos dos
elementos dele constantes;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal, os quais deverão ser igualmente
comprovados documentalmente.

10 � O júri pode ainda exigir dos candidatos a apresentação de
documentos comprovativos de factos por eles referidos que possam
relevar para apreciação do seu mérito.

11 � A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos de admissão constantes do presente aviso determina a
exclusão do concurso.

12 � Para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento, a
apresentação ou a entrega de documento falso implica a participação
à entidade competente para procedimento disciplinar e penal,
conforme os casos.

13 � Relação de candidatos e lista de classificação final � a
relação de candidatos admitidos será afixada no placard do Depar-
tamento Administrativo do edifício dos Paços do Município, sendo
os candidatos convocados para realização dos métodos de selecção
nos termos do n.º 2 do artigo 35.º com referência ao n.º 2 do arti-
go 34.º, ambos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.
Os candidatos a excluir serão notificados nos termos do artigo 34.º
do referido decreto-lei. A lista de classificação final é notificada aos

candidatos de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 40.º do
mesmo diploma.

14 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional,
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

22 de Maio de 2000. � A Presidente da Câmara, Fátima Felgueiras.
10-1-098 103

Aviso n.º 14/00-R. H.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que por meu despa-
cho datado de 22 de Maio de 2000, e nos termos dos n.os 1 e 2 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, concurso externo
de ingresso para admissão de dois estagiários com vista ao
provimento de dois lugares de técnico superior de 2.ª classe, da
carreira de técnico superior (relações públicas), do grupo de pessoal
técnico superior do quadro de pessoal da Câmara Municipal de
Felgueiras, a prestar serviço no Departamento de Planeamento,
Divisão Sócio-Cultural.

O estágio tem carácter probatório, com a duração não inferior a
um ano e obedecerá às regras constantes do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho. O provimento definitivo na categoria de
técnico superior de 2.ª classe fica dependente da avaliação que vier a
ser efectuada pelo júri a constituir nos termos da lei.

2 � Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso �
podem candidatar-se os indivíduos que, até ao termo do prazo fixa-
do para apresentação de candidaturas, satisfaçam os seguintes requi-
sitos:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir licenciatura em Relações Públicas;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.

3 � Remuneração e condições de trabalho � os candidatos selec-
cionados serão remunerados pelo escalão 1, índice 310, a que corres-
ponde o vencimento de 181 000$. As condições de trabalho e regalias
sociais são as genericamente vigentes para os funcionários da
administração local.

4 � Conteúdo funcional � planeia, elabora, organiza e controla
acções de comunicação para estabelecer, manter e aperfeiçoar o co-
nhecimento mútuo entre entidades ou grupos e o público com que
estes estejam directa ou indirectamente relacionados; participa em
acções de carácter protocolar.

5 � Local de trabalho � área do município de Felgueiras.
6 � Prazo de validade � o concurso é válido para provimento

das vagas postas a concurso e cessa com o seu preenchimento.
7 � Composição do júri:

Presidente � Dr.ª Fátima Felgueiras, presidente da Câmara
Municipal que será substituída nas suas faltas e impedimentos
pelo primeiro vogal efectivo.

Vogais efectivos � Dr. António Pereira Mesquita de Carvalho,
vereador, e engenheiro, José António Barbieri Cardoso, direc-
tor do Departamento de Planeamento, em regime de substi-
tuição.

Vogais suplentes � professor Edgar Pinto da Silva, vereador, e
Dr.ª Anabela da Saudade Fernandes Gonçalves, chefe da Divisão
Sócio-Cultural, em regime de substituição.

8 � Métodos de selecção � a selecção dos candidatos será feita
por prova de conhecimentos, com carácter eliminatório, e entrevista
profissional de selecção.

8.1 � Programa da prova � a prova de conhecimentos, que tem
por fim avaliar o nível de conhecimentos académicos e profissionais
dos candidatos exigíveis e adequados ao exercício da função, consis-
tirá na realização de uma prova teórica, oral, que terá a duração
aproximada de 20 minutos, envolvendo conhecimentos de organiza-
ção e gestão das autarquias, princípios éticos, estatuto disciplinar dos
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funcionários e agentes da administração local; regime de férias, faltas
e licenças; procedimento administrativo e medidas de modernização
administrativa.

Legislação base necessária � Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro; Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro; Carta Ética � 10 Princí-
pios Éticos da Administração Pública da Presidência do Conselho de
Ministros; Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro; Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações da Lei n.º 117/99, de
11 de Agosto; Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, na re-
dacção actual conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;
e Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril.

8.2 � Classificação final � para efeitos de classificação final dos
candidatos, o júri adoptará a seguinte fórmula:

PC + EPS
CF = ����

2

em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

8.3 � A prova de conhecimentos será pontuada numa escala en-
tre 0 e 20 valores e terá em conta a seguinte valoração:

Prova não conseguida � até 9 valores;
Prova sofrivelmente conseguida � de 10 a 12 valores;
Prova francamente conseguida � de 13 a 15 valores;
Prova optimamente conseguida � de 16 a 20 valores.

8.4 � A entrevista profissional de selecção, que tem por fim ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões pessoais e profissionais dos candidatos, será pontuada numa
escala entre 0 e 20 valores, tendo em conta a seguinte fórmula:

3.5e1 + 3e2 + 2.5e3 + 2e4
EPS = ����������

11

em que:

e1 = motivação e interesse;
e2 = qualificação e perfil para o cargo;
e3 = capacidade de expressão e compreensão verbal;
e4 = capacidade de relacionamento interpessoal;
3.5, 3, 2.5, e 2 = coeficientes de ponderação.

8.4.1 � Cada factor terá a seguinte valoração, dependendo os
valores intermédios da apreciação subjectiva dos elementos do júri:

e não favorável � até 9 valores;
e favorável com reservas � de 10 a 12 valores;
e favorável sem reservas � de 13 a 15 valores;
e favorável preferencialmente � de 16 a 20 valores.

8.5 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final,
incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas de
reunião do júri do concurso sendo as mesmas facultadas aos candida-
tos sempre que solicitadas.

9 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento, dirigido à presidente da Câmara
Municipal de Felgueiras, entregue pessoalmente na Secção de Recur-
sos Humanos, ou enviado por correio com aviso de recepção, expedido
até ao termo do prazo fixado, endereçado à Câmara Municipal de
Felgueiras, Praça da República, 4610-116 Felgueiras. Os candidatos
podem utilizar requerimento modelo tipo a fornecer pela Secção de
Recursos Humanos desta Câmara Municipal.

9.1 � Do requerimento deve constar:
9.1.1 � Identificação do candidato � nome completo, estado civil,

profissão, filiação, naturalidade, data de nascimento, morada com
indicação do código postal, telefone, número e data do bilhete de
identidade, arquivo de identificação que o emitiu e número de
contribuinte fiscal.

9.1.2 � Identificação do concurso a que concorre, com referência
à data, número e série do Diário da República, em que o aviso foi
publicado.

9.1.3 � Declaração sob compromisso de honra da situação pre-
cisa em que se encontra relativamente aos requisitos gerais de pro-
vimento a que aludem as alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do pre-
sente aviso.

9.2 � Ao requerimento de admissão deve ser junto:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das
habilitações académicas e ou profissionais que possui ou
fotocópia conferida pelo serviço onde é entregue a candida-
tura, mediante a apresentação do original;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Curriculum vitae detalhado devidamente datado e assinado,

anexado de fotocópia dos documentos comprovativos dos
elementos dele constantes;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal, os quais deverão ser igualmente
comprovados documentalmente.

10 � O júri pode ainda exigir dos candidatos a apresentação de
documentos comprovativos de factos por eles referidos que possam
relevar para apreciação do seu mérito.

11 � A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos de admissão constantes do presente aviso determina a
exclusão do concurso.

12 � Para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento, a
apresentação ou a entrega de documento falso implica a participação
à entidade competente para procedimento disciplinar e penal,
conforme os casos.

13 � Relação de candidatos e lista de classificação final � a
relação de candidatos admitidos será afixada no placard do Depar-
tamento Administrativo do edifício dos Paços do Município, sendo
os candidatos convocados para realização dos métodos de selecção
nos termos do n.º 2 do artigo 35.º com referência ao n.º 2 do arti-
go 34.º, ambos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.
Os candidatos a excluir serão notificados nos termos do artigo 34.º
do referido decreto-lei. A lista de classificação final é notificada aos
candidatos de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 40.º do
mesmo diploma.

14 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional,
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

22 de Maio de 2000. � A Presidente da Câmara, Fátima
Felgueiras. 10-1-098 102

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA

Aviso

Licença sem vencimento de longa duração

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 24 de
Abril de 2000, ao abrigo do disposto no artigo 78.º do Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, foi concedida licença sem vencimento
de longa duração a Carlos Manuel Lopes Silveira, pedreiro, funcionário
do quadro desta Câmara Municipal, a qual teve início, em 1 de Maio
de 2000.

2 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, Joaquim Carlos
Piscarreta Rego. 10-1-098 104

Aviso

Nomeação nos termos do Decreto-Lei
n.º 195/97, de 31 de Julho

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 2 de
Fevereiro de 2000, foram nomeados para os lugares do quadro de
pessoal desta Câmara Municipal os seguintes candidatos:

António José Silva Marmota � pintor.
Pedro Mendes Correia � cantoneiro de limpeza.

Estas nomeações foram precedidas de concursos internos, abertos
nos termos do Decreto-Lei n.º 195/97, de 31 de Julho, por aplicação
do Decreto-Lei n.º 81-A/96, de 26 de Junho, que tem como objectivo
a regularização das situações jurídicas de emprego do pessoal contratado
a termo certo.

Os nomeados deverão tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, nos
termos do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
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Dezembro. (Processo não sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de
Contas conforme estipula o artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o
artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, alterado pela
Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro.)

11 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, Joaquim Carlos
Piscarreta Rego. 10-1-098 105

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso n.º 91/2000-D

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
28 de Abril do ano em curso, nomeei, em regime de substituição, ao
abrigo dos artigos 18.º e 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho,
conjugados com o artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de
Novembro, Laura da Conceição Oliveira Costa, no cargo de chefe da
Divisão de Planeamento Estratégico das Actividades Municipais, pelo
prazo de seis meses, ou até ao preenchimento do lugar se este ocorrer
antes do decurso daquele prazo, com efeitos a 1 de Maio do ano que
decorre.

3 de Maio de 2000. � A Presidente da Câmara, Isabel Damasceno
Campos. 10-1-098 108

Aviso n.º 94/2000-D

Avaliação de estágio � nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 11 de Maio de 2000, homologuei a lista classificativa relativa à
avaliação de estágio para ingresso na carreira de operador de siste-
ma de 2.ª classe, tendo o candidato sido classificado da seguinte
forma:

Paulo Miguel Nunes Penicheiro � 14 valores.

Mais se torna público que por meu despacho, de hoje, nomeei para
o lugar vago de operador de sistema de 2.ª classe, o indivíduo acima
referido, por urgente conveniência de serviço, produzindo efeitos esta
nomeação a 15 de Maio de 2000.

12 de Maio de 2000. � A Presidente da Câmara, Isabel Damasceno
Campos. 10-1-098 106

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 8 de
Maio de 2000, nomeei João Aires Portela Pessa Cabral de Soveral,
estagiário da carreira técnica superior, com vista ao provimento de
um lugar de técnico superior de 2.ª classe (sociologia), do quadro desta
Câmara Municipal, dado ter ficado classificado em 1.º lugar no
concurso externo de ingresso realizado para o efeito, conforme lista
de classificação final, notificada aos candidatos em 8 de Março de
2000.

O estágio será feito em regime de contrato administrativo de pro-
vimento, de conformidade com o disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho.

8 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, José Maria Minis-
tro dos Santos. 10-1-098 110

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 17 de
Maio de 2000, foi reclassificado o tractorista, António da Silva Guedes,
posicionado no escalão 3, índice 152, no lugar de condutor de máquinas
pesadas e veículos especiais, do quadro desta Câmara Municipal,
ficando posicionado no escalão 2, índice 157, nos termos do
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, na sua
actual redacção.

A reclassificação foi feita ao abrigo do artigo 51.º do Decreto-Lei
n.º 247/87, de 17 de Junho, tendo em conta o despacho n.º 38/88,
do SEALOT, publicado no Diário da República, de 26 de Janeiro
de 1989.

17 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, José Maria Ministro
dos Santos. 10-1-098 109

CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA

Aviso n.º 63/2000

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior de serviço social � técnico
superior de 2.ª classe.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência do
concurso em epígrafe, aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, de 5 de Agosto de 1997, foi nomeada para o
lugar de técnica superior de 2.ª classe, da carreira de técnica superior
de serviço social, a candidata aprovada no respectivo estágio, com
15 valores, Maria José Martins, conforme despacho do presidente da
Câmara n.º 155/2000.

A posse deverá efectuar-se no prazo de 20 dias a contar da data da
publicação deste aviso no Diário da República, nos termos do
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

2 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, Manuel Paulo
Ramos Neto. 10-1-098 111

CÂMARA MUNICIPAL DE MONFORTE

Aviso

Concurso externo de ingresso geral para provimento de
um lugar de auxiliar técnico de campismo, do quadro
de pessoal.

1 � Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, conjugado com o Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, faz-se
público que, por despacho do presidente da Câmara Municipal, datado
de 18 de Maio de 2000, no uso das competências que lhe são
conferidas pela alínea a), do n.º 2, do artigo 68.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, se encontra aberto, pelo prazo de 15 dias úteis, a
contar da publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso externo de ingresso geral para provimento de um lugar de
auxiliar técnico de campismo, do quadro de pessoal, desta Câmara
Municipal.

2 � Prazo de validade � o concurso visa exclusivamente o provi-
mento da vaga posta a concurso e cessa com o seu preenchimento
conforme o disposto no n.º 4 do artigo 10.º, do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

3 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho,
aplicado à administração local pelo 238/98, de 11 de Julho, 353-A/
89, de 16 de Outubro, 427/89, de 7 de Dezembro, 247/87, de 17 de
Junho, 409/91, de 17 de Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro,
412-A/98, de 30 de Dezembro, 248/85, e Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho.

4 � Conteúdo funcional � vigia e zela pela segurança e conserva-
ção das instalações do parque de campismo; controla a entrada e saída
de pessoas, veículos e animais; procede à venda de senhas para a
utilização das instalações; efectua o registo de utilizadores do parque.

5 � Local de trabalho � a função corresponde ao lugar posto a
concurso será desempenhada na área do concelho de Monforte.

6 � Vencimento � escalão 1, índice 190, a que corresponde o
vencimento de 111 600$, de acordo com o Decreto-Lei n.º 404-A/
98, de 18 de Dezembro, com as alterações da Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro.

7 � Requisitos gerais de admissão � são requisitos gerais de
admissão ao concurso os definidos no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c)  Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmen-

te exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis

ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória.
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8 � Requisitos especiais de admissão � escolaridade obrigatória.
9 � Apresentação de candidaturas:
9.1 � Prazo � o prazo para a apresentação de candidaturas é de

15 dias úteis contados a partir da data da publicação do presente aviso
no Diário da República.

9.2 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas em requerimento dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Monforte, podendo ser remetido pelo correio, regis-
tado e com aviso de recepção, para Câmara Municipal de Monforte,
Praça da República, apartado 4, 7450-115 Monforte, expedidas até
ao termo do prazo fixado neste aviso para a apresentação das can-
didaturas, ou entregue pessoalmente na Secção de Pessoal, durante
o período de expediente, no qual deverão constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, número e data de bilhete de
identidade e respectivo arquivo de identificação, número
de contribuinte, residência, código postal e número de te-
lefone); quaisquer outros elementos que julguem ser suscep-
tíveis de influírem na apreciação do seu mérito e que só
serão tidos em consideração pelo júri se devidamente com-
provados;

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, devendo refe-

rir o Diário da República em que foi publicado o aviso.

10 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das
habilitações literárias;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão fiscal de
contribuinte;

c) Curriculum vitae devidamente documentado e detalhado,
datado e assinado.

10.1 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão
punidas nos termos da lei penal.

11 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a utilizar
serão os seguintes:

a) Prova escrita de conhecimentos (PEC);
b) Avaliação curricular (AC);
c) Entrevista profissional de selecção (EPS).

11.1 � A prova escrita de conhecimentos terá a duração de duas
horas e incidirá sobre os Decretos-Leis n.os 100/99, de 31 de Março,
117/99, de 11 de Agosto, 24/84, de 16 de Janeiro, 204/98, de 11 de
Julho, e 238/99, de 25 de Junho, 442/91, de 15 de Novembro, e 6/
96, de 31 de Janeiro, e Leis n.os 159/99, de 14 de Setembro, e 169/
99, de 18 de Setembro.

11.2 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 va-
lores e resultará da média aritmética simples das classificações obti-
das nas operações de selecção e efectuadas de acordo com a seguinte
fórmula:

PEC + AC + EPS
CF = �������

3

sendo:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

11.3 � A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos para o exercício das funções, sendo
considerados e ponderados os seguintes factores:

a) Habilitações literárias de base;
b) Formação profissional relacionada com a área funcional do

lugar posto a concurso;
c) Experiência profissional.

11.4 � A entrevista profissional de selecção tem por objectivo,
avaliar numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo considera-
dos os seguintes factores de apreciação:

a) Capacidade de expressão, fluência verbal e clareza de racio-
cínio;

b) Motivação no desempenho da função;
c) Espírito de equipa e participação.

Os resultados obtidos na apreciação dos métodos de selecção serão
classificados de 0 a 20 valores sendo excluídos os candidatos que
obtenham uma classificação final inferior a 10 valores.

12 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Rui Manuel Maia da Silva, presidente da Câmara.
Vogais efectivos � António de Oliveira Trindade, vereador em

regime de permanência, que substituirá o presidente nas suas
faltas e impedimentos, e Joaquim Gabriel Laureano Martins,
vereador em regime de permanência.

Vogais suplentes � António Joaquim Morais Medalhas, técnico
superior de 1.º classe, e Vítor Augusto Cid Carreiras, chefe de
secção de pessoal.

18 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, Rui Manuel Maia
da Silva. 10-1-098 112

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
uma vaga de operário principal � pedreiro

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
5 de Maio de 2000, foi nomeado para o primeiro lugar do concurso
interno de acesso geral para provimento de uma vaga de operário
principal � pedreiro o candidato António José Correia Morão, na
sequência do concurso acima referenciado, aberto por aviso publica-
do no Diário da República, 3.ª série, n.º 44, de 22 de Fevereiro de
2000, o qual deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da data
da publicação deste aviso no Diário da República.

O processo em causa não está sujeito a visto do Tribunal de Con-
tas. (Não são devidos emolumentos.)

5 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, Carlos Pinto de
Sá. 10-1-098 114

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento
de cinco vagas de assistente administrativo especia-
lista.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
19 de Maio de 2000, foram nomeados em assistentes administrativos
especialistas, os seguintes candidatos:

António Maria Pimenta Lopes, Josefa Emília Pisco Borlas
Barreiros, Antónia Lucinda Teles de Matos Serôdio, Maria Rita
Mira Bexiga Fernandes, e Maria Fernanda Antunes Pires Seixas
de Sousa.

Na sequência do concurso acima referenciado, aberto por aviso
afixado no átrio de entrada do edifício dos Paços do Município da
Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, no dia 21 de Março de
2000, os quais deverão tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação deste aviso no Diário da República.

O processo em causa não está sujeita a visto do Tribunal de Con-
tas. (Não são devidos emolumentos.)

22 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, Carlos Pinto de
Sá. 10-1-098 113

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO

Aviso

Nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, se torna público que Clarisse Isabel Cristovão Albino, foi
aprovada no estágio de ingresso na carreira técnica superior, efec-
tuado nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho, com a classificação de 17,3 valores, com vista ao provimen-
to de uma vaga de técnico superior de 2.ª classe, aberto através de
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 254, de 3 de
Novembro de 1998, depois de homologada por meu despacho de
8 de Maio de 2000.

11 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, Francisco José
Fernandes Leal. 10-1-098 116
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CÂMARA MUNICIPAL DE PENEDONO

Aviso

Concurso interno de acesso para provimento de um
lugar com dotação global de operador de sistemas
de 1.ª classe.

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, faz-se público que, autorizado por despacho do presiden-
te da Câmara de 23 de Maio de 2000, se encontra aberto pelo prazo
de sete dias, a contar da data da afixação deste aviso no átrio do
edifício dos Paços do Município, concurso interno de acesso para
provimento de um lugar com dotação global de operador de sistemas
de 1.ª classe.

1 � Prazo de validade � o concurso é válido para a vaga a prover
e cessa automaticamente com o preenchimento da mesma.

2 � O presente concurso rege-se pelo disposto no Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei
n.º 353-A/98, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 244/97, de 11 de
Abril, Decreto-Lei n.º 23/91, de 11 de Janeiro, e Portaria n.º 244/97,
de 11 de Abril.

3 � Local de trabalho � Câmara Municipal de Penedono.
4 � Vencimento � o vencimento é o correspondente ao escalão

1, índice 325 (Decreto-Lei n.º 12/2000, de 11 de Fevereiro).
5 � Requisitos de admissão � poderão concorrer os funcionários

que possuam os requisitos constantes da alínea c) do n.º 2 do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 23/91, de 11 de Janeiro.

6 � As candidaturas deverão ser formuladas mediante requerimen-
to dirigido ao presidente da Câmara, e dele deverão constar:

Identificação completa � nome, estado civil, data de nascimento,
filiação, naturalidade, residência, profissão, número e data do
bilhete de identidade, e serviço de identificação que o emitiu,
número fiscal de contribuinte, habilitações literárias e
profissionais;

Identificação da categoria que o candidato detém, natureza do
vínculo, tempo de serviço efectivo na categoria e carreira e
especificação de tarefas inerentes ao posto de trabalho que
ocupa;

O candidato poderá também especificar no requerimento quaisquer
circunstância que repute susceptíveis de influírem na apreciação do
seu mérito.

Podem ser entregues pessoalmente ou remetidas pelo correio, com
aviso de recepção, até ao termo do prazo, para a Câmara Municipal
de Penedono, 3630 Penedono.

7 � Os requerimentos deverão ser acompanhados com o
curriculum vitae.

8 � É dispensada a apresentação dos documentos constantes no
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que decla-
rem em alíneas separadas e sob compromisso de honra a situação precisa
em que se encontram, relativamente a cada uma das alíneas.

9 � As falsas declarações prestadas pelo candidato será punido nos
termos da lei.

10 � Local de publicação da relação de candidatos e lista de classi-
ficação final nos termos dos artigos 34.º, 35.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho � átrio dos Paços do Município.

11 � Os candidatos excluídos do concurso podem apresentar
recurso, dirigido ao presidente da Câmara Municipal no prazo de oito
dias úteis.

12 � Da lista de classificação final cabe recurso nos termos do
regime geral do contencioso administrativo.

13 � Métodos de selecção e menção dos factores de apreciação �
na selecção dos concorrentes serão utilizados os seguintes métodos,
sendo atribuídos a cada um deles a classificação de 0 a 20 valores.

13.1 � Avaliação curricular, que consiste em avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos, consideradas e ponderadas de acordo com
as exigências da função.

13.2 � Este factor será apreciado através da seguinte fórmula:

(CS) + (HAB) + 2(FP) + 2(EP)
AC = ������������

6

em que:

AC = avaliação curricular;
CS = classificação de serviço;
HAB = habilitações académicas de base;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional.

Para valorização dos subfactores o júri deliberou utilizar os seguin-
tes critérios:

Classificação de serviço � na classificação de serviço será
considerada a média aritmética das expressões quantitativas
atribuídas nos últimos três anos, efectuando-se a correspon-
dência dessa média para a escala de 0 a 20 valores pela multi-
plicação do factor 2.

Habilitações académicas de base:

a) Habilitação exigida para a categoria � 18 valores;
b) Habilitação superior à exigida para a categoria � 20 valo-

res.

Formação profissional:

a) Inexistência de acções de formação � 10 valores;
b) Até quatro acções de formação � 14 valores;
c) De cinco a 10 acções de formação � 18 valores;
d) A partir de 10 acções de formação � 20 valores.

Experiência profissional � este subfactor valia o exercício das
funções reportadas à permanência na categoria:

EP = Epcat
sendo:

EP = experiência profissional;
EF = duração do exercício de funções na categoria em anos

completos.

Na classificação do exercício de funções será utilizada a seguinte
tabela:

a) Três anos de experiência � 10 valores;
b) De quatro a sete anos de experiência � 14 valores;
c) De oito a onze anos de experiência � 17 valores;
d) Doze anos a mais de experiência � 20 valores.

13.3 � Entrevista profissional de selecção � a classificação desta
prova obedecerá aos seguintes níveis, relativos à opinião formada pelo
júri que determina e avalia, numa relação interpessoal e de forma
objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos
candidatos.

0.5(CE) + 1.5(IAP) + (EI) + 2.5(CRH)
EPS = ��������������

6

sendo:

EPS = entrevista profissional de selecção;
CE = capacidade de expressão;
IAP = interesse pela actualização profissional;
EI = espirito de iniciativa;
CRH = capacidade de relacionamento humano.

O júri entendeu atribuir ao interesse pela actualização profissional
os seguintes valores:

a) Elevada capacidade de expressão � 18 a 20 valores;
b) Bastante boa capacidade de expressão � 15 a 17 valores;
c) Boa capacidade de expressão � 13 a 14 valores;
d) Suficiente capacidade de expressão � 10 a 20 valores;
e) Fraca capacidade de expressão � 5 a 9 valores.

Atribuiu ao interesse pela actualização profissional os seguintes
valores:

a) Elevado interesse pela actualização profissional � 18 a
20 valores;

b) Bastante bom interesse pela actualização profissional � 15 a
17 valores;

c) Bom interesse pela actualização profissional � 13 a 14 va-
lores;

d) Suficiente interesse pela actualização profissional � 10 a
12 valores;

e) Fraco interesse pela actualização profissional � 5 a 9 valo-
res.

Atribuiu ao espírito de iniciativa os seguintes valores:

a) Elevado espírito de iniciativa � 18 a 20 valores;
b) Bastante bom espírito de iniciativa � 15 a 17 valores;
c) Bom espírito de iniciativa � 13 a 14 valores;
d) Suficiente espírito de iniciativa � 10 a 20 valores;
e) Fraco espírito de iniciativa � 5 a 9 valores.
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Atribuiu à capacidade de relacionamento humano os seguintes
valores:

a) Elevada capacidade de relacionamento humano � 18 a
20 valores;

b) Bastante boa capacidade de relacionamento humano � 15 a
17 valores;

c) Boa capacidade de relacionamento humano � 13 a 14 va-
lores;

d) Suficiente capacidade de relacionamento humano � 10 a
12 valores;

e) Fraca capacidade de relacionamento humano � 5 a 9 valo-
res.

14 � A classificação final do candidato será expressão de 0 a
20 valores, efectuada de acordo com a seguinte fórmula:

(AC) + (EPS)
CF = �����

2

sendo:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

15 � Constituição do júri:

Presidente � João Manuel Rodrigues de Carvalho, presidente da
Câmara Municipal de Penedono.

Vogais efectivos:

Chefe de divisão engenheiro Luís Manuel Almeida Martins
Pais.

Chefe de secção António Maria de Carvalho Nogueira.

Vogais suplentes:

António Carlos Saraiva Esteves de Carvalho vereador da
Câmara Municipal de Penedono.

Abílio de Jesus Rodrigues vereador da Câmara Municipal de
Penedono.

23 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, João Manuel
Rodrigues de Carvalho. 5-1-29 622

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DO SOL

Aviso

Pelo despacho n.º 25, do presidente da Câmara Municipal de Ponta
do Sol, datado de 16 de Maio de 2000, foi exonerado o secretário do
presidente da Câmara Municipal, José Carlos Varela, com efeitos a
partir de 1 de Junho de 2000. (Isento de fiscalização prévia da Secção
Regional da Madeira do Tribunal de Contas.)

17 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, António do Vale
da Silva Lobo. 10-1-098 119

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara, de 12 de Maio de 2000 foram nomeados para
dois lugares de motorista de transportes colectivos, Mário Martins
Gago, primeiro classificado, e António Óscar da Silva Carneiro, segundo
classificado no concurso externo de ingresso aberto por aviso publicado
no Diário da República, n.º 32, de 8 de Fevereiro de 2000. Os
nomeados deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República. (Não
carece de fiscalização prévia nos termos do artigo 46.º, n.º 1, da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

12 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, José de Sousa
Pires. 10-1-098 121

CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos
de 28 de Outubro de 1999 e de 28 de Fevereiro de 2000, foram cele-

brados contratos de prestação de serviços com Domingos Fonseca
Borralho e Francisco José Pancadas Moreira, nos termos do n.º 3, do
artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, para o exercício do
cargo de secretário do gabinete de apoio pessoal dos vereadores João
Luís Tinoco Vaz Oliveira e José Jacinto Sargento Valente, com início
de funções em 2 de Novembro de 1999 e 1 de Março de 2000,
respectivamente. (Processos não sujeitos a fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

3 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, João Manuel Rocha
Silva. 10-1-098 130

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de dois lugares de auxiliar de serviços gerais

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com
o despacho do presidente da Câmara Municipal de Serpa de 15 de
Março de 2000, e nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis a contar do dia imediato ao da publicação do
presente aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso
para os seguintes lugares:

Dois lugares de auxiliar de serviços gerais, da carreira de auxiliar
de serviços gerais, para a Divisão de Acção Social e Cultural,
para executar funções na área do município.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido por um ano.
3 � Remunerações e condições de trabalho � escalão 1, índice

115, com a remuneração actual de 67 200$, sendo as condições de
trabalho e as regalias sociais as genericamente vigentes para os fun-
cionários da administração local.

4 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/
98, de 30 de Dezembro, 247/87, de 17 de Junho, 427/89, de 7 de
Dezembro, 409/91, de 17 de Outubro, 353-A/89, de 16 de Outubro,
com as devidas alterações e 442/91, de 15 de Novembro, com as
alterações do Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

5 � Conteúdo funcional � assegura a limpeza e conservação das
instalações; executa tarefas de arrumação e distribuição; executa outras
tarefas simples não especificadas de carácter manual e exigindo
principalmente esforço físico e conhecimentos práticos.

6 � Requisitos de admissão:

a) Gerais � os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Especiais � escolaridade obrigatória.

7 � Apresentação das candidaturas:
7.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento dirigido ao presidente da Câmara Municipal e entregue pesso-
almente nesta Câmara Municipal, ou remetido pelo correio, com aviso
de recepção para Praça da República, 7830-389 Serpa, até ao termo
do prazo para a entrega de candidaturas, dele devendo constar:

a) Identificação completa (nome completo, estado civil,
filiação, nacionalidade, data de nascimento, número e data
de emissão do bilhete de identidade e serviço de identifica-
ção que o emitiu, residência com endereço completo,
número de telefone, se o houver, e número fiscal de con-
tribuinte);

b) Habilitações literárias legalmente exigidas para o desempe-
nho do cargo;

c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam dever
apresentar que possam ser relevantes para apreciação do seu
mérito ou constituam motivo de preferência legal;

d) Referência ao lugar a que concorre, identificando o número
e a data do Diário da República onde vem publicado.

7.2 � É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos gerais de admissão desde que o candidato declare,
sob compromisso de honra, a situação precisa em que se encontra
relativamente à alínea a) a f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

7.3 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das
habilitações literárias;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de con-
tribuinte.
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As falsas declarações serão punidas nos termos da lei geral. As
candidaturas que não obedeçam aos requisitos expressos no presente
aviso serão excluídas.

8 � Métodos de selecção � prova teórica de conhecimentos ge-
rais (escrita) e entrevista profissional de selecção.

8.1 � Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção e o programa da prova de conhecimentos, bem
como o sistema da classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constam de actas de reuniões do júri do concurso, sendo
as mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

8.2 � A classificação final dos candidatos será expressa de 0 a
20 valores e a estabelecer nos termos dos artigos 36.º e 37.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, será conforme consta da acta
a que se alude no ponto anterior e resultará da média aritmética sim-
ples das classificações parcelares obtidas em cada um dos métodos de
selecção acima enunciados. Consideram-se excluídos os candidatos que
obtiverem classificação final inferior a 9,5 valores.

8.3 � A prova teórica de conhecimentos gerais (escrita), terá a
duração máxima de duas horas e será baseada na seguinte legisla-
ção:

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (competências e regime jurí-
dico de funcionamento dos órgãos do município e das fregue-
sias);

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto Disciplinar dos
Funcionários e Agentes da Administração Pública);

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março (regime de férias, faltas
e licenças).

8.4 � Entrevista profissional de selecção, nos termos do n.º 1 do
artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, visará deter-
minar e avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e
sistemática, as capacidades e aptidões dos candidatos em compara-
ção com o perfil de exigências da função, versando os seguintes
aspectos:

Conteúdo de comunicação, motivação, conhecimentos profissi-
onais e responsabilidade.

9 � O júri do concurso será constituído pelos seguintes ele-
mentos:

Presidente � José Machado Moreira Rita, vereador da Câmara
Municipal.

Vogais efectivos � Norine da Cruz Brito, técnica superior prin-
cipal (direito), vogal substituto do presidente, e Ana Margari-
da Páscoa Raposo, técnica superior de 1.ª classe (antropolo-
gia).

Vogais suplentes � Maria João Ferreira da Silva Vieira, técni-
ca superior de 1.ª classe (história), e Anabela Baleizão
Cataluna, técnica superior de 2.ª classe (investigação social
aplicada).

10 � A lista de candidatos e a lista de classificação final dos
concorrentes serão publicadas no Diário da República, 3.ª série, se
o número de candidatos for igual ou superior a 100, se o número
for inferior a 100, serão as referidas listas afixadas nos Paços do
Município de Serpa e os candidatos notificados através de ofício
registado.

8 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, João Manuel Rocha
Silva. 10-1-098 128

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de coveiro

Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, e na sequência do despacho do signatário, datado de 18 de
Maio de 2000, torna-se público que se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis, concurso externo de ingresso, nos termos do artigo 6.º,
n.º 1, daquele diploma, para provimento de um lugar de coveiro, do
grupo de pessoal auxiliar, que se encontra vago no quadro de pessoal
desta Câmara Municipal.

1 � Legislação aplicável � ao presente concurso são aplicáveis
as regras constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho;
238/99, de 25 de Junho; 427/89, de 7 de Dezembro; 409/91, de 17 de

Outubro; 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

2 � Remuneração � o concorrente que vier a ser provido no lugar
será remunerado com o vencimento mensal correspondente ao escalão
1, índice 145, do anexo 3, do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, cujo valor é actualmente de 84 700$, tendo ainda direito
a auferir os subsídios de refeição, de férias, de natal e demais abonos
fixados para a função pública.

3 � Descrição de funções � proceder à abertura e aterro de sepul-
turas, ao depósito e ao levantamento dos restos mortais; cuidar do
sector do cemitério que lhe está atribuído.

4 � Local de prestação de trabalho � área do município de Se-
simbra.

5 � Prazo de validade � o concurso visa exclusivamente o preen-
chimento da vaga referida e caduca com o respectivo preenchimen-
to.

6 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional,
providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

7 � Requisitos de admissão ao concurso:
7.1 � Gerais e de provimento em funções públicas � são requisi-

tos de admissão a concurso e provimento em funções públicas, de
acordo com o artigo 29.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

exigidas para o desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-

dito para o exercício das funções a que se candidata;
f) Possuir robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatórias.

7.2 � Habilitações literárias � escolaridade obrigatória.
8 � Composição do júri:

Presidente � Alberto Manuel Gameiro Santos, vereador dos
Pelouros de Obras Municipais, Águas, Saneamento e Salubri-
dade, Parques e Jardins e Projecto Municipal Quinta do
Conde.

Vogais efectivos � Maria Helena de Oliveira Bártolo Gouveia,
directora do Departamento Técnico-Executivo, vogal efecti-
vo que substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos,
e António Manuel João Lopes, chefe da Divisão de Limpeza
e Salubridade.

Vogais suplentes � Jorge Manuel Coelho Gorjão da Mata, chefe
da Divisão de Obras Municipais, e Rita João dos Santos Lucas,
engenheira do ambiente de 2.ª classe.

9 � Métodos de selecção � prova de conhecimentos prática e
teórica oral e entrevista profissional de selecção.

9.1 � A prova de conhecimentos visa avaliar os níveis de conhe-
cimentos dos candidatos exigíveis e adequados ao exercício da função
e tem carácter eliminatório.

9.1.1 � Programas das provas:

A prova de conhecimentos prática consistirá na abertura e ater-
ro de uma sepultura;

A prova de conhecimentos teórica oral consistirá na resolução
oral de um questionário composto de cinco perguntas. Cada
pergunta terá a cotação de quatro valores e incidirão sobre as
seguintes matérias:

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Local, Regional e Local (Decreto-Lei n.º 24/
84, de 16 de Janeiro);

Regime jurídico de férias, faltas e licenças (Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei n.º 117/
99, de 11 de Agosto).

9.1.2 � Cada uma das provas de conhecimentos será graduada de
0 a 20 valores.

9.1.3 � Cada uma das provas de conhecimento terá a duração de
30 minutos.
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9.2 � A entrevista profissional de selecção será graduada de 0 a
20 valores, e visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma ob-
jectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candida-
tos, definindo-se os seguintes critérios:

a) Capacidade de relacionamento;
b) Noção das funções a desempenhar.

9.3 � A classificação final será expressa de 0 a 20 valores e resul-
tará da aplicação da seguinte fórmula:

7,5PCP + 7,5PCTO + 5EPS
CF = ����������

20

em que:

CF = classificação final;
PCP = prova de conhecimentos prática;
PCTO = prova de conhecimentos teórica oral; e
EPS = entrevista profissional de selecção.

9.3.1 � Sempre que o solicitarem aos candidatos serão facultadas
as actas de reuniões do júri sobre os critérios de apreciação e
ponderação utilizados, bem como sobre o sistema de classificação
final.

10 � Formalização de candidaturas:
10.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas no prazo de

10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República, mediante requerimento dirigido ao vice-presidente da
Câmara e entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, com avi-
so de recepção, para Câmara Municipal de Sesimbra, Largo do Muni-
cípio, 2970-660 Sesimbra, contendo os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número e data do bilhete de identidade, número
fiscal de contribuinte, residência, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, número e data

do Diário da República em que foi publicado o respectivo
aviso de abertura.

10.2 � Os requerimentos de admissão deverão ser obrigatoria-
mente acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguintes documen-
tos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade � frente e verso;
b) Fotocópia autenticada (pelo notário ou nos nossos serviços

mediante apresentação do original) do certificado de habili-
tações literárias ou outro documento idóneo;

c) Comprovativos dos requisitos gerais a que se refere o ponto
7.1 do presente aviso, salvo se os candidatos declararem no
requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontram relativamen-
te às alíneas a), b), d), e) e f);

d) Aos trabalhadores da Câmara Municipal de Sesimbra é
dispensada a apresentação dos documentos compro-
vativos dos requisitos expressos nas alíneas a), b), e c)
do ponto 10.2.

10.3 � Os candidatos têm à sua disposição na Divisão de Recursos
Humanos desta Câmara Municipal requerimentos de modelo tipo.

11 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
12 � As candidaturas que não obedeçam aos requisitos do presente

aviso serão excluídas.
13 � Notificação da intenção de exclusão e da lista de classifica-

ção final:
13.1 � Os candidatos que devam ser excluídos serão notificados,

de acordo com o disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, conforme as situações ali previstas.

13.2 � A lista de classificação final será notificada aos interessa-
dos nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, conforme as situações ali previstas.

14 � Local de afixação de relação de candidatos e da lista de
classificação final:

14.1 � A relação de candidatos bem como a lista de classificação
final serão afixadas para consulta, na porta principal do edifício dos
Paços do Município.

15 � Foi consultada a Direcção-Geral da Administração Pública,
nos termos do n.º 1 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 13/97, de 17 de
Janeiro.

18 de Maio de 2000. � O Vice-Presidente da Câmara, Manuel José
Cardoso Alves Pereira. 03-1-30 165

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Aviso

Comissão de serviço

Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho de 2 de
Maio de 2000 da presidente da Câmara, e de acordo com o disposto
no n.º 1 do artigo 73.º e artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, foi nomeada:

Maria Manuel Pereira Pires, no cargo de secretária do Gabinete
de Apoio Pessoal à Presidente da Câmara, com efeitos a partir
de 2 de Maio de 2000.

19 de Maio de 2000. � Por delegação de competências da Presi-
dente da Câmara, conferida por despacho n.º 28-P/2000, de 11 de
Maio, o Director Municipal de Recursos Humanos e Modernização
Administrativa, José António Vaz Guerra da Fonseca.

03-1-30 163

CÂMARA MUNICIPAL DE TABUAÇO

Aviso

Engenheiro Carlos Manuel Vilaça Garcia Balsa, vereador com delega-
ção de competências da Câmara Municipal de Tabuaço:

Torna público que, por seu despacho de 17 de Maio de 2000,
autorizou a transferência por urgente conveniência de serviço, do
topógrafo especialista, Rui Manuel Moreira da Silva, do quadro de
pessoal do Gabinete de Apoio Técnico do Vale do Douro Sul para
idêntico lugar do quadro de pessoal desta Câmara, ao abrigo do
artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com efei-
tos a partir do próximo dia 1 de Junho de 2000.

19 de Maio de 2000. � O Vereador com delegação de competên-
cias, Carlos Manuel Vilaça Garcia Balsa. 10-1-098 122

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO BISPO

Aviso de nomeação

Concurso externo de ingresso para um lugar
de técnico profissional (área de construção civil)

Para os devidos efeitos, se torna público que por meu despacho de
10 de Maio de 2000, e no uso da competência que me é conferida
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, nomeei, para o lugar em epígrafe, o candidato apro-
vado no referido concurso:

Paulo Sérgio da Conceição Peres.

Mais se torna público, que o referido candidato deve tomar posse
do lugar, nos 20 dias, a contar da publicação deste aviso no Diário da
República. (Isento do visto do Tribunal de Contas, nos termos do
n.º 1 do artigo 46.º conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.)

10 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, Gilberto Repo-
lho dos Reis Viegas. 10-1-098 123

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que o presidente da Câ-
mara Municipal de Vila do Conde, por despacho de 6 de Abril de
2000, nomeou definitivamente, nos termos do artigo 6.º do n.º 8 do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, para o lugar de progra-
mador principal, José Maria Cerejeira Gonçalves de Castro o qual
será integrado no escalão 1, índice 490, da tabela de remuneração
da função pública. O mesmo deverá tomar posse de acordo com o
disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro. (A presente nomeação não carece de fiscalização do Tribunal
de Contas.)

7 de Abril de 2000. � O Presidente da Câmara, Mário Almeida.
10-1-098 125
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CÂMARA MUNICIPAL DE VOUZELA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com o
despacho do presidente da Câmara Municipal de Vouzela de 9 de Maio
de 2000, foi nomeado por transferência, ao abrigo do disposto no
artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com a
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, aplicado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
Carlos Alberto Soares de Castro, técnico superior de 1.ª classe, do
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, com
efeitos a partir de 9 de Maio de 2000.

15 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, Paulo Amaral
de Figueiredo. 5-1-29 616

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de auxiliar técnico de museografia

Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto no arti-
go 39.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, torna-se público
que, em reunião ordinária da Câmara Municipal, de 19 de Abril de
2000, foram homologadas as actas do júri do concurso referido em
epígrafe, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 281, de 3 de Dezembro de 1999.

Mais se torna público que, por meu despacho de 19 de Maio de
2000 foi nomeada para o lugar posto a concurso a candidata Palmira
Isabel Rocha Mendes, a qual deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.

19 de Maio de 2000. � O Presidente da Câmara, Paulo Amaral
de Figueiredo. 5-1-29 617

JUNTA DE FREGUESIA DE GUIFÕES

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que de harmonia com a
deliberação tomada pelo executivo da Junta, em 24 de Março de 1998,
foram empossados em 20 de Julho de 1998, para o exercício das
funções de cantoneiro limpeza, Júlio Calista Pontes e João Martins
Silva, em conformidade com os concursos abertos em 5 de Agosto e
4 de Novembro de 1997, nos termos dos Decretos-Leis n.os 81-A/96,
de 21 de Junho, e 195/97, de 31 de Julho, visados pelo Tribunal de
Contas em 16 de Junho de 1998.

8 de Maio de 2000. � O Presidente da Junta, João Fernando da
Silva Santos. 10-1-98 131

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
8 de Maio de 2000, foi nomeado para a categoria de cantoneiro de
limpeza, Vitorino Ferreira Monteiro, na sequência do concurso
externo para provimento de um lugar de cantoneiro de limpeza, do
quadro de pessoal da Junta de Freguesia de Guifões, aberto por aviso
publicado no Diário da República, em 28 de Julho de 2000.

A aceitação da nomeação deverá efectuar-se no prazo de 20 dias
após a publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento
de visto do Tribunal de Contas.)

9 de Maio de 2000. � O Presidente da Junta, João Fernando da
Silva Santos. 10-1-98 132

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
8 de Maio de 2000, foi nomeado para a categoria de trolha, operário
qualificado, Albino Pinheiro, na sequência do concurso externo para
provimento de um lugar de trolha, operário qualificado, do quadro de
pessoal da Junta de Freguesia de Guifões, aberto por aviso publicado
no Diário da República, em 28 de Julho de 2000.

A aceitação da nomeação deverá efectuar-se no prazo de 20 dias
após a publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento
de visto do Tribunal de Contas.)

9 de Maio de 2000. � O Presidente da Junta, João Fernando da
Silva Santos. 10-1-98 133

JUNTA DE FREGUESIA DE POMBAL

Edital

Ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo

António da Silva Lopes, presidente da Junta de Freguesia de Pombal,
município de Pombal:

Torna público a ordenação dos símbolos heráldicos da freguesia,
aprovados sob proposta da Junta de Freguesia, em sessão ordinária da
assembleia de freguesia, em 27 de Abril de 2000, tendo em conta o
parecer da Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos
Portugueses:

Brasão � escudo de prata, duas pombas voantes, adossadas de
azul, animadas, bicadas e membradas de vermelho, entre duas
espadas de vermelho, guarnecidas de ouro, a da dextra abatida
e a da sinistra em riste; em chefe, cruz da Ordem de Cristo e
em ponta, cinco burelas ondadas de azul e prata. Coroa mural
de prata de três torres. Listel branco, com a legenda a
negro: «FREGUESIA DE POMBAL».

Bandeira � azul. Cordão e borlas de prata e azul. Haste e lança
de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Pombal».

17 de Maio de 2000. � O Presidente da Junta, António da Silva
Lopes. 5-1-29 623

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Aviso

Reclassificações profissionais

Joaquim Rui Coelho, presidente do conselho de administração dos
Serviços Municipalizados de Alcobaça:

Torna público, para cumprimento do disposto no artigo 51.º, n.º 6,
do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, que o órgão a que preside
deliberou, com fundamento no n.º 4 do mesmo artigo, conjugado com
o artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, em
reunião ordinária efectuada no pretérito dia 8 de Março, proceder à
reclassificação profissional, dos seguintes funcionários:

Cristina Maria da Silva Matos � leitor-cobrador de consumos,
escalão 2, índice 175, para assistente administrativo, escalão
1, índice 190.

Francisco José Carreira da Silva � leitor-cobrador de consumos,
escalão 2, índice 175, para assistente administrativo, escalão
1, índice 190.

João Paulo Gomes Bento � leitor-cobrador de consumos, esca-
lão 2, índice 175, para assistente administrativo, escalão 1,
índice 190.

Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos do arti-
go 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

Mais se faz público que os funcionários ora reclassificados dis-
põem do prazo de 20 dias contado a partir da publicação do presen-
te aviso no Diário da República, para declararem a aceitação dos
lugares.

15 de Maio de 2000. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Joaquim Rui Coelho. 10-1-098 127

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

Aviso

Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se faz público que, por deliberação de 12 de
Maio de 2000 do conselho de administração destes Serviços
Municipalizados, e de acordo com o artigo 51.º do Decreto-Lei
n.º 247/87, de 17 de Junho, foi o técnico profissional de 1.ª classe,
posicionado no escalão 3, índice 230, António Manuel Amoroso
Ramos, reclassificado na categoria de assistente administrativo prin-
cipal, escalão 3, índice 235.
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O interessado dispõe do prazo de 20 dias a contar da publicação do
presente aviso no Diário da República para aceitação, nos termos
do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável
à administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro. (Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos da
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

18 de Maio de 2000. � O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Joaquim Morão. 5-1-29 619

Aviso

Devolução de cauções

Na sequência da deliberação do conselho de administração datada
de 18 de Abril de 2000, os Serviços Municipalizados de Castelo Branco
vão proceder à restituição das cauções prestadas pelos consumidores
respeitantes à celebração do contrato de fornecimento.

A fim de reaver a respectiva caução, os clientes deverão dirigir-se
à secretaria dos Serviços Municipalizados na Avenida de Nuno Álva-
res, 32, rés-do-chão, de acordo com o calendário abaixo discrimina-
do, munidos de um dos seguintes documentos:

Recibo da caução depositada;
Bilhete de identidade no caso de ser titular do contrato;
Declaração assinada pelo titular do contrato (acompanhada de

cópia do bilhete de identidade desta), conferindo poderes para
o respectivo levantamento;

Escritura de habilitação de herdeiros, caso o titular tenha faleci-
do.

É condição obrigatória que os clientes não tenham débitos em atraso
para com estes Serviços.

Esta operação será efectuada da seguinte forma:

1) Restituição em dinheiro na tesouraria dos Serviços Muni-
cipalizados na direcção acima indicada, entre as 9 e as 16 ho-
ras de cada dia útil;

2) Transferência bancária se assim se desejar e caso seja esta a
forma de pagamento utilizada;

3) Os documentos acima referidos deverão ser entregues nos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco ou enviados
através do correio ou via fax (272329798), caso seja adop-
tada a segunda hipótese de restituição de caução.

A restituição será faseada dado o elevado montante em causa, e de
acordo com o seguinte calendário:

Titulares do contrato com nomes começados por Mês de devolução Ano

A e B ................................................... Junho 2000
C e D ................................................... Julho 2000
E e F .................................................... Agosto 2000
G e H ................................................... Setembro 2000
I e J ...................................................... Outubro 2000
K e L ................................................... Novembro 2000
M e N .................................................. Dezembro 2000
O e P ................................................... Janeiro 2001
Q e R ................................................... Fevereiro 2001

S e T .................................................... Março 2001
U e V ................................................... Abril 2001
X, Y, W e Z ........................................ Maio 2001

O Presidente do Conselho de Administração, Joaquim Morão.
5-1-29 621

RECTIFICAÇÕES

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE BEJA

Aviso de rectificação

Por ter sido enviado para publicação, com inexactidão, o segundo
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 10, de 13 de
Janeiro de 2000, referente a contratos de prestação de serviços,
rectifica-se que onde se lê «entra em vigor em 1 de Janeiro de 2000»
deve ler-se «entra em vigor em 1 de Novembro de 1999».

18 de Maio de 2000. � O Vogal do Conselho de Administração,
Maria Manuel Candeias Coelho Ramos. 10-1-098 096

CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA

Aviso rectificativo

Por ter sido publicado com inexactidão no Diário da República,
3.ª série, n.º 83, de 7 de Abril de 2000, a p. 7859, o aviso desta Câmara
Municipal relativo ao concurso externo de ingresso para
preenchimento de um lugar de auxiliar de serviços gerais, aproveita-se
o ensejo para corrigir o seguinte erro material:

No texto, onde se lê «faz-se público a constituição do júri do
concurso externo de ingresso para preenchimento de um lugar de
auxiliar de serviços gerais» deve ler-se «faz-se público a alteração da
constituição do júri do concurso externo de ingresso para preenchi-
mento de um lugar de auxiliar de serviços gerais».

10 de Abril de 2000. � O Presidente da Câmara, José Maria
Prazeres Pós de Mina. 10-1-098 115

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

Aviso de rectificação

Para os devidos efeitos se rectifica o aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 84, de 8 de Abril de 2000. Assim, na linha
10 onde se lê «[�] será integrado no escalão 1, índice 285[�]» deve
ler-se «será integrado no escalão 1, índice 400[�]».

11 de Abril de 2000. � O Presidente da Câmara, Mário Almeida.
10-1-098 124

Titulares do contrato com nomes começados por Mês de devolução Ano
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

WRECKERS (PORTUGAL) � DEMOLIÇÕES
E EMPREITADAS, S. A.

CONVOCATÓRIA

Convoco a assembleia geral da sociedade Wreckers (Portugal) �
Demolições e Empreitadas, S. A., com o capital social de
30 000 000$, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Cascais sob o n.º 11 170, pessoa colectiva n.º 503764477, para
reunir no próximo dia 5 de Julho de 2000, pelas 11 horas, na sede
social, sita em Cascais, no Bairro do Alcaide, Rua de Évora, lote 39,
2.º, letra D, a fim de se deliberar sobre os seguintes assuntos:

1.º Aprovação do relatório de gestão, balanço e demonstração
de resultados do exercício de 1999;

2.º Apreciação da administração da sociedade.

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Cristina Borges de
Pinho. 4-2-14 842

UNIFISA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, S. A.

Sociedade em liquidação
Sede: Avenida de 24 de Julho, 54, 2.º, Lisboa

Capital social: 200 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 1816/900417.

Contribuinte n.º 502367784.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Ficam por este meio convocados os accionistas para reunirem em
assembleia geral no próximo dia 15 de Julho de 2000, às 9 horas, na
sede da sociedade, com a seguinte ordem de trabalhos.

Ponto único. Discutir e deliberar sobre o relatório e contas finais
de liquidação preparadas pelos liquidatários da sociedade.

25 de Maio de 2000. � O Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Paulo Lowndes Marques. 03-2-41 184

AVISOS

TMN � TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S. A.

Sede: Edifício Marconi, Avenida de Álvaro Pais, 2, 1649-041 Lisboa

Capital social: 9 400 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 2675.

Contribuinte n.º 502600268.

Aviso
Publicação de tarifário

Nos termos do n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 290-B/99,
de 30 de Julho, publicam-se as seguintes alterações do tarifário da
TMN:

I � Alterações às condições e tarifário do serviço Pacote Negócios
da TMN que entrarão em vigor no dia 1 de Junho de 2000:

a) Por cada cartão activo na conta, o cliente tem de adquirir
pelo menos cinquenta minutos de comunicações;

b) Para efeitos de cálculo do valor da mensalidade a pagar pelo
serviço Pacote Negócios, o preço por minuto será facturado

de acordo com o escalão de minutos por cartão em que o
cliente se inserir nos termos do quadro infra:

Preço do mi-

Preço
nuto dentro Preço do mi-

d o
do Pacote nuto dentro

minuto
(clientes das do Pacote

Escalão por minutos
dentro

Regiões Au- (clientes
por cartão (a)

d o
tónomas da do Conti-

Pacote
Madeira e nente � in-

(sem IVA)
Açores � in- clui IVA à

clui IVA à taxa de 17%)
taxa de 12%)

Cinquenta a noventa e no-
ve minutos por cartão 51$00 57$10 59$70

Cem a cento e noventa e
nove minutos por cartão 41$00 45$90 48$00

Duzentos ou mais minutos
por cartão .................... 38$00 42$60 44$50

(a) O escalão de minutos por cartão resulta da divisão do número de
minutos do Pacote Negócios escolhido pelo cliente pelo número de
cartões incluídos nesse Pacote.

c) As comunicações respeitantes aos serviços FAXMóvel e
DataMóvel encontram-se incluídas no pacote mensal de
minutos;

d) O Pacote Negócios não pode ser cumulável com o Serviço
Facturação Repartida, Club Sinc e ou quaisquer outros planos
de descontos que existam ou venham a existir na TMN.

Nota. � O valor do IVA a pagar pelo cliente é calculado sobre o
valor total da respectiva factura com arredondamento nos termos
da lei em vigor.

II � Esclarecimento relativo ao tarifário da TMN publicado no
suplemento da 3.ª série do Diário da República, de 28 de Maio de
2000: � os preços das chamadas e ou comunicações constantes
naquele tarifário são preços por minuto.

26 de Maio de 2000. � O Administrador, Rodrigo Justino de
Mendonça Ferreira. 01-2-15 713

CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO AMBULATÓRIO, S. A.

Largo da Lapa, 7, Porto

Capital social: 10 500 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 35 697.

Pessoa colectiva n.º 500820295.

Aviso
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 459.º do Có-

digo das Sociedades Comerciais, faz-se público que a assembleia ge-
ral do Centro Médico de Diagnóstico Ambulatório, S. A., deliberou
aumentar o capital social no dia 13 de Abril de 2000, logo que re-
gistada a redenominação de escudos para euros do seu capital social,
nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 343/98, de 6 de No-
vembro, de 52 500 euros para 100 000 euros, através de novas en-
tradas em dinheiro, sendo para o efeito criadas 9500 novas acções
ao portador do valor nominal de 5 euros cada uma.

a) As pessoas que à data da deliberação de aumento de capital
forem accionistas podem subscrever as novas acções, com prefe-
rência relativamente a quem não for accionista.

b) As novas acções serão repartidas entre os accionistas que exer-
çam a preferência pelo modo seguinte:

b.a) Atribui-se a cada accionista o número de acções propor-
cional àquelas de que for titular na referida data ou o nú-
mero inferior a esse que o accionista tenha declarado querer
subscrever;
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b.b) Satisfazem-se os pedidos superiores ao número referido
na primeira parte da alínea anterior na medida em que
resultar de um ou mais rateios excedentários.

c) No caso de subscrição incompleta do presente aumento de ca-
pital, ficará este limitado às subscrições recolhidas.

d) O prazo para o exercício do direito de preferência é de 20 dias
a contar da publicação do presente anúncio.

26 de Abril de 2000. � A Administração: (Assinaturas ilegíveis.)
06-2-050 351

RECTIFICAÇÕES

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 98, de 27 de Abril de 2000, a p. 9126-(130), saiu com ine-
xactidão a publicação relativa à sociedade LOCAPOR � Companhia
Portuguesa de Locação Financeira Mobiliária, S. A. � Sociedade
aberta. Assim, no «Activo», em «9 � Imobilizações incorpóreas»,
«Ano anterior», onde se lê «61 171 937,70» deve ler-se
«6 171 937,70». Em «10 � Imobilizações corpóreas», «Amortiza-
ções e provisões», onde se lê «531 062 036,20» deve ler-se

«541 062 036,20». No «Passivo» onde se lê «6 � Provisões para
riscos e encargos...», «360 278 732,00» e «361 752 449,00» deve
ler-se «6 � Provisões para riscos e encargos:». 19-1-5046

Rectificação. � No 4.º suplemento ao Diário da República,
3.ª série, n.º 69, de 22 de Março de 2000, a p. 6638-(127), foi pu-
blicado com inexactidão o Relatório e contas do Banco de
Portugal � Gerência de 1999. Assim, no «Activo» em «5.1 � Ope-
rações principais de refinanciamento», «Activo líquido», onde se lê
«421 295,65» deve ler-se «421 295,64». Em «5.2 � Operações
refinanciamento prazo alargado», «Activo bruto», onde se lê
«1 996 276,50» deve ler-se «1 966 287,50». Na «Demonstração dos
movimentos reclassificativos em 1 de Janeiro de 1999», no «Acti-
vo» e no «Passivo» deve ser retirada a nota «(Em milhares de
contos)» e onde se lê «Em 31 de Dezembro de 1998», «Ajustamen-
tos/reclassificações» e «Em 1 de Janeiro de 1999» deve ler-se «Em
31 de Dezembro de 1998 (milhares de contos)», «Ajustamentos/
reclassificações (milhares de contos)» e «Em 1 de Janeiro de 1999
(milhares de contos)». Em «As aplicações em títulos em ME», «Em
1 de Janeiro de 1999», «Milhares de euros», onde se lê «5 559 548»
deve ler-se «5 599 548». E, em «28 � Outros proveitos e ganhos
e outros custos e perdas», em «1998», «Milhares de contos», onde
se lê «16 386» deve ler-se «16 387». 19-1-5053
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4.  Empresas � Registo comercial

BRAGA
BRAGA

CONCEIÇÃO ARAÚJO & RUI VEIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2283;
identificação de pessoa colectiva n.º 501707778; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 1/991207.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi au-
mentado o capital social de 1 000 000$ para 2 000 000$, e alte-
rou, parcialmente, o pacto quanto aos artigos 3.º e 5.º, ficando
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 2 000 000$, di-
vidido em quatro quotas, uma do valor nominal de 800 000$, per-
tencente ao sócio Manuel Rui Rodrigues Veiga, uma do valor no-
minal de 500 000$, pertencente à sócia Maria da Conceição Leite
Araújo, outra do valor nominal de 600 000$, pertencente ao só-
cio Rui Miguel Loureiro Veiga, e ainda outra do valor nominal
de 100 000$, pertencente à sócia Raquel Loureiro Veiga.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, bem como a sua re-
presentação, cabem aos gerentes.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Rui Miguel Lou-
reiro Veiga, mantendo-se na gerência os sócios Manuel Rui Ro-
drigues Veiga e Maria da Conceição Leite Araújo.

3 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência po-
derá:

a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imó-
veis, incluindo automóveis;

b) Tomar de trespasse ou de arrendamento quaisquer locais,
bem como alterar ou rescindir os respectivos contratos;

c) Celebrar contratos de locação financeira.

Conforme o original.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, foi deposi-
tado na pasta respectiva.

8 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
Cunha Dias Pereira. 11756071

ÉVORA
BORBA

SALSICHARIA OS LOBINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 143/
930113; identificação de pessoa colectiva n.º 502897147; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/000221.

Rectificação do anúncio feito no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 74, de 28 de Março último, a p. 7002-(25), da sociedade
em epígrafe, no sentido de ficar a constar que o artigo alterado é
o 3.º e não o 4.º, como consta do dito anúncio.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2000. � A Ajudante, Rosa Maria de Oliveira
Aparício. 12336041

LISBOA
LISBOA � 2.A SECÇÃO

J & A NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5296/950127; identificação de pessoa colectiva
n.º 503347213; inscrição n.º 3/990913.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 11475277

LISBOA � 3.A SECÇÃO

OURIVESARIA ATLÂNTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 34 991; identificação de pessoa colectiva n.º 500208972;
data da apresentação: 20000518.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 1999.

19 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12289124

SILVA, TAVARES & BRANQUINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 35 735/650421; identificação de pessoa colectiva
n.º 500249300; data da apresentação: 20000518.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 1999.

19 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12289108

VIEIRA & PALET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9299; identificação de pessoa colectiva n.º 504530810; data
da apresentação: 20000518.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 1999.

19 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12288306

VICTOR & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 44 276; identificação de pessoa colectiva n.º 500430195;
data da apresentação: 20000518.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 1999.

19 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12289000

VEIGA & ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 52 892; identificação de pessoa colectiva n.º 500817308;
data da apresentação: 20000518.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 1999.

19 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12288276
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ZHANG & ZHAO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 62 471; identificação de pessoa colectiva n.º 501641130;
data da apresentação: 20000518.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 1999.

19 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12949965

UDIBAC � UNIÃO DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
DE BATATAS E CEBOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 65 950; identificação de pessoa colectiva n.º 501845097;
data da apresentação: 20000518.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 1999.

19 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12288314

VIDREIRA POPULAR DA GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 38 146; identificação de pessoa colectiva n.º 500298351;
data da apresentação: 20000331.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de Jesus
Lourenço. 12568953

TRANSPORTES ADELINO PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 38 178/670712; identificação de pessoa colectiva
n.º 500910766; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 14/15/000224.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a alteração parcial do contrato social, tendo, em consequên-
cia, os seus artigos 4.º e 6.º ficado com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas: uma de
7 500 000$, pertencente ao sócio Jorge Manuel Pires Ventura, e
outra de 2 500 000$, pertencente à sócia Maria da Graça Massano
de Amorim de Mavigne Andrade.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, pertence ao sócio Jorge Manuel
Pires Ventura, o qual é desde já nomeado gerente, sendo sufici-
ente a assinatura de um gerente para vincular a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 14/000224.
Cessação das funções de Herondino da Conceição Ventura, por

renúncia, em 25 de Outubro de 1999.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Edite Maria Mo-
reira da Costa. 11429380

TUNIMADEIRA � PESCA E REPARAÇÃO NAVAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9894/991213; identificação de pessoa colectiva
n.º 511045859; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data
da apresentação: 62/000310.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a cessação das funções da gerência de José Gabriel dos San-
tos de Jesus, em 17 de Setembro de 1999, por destituição.

15 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11434031

SINTRALAR � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 200/000315; identificação de pessoa colectiva
n.º 501485015; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 32/
000315.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alte-
rado, parcialmente, o contrato quanto ao artigo 1.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma SINTRALAR � Comércio de Mó-
veis, L.da, e tem a sua sede na Estrada de Benfica, 447, 1.º, di-
reito, eu Benfica, freguesia de São Domingos de Benfica, con-
celho de Lisboa.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11434740

SURGIT � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA
EMPRESARIAL E DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 205/000316; identificação de pessoa colectiva
n.º 504881892; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
000316.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SURGIT � Prestação de Ser-
viços de Consultoria Empresarial e de Gestão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Padre Américo, 13,
3.º, direito, da freguesia de Carnide, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas sucursais, agências, filiais, delegações
ou outras formas locais de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços prin-
cipalmente às empresas nas áreas da investigação e desenvol-
vimento das ciências sociais e humanas, da consultoria empresa-
rial e de gestão, da contabilidade, da auditoria e da consultoria
fiscal.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente re-
alizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, uma
do valor nominal de 3750 euros, pertencente ao sócio José Do-
mingos Mendes Martins, e uma do valor de 1250 euros, perten-
cente à sócia Noémia do Amparo Lopes Mendes Martins.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.
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2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão a não sócios depende do consentimento da sociedade,
que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11434635

ORDIAMA � SOCIEDADE DE COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE PEDRAS PRECIOSAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 203/000316; identificação de pessoa colectiva
n.º 504781170; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
000316.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de ORDIAMA � Socie-
dade de Comércio Internacional de Pedras Preciosas, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade terá sede na Rua de Passos Manuel, 36, 2.º,
freguesia de São Jorge de Arroios, em Lisboa.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e, bem as-
sim, criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a indústria e comércio de diaman-
tes; indústria e comércio de ourivesaria e joalharia; consultado-
ria e avaliações; comércio internacional; compra de bens móveis
e sua revenda; importação e exportação; leilões.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e corresponde à soma de três quotas, uma no valor
de 1000 euros, pertencente a Pedro Carvalho de Ornelas e Vas-
concelos, outra no valor de 4000 euros, pertencente a Palmera
Resources, Ltd., e outra no valor de 20 000 euros, pertencente a
Aslan Trading, Ltd.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade competirá a dois gerentes, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Poderão ser nomeados procuradores da sociedade.
3 � A sociedade será vinculada, em todos os seus actos e con-

tratos, pela assinatura de, pelo menos, dois gerentes ou de um pro-
curador da sociedade e um gerente, ou de dois procuradores.

4 � Fica vedado aos gerentes e procuradores obrigarem a so-
ciedade em letras, livranças, fianças ou abonações, em letras de
favor ou outros actos alheios ao objecto social, sem autorização
expressa da assembleia geral para o efeito convocada.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota que for objecto
de penhora, arresto, penhor, arrolamento, apreensão em processo
judicial ou administrativo, ou ainda quando foi dada em caução de
obrigações que os seus titulares assumam sem que a prestação de
tal garantia seja autorizada pela sociedade em assembleia geral.

2 � A amortização será objecto de deliberação da assembleia
geral, e celebrada no prazo máximo de 90 dias, a contar da data

do conhecimento do facto que a justifique.
3 � O preço da amortização será o valor da quota determina-

do no último balanço aprovado, ao qual deverão, segundo os ele-
mentos constantes nos livros de escrituração, ser acrescidas as im-
portâncias correspondentes aos créditos ou suprimentos que o
sócio tenha a haver da sociedade e deduzidas as importâncias que
o sócio tenha a pagar.

4 � O pagamento da amortização será efectuado na sede so-
cial, em duas prestações sem juros, a efectuar dentro de seis
meses e um ano após a fixação definitiva da contrapartida.

ARTIGO 7.º

Dependem do consentimento da sociedade as cessões de quo-
tas a estranhos, ficando ainda reservado a esta, em primeiro lu-
gar, e aos restantes sócios, em segundo lugar, direito de prefe-
rência na respectiva aquisição.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis espe-
ciais, e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 9.º

As deliberações em assembleia geral só se consideram toma-
das se obtiverem os votos de duas sócias.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11434694

S. F. E. � SOCIEDADE FINANCEIRA
DE EMPREENDIMENTOS URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 68 822/880628; identificação de pessoa colectiva
n.º 502011416; data da apresentação: 20000518.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 1999.

19 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 11495227

S. S. MÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 67 945; identificação de pessoa colectiva n.º 501955178;
data da apresentação: 20000518.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 1999.

19 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 12288284

 TV MEDICINA GEST � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 207/000316; identificação de pessoa colectiva
n.º 504639269; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
000316.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto social

ARTIGO 1.º

Denominação, sede e duração

1 � A sociedade adopta a firma TV MEDICINA GEST �
SGPS, S. A., tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Fernando
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Curado Ribeiro, 4-D, 2.º, direito, freguesia do Lumiar, e a sua du-
ração é por tempo indeterminado.

2 � O conselho de administração poderá, sem dependência do
consentimento de outros órgãos sociais, deslocar a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � O conselho de administração poderá, ainda, sem depen-
dência de deliberação dos accionistas, criar, mudar ou extinguir
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais
de outras sociedades, como forma indirecta de exercício da sua
actividade económica.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 3.º

Capital social e sua representação

1 � O capital social é de 51 000 euros, e acha-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro.

2 � O capital social está dividido em 10 200 acções do valor
nominal de 5 euros cada, numeradas de 1 a 10 200.

3 � As acções são nominativas, podendo ser convertidas em
acções ao portador, registadas ou não, no todo ou em parte, nos
termos da lei, a requerimento e à custa do accionista interessa-
do, podendo também assumir a forma meramente escritural.

4 � Até ao final do ano 2010 a conversão de acções nomina-
tivas em acções ao portador carece de deliberação na referida con-
formidade do conselho de administração.

5 � As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50,
100, 500, 1000, 10 000 e 50 000 acções, podendo os accionistas
exigir, a expensas suas, a sua divisão ou concentração.

6 � Os títulos, quer provisórios quer definitivos, levarão sem-
pre a assinatura de dois administradores, devendo, obrigatoria-
mente, uma delas ser a do presidente do conselho de administra-
ção ou de quem legalmente o substitua, podendo uma das
assinaturas ser aposta por chancela ou reproduzida por meios
mecânicos.

ARTIGO 4.º

Direito de preferência na transmissão de acções

1 � As acções nominativas só poderão ser transmitidas a não
accionistas mediante o prévio consentimento da sociedade, a qual,
obrigatoriamente, se deverá pronunciar no prazo máximo de
60 dias após a recepção da carta registada com aviso de recep-
ção que, para o efeito, lhe haja endereçado o transmitente, infor-
mando a identidade do adquirente, a quantidade de acções envol-
vidas na transacção, o preço, a modalidade ou forma de
pagamento e o prazo da sua liquidação.

2 � Ficam excepcionadas do regime previsto no número ante-
rior as transmissões a favor dos cônjuges e descendentes do ac-
cionista transmitente ou para sociedades em que este seja o só-
cio ou accionista maioritário.

3 � Se a sociedade não se pronunciar acerca do solicitado con-
sentimento no prazo previsto no antecedente n.º 1, a transmissão
das acções é livre.

4 � A sociedade fica obrigada, nos termos da alínea c) do n.º 3 do
artigo 329.º do Código das Sociedades Comerciais, caso se haja re-
cusado licitamente a consentir na transmissão de acções nominati-
vas, a fazer adquirir estas por outra pessoa, nas condições de preço
e pagamento do negócio para que foi solicitado o consentimento.

5 � Em quaisquer circunstâncias, a sociedade, em primeiro lu-
gar, e seguidamente os accionistas, gozam de direito de preferên-
cia na eventual venda de acções nominativas que um accionista
pretenda fazer.

6 � Se a sociedade não estiver interessada em exercer o di-
reito de preferência, esta deverá informar o transmitente das ac-
ções até ao final do prazo estipulado no n.º 1 desta cláusula, por
meio de carta registada com aviso de recepção, da identidade dos
accionistas que estão em condições de poderem exercer o direito
de preferência, a fim de, então, o transmitente comunicar a es-
tes, igualmente por carta registada com aviso de recepção, o ne-
gócio para o qual solicitou o consentimento da sociedade.

7 � Não querendo a sociedade exercer o direito de preferên-
cia e havendo mais de um accionista interessado em fazê-lo, as
acções serão adquiridas pelos preferentes na proporção das acções
que já detenham.

ARTIGO 5.º

Aumentos de capital em dinheiro

1 � Mediante o parecer favorável do conselho fiscal, poderá
o conselho de administração proceder, por uma ou mais vezes e
até ao limite de 2 000 000 de euros, ao aumento do capital da so-
ciedade, por entradas em dinheiro.

2 � Os accionistas terão sempre preferência na subscrição das
novas acções, na proporção das que já possuírem, salvo se outra
coisa for expressamente deliberado em assembleia geral.

3 � Não querendo qualquer accionista exercer este direito de
preferência, poderá a sua posição ser subscrita proporcionalmen-
te pelos restantes, salvo se entre si acordarem noutra forma de
subscrição.

4 � Só poderão exercer o direito de preferência os accionis-
tas detentores de acções nominativas ou de acções ao portador,
se estas se encontrarem depositadas na sociedade.

ARTIGO 6.º

Emissão de obrigações

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, para o efeito
convocada, poderá a sociedade emitir obrigações em todas as mo-
dalidades permitidas por lei, incluindo obrigações convertíveis em
acções.

2 � Os títulos de obrigações deverão ser assinados por dois
administradores, podendo uma das assinaturas ser aposta por
chancela ou reproduzida por meios mecânicos.

ARTIGO 7.º

Direito de preferência na emissão de obrigações

1 � Na subscrição de quaisquer obrigações emitidas pela so-
ciedade terão preferência os accionistas na proporção das acções
que possuírem, salvo se outra coisa for expressamente delibera-
da em assembleia geral.

2 � No exercício do direito de preferência usar-se-ão os
critérios estabelecidos nos n.os   3 e 4 do artigo 5.º

ARTIGO 8.º

Obrigaçoes próprias

A sociedade, com observância dos limites legais, poderá adqui-
rir obrigações próprias nas mesmas circunstâncias em que pode
adquirir acções próprias ou para conversão ou amortização e re-
alizar sobre elas todas as operações convenientes aos interesses
sociais.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presi-
dente e um secretário, a eleger pela assembleia geral quadrienal-
mente, sendo sempre permitida a reeleição.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral podem ser es-
colhidos de entre não accionistas da sociedade.

ARTIGO 10.º

Participação na assembleia geral

1 � Têm direito de estar presentes na assembleia geral e aí dis-
cutir e votar os accionistas que, segundo a lei e o contrato de so-
ciedade, tiverem direito a, pelo menos, um voto e as suas deli-
berações, quando tomadas nos termos da lei e do presente
contrato, são obrigatórias para todos os accionistas.
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2 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas po-
dem assistir às assembleias gerais e participar na discussão dos
assuntos indicados na ordem do dia.

3 � Devem estar presentes nas assembleias gerais de accionis-
tas os administradores e os membros do conselho fiscal e na as-
sembleia anual também os revisores oficiais de contas que tenham
examinado as contas.

ARTIGO 11.º

Votos

1 � Tem direito a voto todo o accionista que seja possuidor
de, pelo menos, 100 acções, registadas em seu nome ou deposi-
tadas em estabelecimento bancário com a antecedência mínima
de 10 dias sobre a data da assembleia geral.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto, sendo possível
os accionistas possuidores de menor número de acções
agruparem-se de forma a completarem o número exigido ou um
número superior, devendo, nesse caso, fazer-se representar por um
dos agrupados.

3 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por
maioria absoluta dos votos emitidos, salvo quando a lei ou o pre-
sente contrato de sociedade exigirem maioria qualificada.

4 � De cada reunião da assembleia geral a mesa lavrará uma
acta, que será assinada pelo presidente e pelo secretário.

ARTIGO 12.º

Representação de accionistas

1 � O accionista com direito de voto poderá fazer-se repre-
sentar nas assembleias gerais nos termos da lei.

2 � Os incapazes e as pessoas colectivas serão representadas
pela pessoa a quem legalmente ou voluntariamente couber a res-
pectiva representação.

3 � No caso de accionistas individuais, como instrumento de
representação voluntária, basta uma carta acompanhada de foto-
cópia do bilhete de identidade ou passaporte do accionista man-
dante; no caso de accionistas pessoa colectiva basta uma carta em
papel timbrado assinada pelos seus legais representantes e que
acompanhará uma fotocópia particular da certidão de matrícula
comercial extraída há menos seis meses.

4 � Os instrumentos de representação voluntária de accionis-
tas em assembleia geral deverão ser entregues na sociedade, di-
rigidos ao presidente da mesa, até ao momento do início dos tra-
balhos.

ARTIGO 13.º

Funcionamento

1 � A assembleia geral poderá deliberar em primeira convo-
cação quando estejam presentes ou representados accionistas cu-
jas acções correspondam, pelo menos, a 50% do capital social,
excluídas as que forem pertença da própria sociedade.

2 � Em segunda convocação poderá a assembleia geral deli-
berar seja qual for o número de accionistas presentes ou repre-
sentados e o capital por eles representado.

ARTIGO 14.º

Derrogação de preceitos dispositivos

Por meio de deliberação dos sócios podem ser derrogados os
preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 15.º

Composição, eleição e funcionamento

1 � A administração da sociedade será exercida por um con-
selho de administração, composto por um número ímpar de mem-
bros, de três, cinco ou sete, eleitos quadrienalmente em assem-
bleia geral e reelegíveis uma ou mais vezes.

2 � Os administradores podem ou não ser accionistas.
3 � Os administradores designados manter-se-ão em funções

até a sua efectiva substituição.
4 � A assembleia designará, de entre os membros do conse-

lho, um presidente, que terá voto de qualidade, ao qual competi-

rá, além da presidência às reuniões de administração, a represen-
tação da sociedade em juízo e fora dele, competindo-lhe, ainda,
coordenar os trabalhos do respectivo conselho.

5 � No caso de impedimento permanente ou renúncia de qual-
quer membro do conselho de administração, o conselho, sob pro-
posta do seu presidente, escolherá quem irá preencher a vaga até
ao termo do mandato do conselho, devendo, contudo, tal escolha,
cooptação, ser obrigatoriamente ratificada na assembleia geral se-
guinte.

6 � Os administradores eleitos estabelecerão entre si as regras
de funcionamento do conselho de administração, de acordo com
a lei e com o contrato de sociedade em vigor.

7 � O conselho poderá nomear um ou mais mandatários para
a prática de actos de gestão corrente.

8 � O conselho reunirá sempre que os interesses da sociedade
o exigirem, a pedido do presidente ou de qualquer dos seus mem-
bros e, pelo menos, uma vez por mês.

9 � Qualquer membro do conselho poder-se-á fazer represen-
tar nessas reuniões por outro membro do mesmo conselho, me-
diante carta dirigida ao presidente, não podendo ser utilizado mais
do que uma vez cada instrumento de representação.

10 � O conselho poderá deliberar por escrito, independente-
mente da reunião, desde que tal deliberação seja tomada por una-
nimidade de todos os seus membros.

11 � De cada reunião deve ser lavrada acta no livro respecti-
vo, assinada por todos os que nela tenham participado.

ARTIGO 16.º

Caução

1 � A responsabilidade de cada administrador será cauciona-
da por alguma das formas admitidas por lei, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

2 � A caução poderá no entanto ser dispensada ou alterada por
deliberação da assembleia geral que proceder à eleição e poderá
ser substituída nos termos previstos na lei.

ARTIGO 17.º

Competência

1 � Compete ao conselho de administração gerir as activida-
des da sociedade, devendo subordinar-se às deliberações da as-
sembleia geral ou às intervenções do conselho fiscal apenas nos
casos em que a lei ou o contrato de sociedade o determinarem.

2 � O conselho de administração tem exclusivos e plenos po-
deres de representação da sociedade.

3 � Compete ao conselho de administração deliberar sobre
qualquer assunto de administração da sociedade, nomeadamente
sobre:

a) Instalar, arrendar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar
estabelecimentos e escritórios;

b) Estabelecer, manter, transferir ou encerrar sucursais, agên-
cias ou quaisquer outras formas de representação social;

c) Adquirir ou alienar quaisquer bens móveis, nomeadamente
viaturas automóveis, assim como obrigá-los por qualquer outra
forma;

d) Adquirir bens imóveis cuja finalidade esteja em conformi-
dade com a legislação das sociedades gestoras de participações
sociais e aliená-los ou obrigá-los por quaisquer actos ou contra-
tos, ainda que de constituição de garantias reais;

e) Adquirir, através de leasing, quaisquer bens imóveis, cuja fi-
nalidade esteja em conformidade com a legislação das socieda-
des gestoras de participações sociais, e móveis, nomeadamente vi-
aturas automóveis e equipamento de escritório e informático;

f) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamentos e re-
atar outras operações de crédito que não sejam vedadas pela lei,
bem como assinar termos de responsabilidade e de fiança, desde
que estes últimos se reportem a sociedades participadas onde a
sociedade detenha uma participação superior a 35% do respecti-
vo capital social;

g) Constituir procuradores para a prática de actos determina-
dos ou categorias de actos;

h) Celebrar os contratos com os revisores oficiais de contas
que, nessa qualidade, integrem os órgãos sociais;

i) Designar, substituir e restituir o representante da sociedade
às assembleias gerais das sociedades participadas,

j) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem
como celebrar convenções de arbitragem; e

k) Designar, nos termos dos artigos 446.º-A e seguintes do Có-
digo das Sociedades Comerciais, quando entenda oportuno ou seja
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determinado por lei, o secretário da sociedade e o respectivo
suplente.

4 � As deliberações do conselho só serão válidas quando to-
madas por maioria simples, em reunião em que estejam presen-
tes ou representados, pelo menos, metade dos seus membros.

ARTIGO 18.º

Delegação de poderes

1 � O conselho de administração, através de simples acta, po-
derá delegar a gestão corrente da sociedade num ou mais admi-
nistradores ou numa comissão executiva composta por um número
ímpar de membros.

2 � A delegação prevista no número anterior não poderá abran-
ger as matérias constantes das alíneas a) a d), f), l) e m) do ar-
tigo 406.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 19.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta do presidente do conselho de ad-

ministração e de um administrador;
b) Pelas assinaturas conjuntas de um administrador-delegado e

de um administrador;
c) Pelas assinaturas conjuntas do presidente do conselho de ad-

ministração ou de um administrador-delegado e de um mandatá-
rio ou procurador designado nos termos do n.º 7 do artigo 15.º do
presente contrato de sociedade.

2 � Os actos de mero expediente, entendido como tal a cor-
respondência, os recibos apostos em cheques ou vales de correio
entregues em instituições bancárias para crédito e o endosso em
letras para efeito de desconto, poderão ser assinados por um único
administrador e ou procurador.

ARTIGO 20.º

Remuneração

1 � O conselho de administração será remunerado pelo modo
que vier a ser estabelecido em assembleia geral ou por uma co-
missão composta por três accionistas, em quem a assembleia geral
delegar, podendo, para o efeito, estabelecer limites máximos de
remunerações.

2 � A comissão de fixação de remunerações prevista no número
anterior é eleita quadrienalmente pela assembleia geral, sendo per-
mitida a reeleição dos seus membros uma ou mais vezes.

3 � O exercício de cargo de membro desta comissão é incom-
patível com o de membro do conselho de administração ou do
conselho fiscal.

4 � A remuneração dos membros do conselho de administra-
ção pode consistir, parcialmente, numa percentagem dos lucros de
exercício, a qual, na sua globalidade, não deverá exceder 10% dos
lucros.

SECÇÃO III

Fiscalizaçao da sociedade

ARTIGO 21.º

Conselho fiscal e fiscal único

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único ou
a um conselho fiscal, constituído por três membros efectivos e
um suplente, eleitos quadrienalmente em assembleia geral e reele-
gíveis uma ou mais vezes.

2 � O fiscal único e os membros do conselho fiscal podem ser
ou não accionistas, mas tanto o fiscal único e respectivo suplente
como um dos efectivos do conselho fiscal e o respectivo suplente
deverão ter a qualidade de revisores oficiais de contas ou socieda-
des revisoras de contas, nos termos da legislação em vigor.

3 � O fiscal único e respectivo suplente, bem como os mem-
bros efectivos e suplentes do conselho fiscal, manter-se-ão em
funções até à sua efectiva substituição.

ARTIGO 22.º

Funcionamiento do conselho fiscal

1 � Competindo a fiscalização da sociedade a um conselho fis-
cal, este reunirá as vezes que se tornarem necessárias para dar

cumprimento às atribuições que a lei lhe confere, devendo, no
entanto, reunir uma vez por trimestre.

2 � As reuniões terão lugar sob a convocação do seu presi-
dente ou do vogal efectivo não revisor oficial de contas, em caso
do impedimento daquele, e ainda poderão ser convocadas por
qualquer dos restantes membros do conselho fiscal, pelo conse-
lho de administração ou pelo presidente da mesa da assembleia
geral.

ARTIGO 23.º

Remuneração

O fiscal único ou os membros do conselho fiscal serão remu-
nerados pela forma que a assembleia geral ou a comissão a que
se refere o artigo 20.º do presente contrato de sociedade determi-
narem.

CAPÍTULO IV

Balanço, contas anuais e aplicação de resultados

ARTIGO 24.º

Duração do exercício

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 25.º

Aplicação de resultados do exercício

1 � Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de dedu-
zida a percentagem mínima estabelecida por lei para a constitui-
ção da reserva legal, terão a aplicação que a assembleia geral, por
maioria simples dos votos emitidos, determinar, não estando su-
jeitos a quaisquer limites, salvo os constantes de disposição le-
gal imperativa.

2 � É permitida, nos termos do artigo 297.º do Código das
Sociedades Comerciais, a distribuição aos accionistas de adian-
tamentos sobre lucros no decurso de cada exercício.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 26.º

Representação de pessoas colectivas
eleitas para os corpos sociais

Sendo eleita para fazer parte da mesa da assembleia geral, do
conselho de administração ou do conselho fiscal uma pessoa co-
lectiva, esta será representada pela pessoa individual que for
especialmente designada para exercer o cargo em nome próprio,
podendo a entidade designante substituir, quando o entender, o
respectivo designado.

ARTIGO 27.º

Dissolução

1 � A sociedade dissolver-se-á nos casos e nos termos da lei.
2 � A assembleia geral, quando vote a dissolução da socieda-

de, deverá determinar a forma de liquidação e nomear liquidatá-
rios, que poderão ser administradores ao tempo da deliberação,
conferindo-lhes as necessárias atribuições.

ARTIGO 28.º

Foro

Para todas as questões emergentes do presente contrato de so-
ciedade é exclusivamente competente o foro da comarca de Lis-
boa.

Disposições transitórias

1 � São desde já designados os corpos sociais para o quadrié-
nio de 2000-2003, cuja composição é a seguinte:

Mesa da assembleia: presidente, Dr. Vasco Branco Guimarães;
secretário, Dr. José Fernando Orozco Paneiro.
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Conselho de administração: presidente, João José dos Santos
Martins, contribuinte fiscal n.º 145612260, casado, residente na
Rua de Cesaltino Fialho Gouveia, 657, Alcabideche, concelho de
Cascais; administradores: Telmo Gil Protásio de Freitas e Santi-
ago, contribuinte fiscal n.º 120704684, divorciado, residente na
Quinta do Estrangeiro, Travessa da Azinhaga, Valejas, Barcarena,
concelho de Oeiras; engenheiro José Manuel Marquitos de Abreu
Ferreira, contribuinte fiscal n.º 127651926, casado, residente na
Rua da Bélgica, 311, 2.º, centro D, Canidelo, concelho de Vila
Nova de Gaia; Dr. António Manuel de Andrade Pinto de Almeida,
contribuinte fiscal n.º 119909758, divorciado, residente na Ave-
nida dos Estados Unidos da América, 51, 15.º, esquerdo, em Lis-
boa, e Dr. Luís Filipe de Sampaio dos Reis, contribuinte fiscal
n.º 116241349, casado, residente na Rua dos Soldados da Índia,
32, em Lisboa.

Fiscalização: fiscal único efectivo, Martinez, Carvalheda e
Plácido, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede
na Praceta do Conde de Arnoso, 1-A, 6.º, B, Buraca, conce-
lho de Amadora; fiscal único suplente, Dr. Luís Fernando
Borgo Carvalheda, casado, revisor oficial de contas, residente
na Avenida da Liberdade, lote 54, Massamá, Queluz, concelho
de Sintra.

2 � Os membros do conselho de administração ora designa-
dos ficam dispensados de prestar caução.

3 � A sociedade assume, nos termos do artigo 19.º do Código
das Sociedades Comerciais, todas as despesas derivadas da sua
constituição, designadamente as de escritura, registos e despesas
inerentes.

4 � Fica a sociedade, através de quaisquer dois membros do
seu conselho de administração, de logo após a escritura de cons-
tituição da sociedade movimentar a conta de depósito junto da
Caixa Geral de Depósitos, agência do Campo Grande, Lisboa,
onde foi depositado o capital social, e com ele dar satisfação às
despesas de constituição e matrícula da sociedade e, bem ainda,
à prossecução da sua actividade.

5 � Fica desde já a sociedade autorizada a subscrever e reali-
zar 1 240 000 euros, que corresponderão a 248 000 acções do va-
lor nominal de 5 euros cada, no aumento do capital social da so-
ciedade anónima sob a firma TV MEDICINA � Canal de
Televisão por Cabo e Programas de Televisão, S. A., que após
mediante prévia redominação dos valores do seu capital social e
das acções em euros vai aumentar o seu capital social de
10 000 000$ para 1 300 000 euros, e onde simultaneamente se
procederá à alteração parcial do contrato de sociedade, sendo a
sociedade representada pelo presidente do conselho de adminis-
tração, João José dos Santos Martins, e pelo administrador Dr.
Luís Filipe de Sampaio dos Reis, aos quais são atribuídos pode-
res para a sociedade sua representada aceitar entrar para aquela
referida sociedade nos termos do respectivo contrato de sociedade
e das deliberações da assembleia geral de 21 de Junho do ano
findo, e da reunião do conselho de administração de 5 do corrente
mês de Janeiro.

6 � Fica igualmente desde já autorizada a sociedade a parti-
cipar na constituição da sociedade anónima que usará a firma TV
SAÚDE � Canal de Televisão por Cabo e Programas de Televi-
são na Área da Saúde, S. A., cujo capital social será de
500 000 euros, representados em 100 000 acções de 5 euros cada,
subscrevendo e realizando a sociedade uma participação de
372 500 euros, correspondente a 74 500 acções, sendo a sociedade
representada na escritura de constituição da TV SAÚDE � Ca-
nal de Televisão por Cabo e Programas de Televisão na Área da
Saúde, S. A., pelo presidente do conselho de administração, João
José dos Santos Martins, e pelo administrador Dr. Luís Filipe de
Sampaio dos Reis, os quais ficam autorizados a estabelecerem
com os demais accionistas os termos do clausulado do contrato
de sociedade.

7 � Fica, por fim, autorizada a sociedade a aceitar suprimen-
tos dos accionistas pessoas físicas, suprimentos esses a serem
prestados em partes iguais, do montante necessário para ocorrer
ao aumento do capital social da TV MEDICINA � Canal de
Televisão por Cabo e Programas de Televisão, S. A., e para rea-
lizar a respectiva participação na sociedade a constituir TV SAÚ-
DE � Canal de Televisão por Cabo e Programas de Televisão na
Área da Saúde, S. A.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11434180

SOLDOMUS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 208/000316; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 21/000316.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma SOLDOMUS � Sociedade Imo-
biliária, L.da, e tem a sua sede na Avenida dos Estados Unidos da
América, 97, 14.º, esquerdo, recuado, freguesia de Alvalade, con-
celho de Lisboa.

2.º

A sociedade tem por objecto social a compra para revenda de
bens imóveis adquiridos para esse fim; a compra e venda, cons-
trução, exploração, arrendamento e administração de bens imó-
veis e a prestação de serviços conexos com estas actividades.

3.º

1 � O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5100 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma de
4150 euros, pertencente a Helena Patrícia Fragata da Silva Pes-
soa Contreras de Oliveira, uma de 850 euros, pertencente a Ma-
ria José dos Santos Fragata Pessoa, e uma de 100 euros, perten-
cente a Paulo Miguel Olavo de Pitta e Cunha.

2 � Poderão ser exigidas, por uma ou mais vezes, prestações
suplementares de capital, no montante global máximo de
100 000 euros.

4.º

1 � A sociedade, em primeiro lugar, e os sócios têm direito
de preferência na aquisição de quotas que sejam objecto de ces-
são onerosa em benefício de terceiro.

2 � O sócio que quiser ceder a sua quota, ou parte dela, a ter-
ceiro tem de obter, prévia e expressamente, a autorização da so-
ciedade, a ser dada de acordo com o procedimento previsto nos
números seguintes.

3 � O cedente deve comunicar a sua intenção à gerência, por
meio de carta registada com aviso de recepção, especificando o
nome do cessionário, os termos e as condições da cessão projec-
tada.

4 � A gerência convocará a assembleia geral, para reunir no
prazo máximo de 45 dias a contar da recepção da comunicação,
a fim de deliberar sobre o exercício do direito de preferência da
sociedade.

5 � Se a sociedade não exercer o direito de preferência, ou não
puder ou quiser fazê-lo na totalidade, este caberá, em segundo lu-
gar, aos sócios. Se mais de um deles preferir, a quota a ceder será
dividida entre eles na proporção das suas entradas de capital.

6 � Se nem a sociedade nem os sócios exercerem o seu di-
reito de preferência, nem for deliberada e proposta ao cedente,
nos termos do artigo 231.º, n.º 1, do Código das Sociedades Co-
merciais, a amortização da sua quota, pode esta ser livremente
cedida ao terceiro.

7 � São dispensadas as formalidades previstas nos n.os   3 e
4 deste artigo se a deliberação sobre a cessão for unânime, se es-
tiverem reunidos todos os sócios e todos estejam de acordo em
deliberar sobre essa matéria, ou se todos outorgarem a escritura
de cessão.

8 � Realizando-se a assembleia geral referida no n.º 4, ficam
os sócios que nela comparecerem obrigados a declarar se preten-
dem ou não exercer o seu direito de preferência, entendendo-se
que renunciam a esse direito se o não fizerem, ou se, devidamente
convocados, não participarem nem se fizerem representar nessa
assembleia.

9 � É livre a cessão de quotas entre os sócios ou em favor de
ascendentes, descendentes e cônjuges.

5.º

1 � A sociedade poderá efectuar a amortização de quotas sem-
pre que a lei expressamente a admitir, e ainda:

a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Quando se trate de quota que a sociedade tenha adquirido;
c) Quando o sócio for judicialmente declarado falido ou insol-

vente;
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d) Se a quota tiver sido objecto de arresto, penhorada ou su-
jeita a apreensão judicial;

e) Quando a quota seja cedida com infracção do disposto no
artigo 4.º, ou seja, dada em garantia com violação do disposto no
artigo 6.º;

f) Por morte do sócio seu titular, se os seus sucessores não se
opuserem no prazo de 30 dias depois de a amortização ter sido
deliberada e lhes ter sido comunicada.

2 � A amortização far-se-á pelo valor nominal da quota, sal-
vo disposição legal em contrário.

3 � A deliberação de amortização deverá ser tomada pelos vo-
tos correspondentes a, pelo menos, metade da totalidade do ca-
pital social mais um.

4 � Deliberada a amortização, esta considerar-se-á desde logo
realizada, deixando o respectivo titular da quota de poder exer-
cer quaisquer direitos sociais, sem prejuízo do disposto na
alínea f) do n.º 1 deste artigo.

6.º

É absolutamente proibido aos sócios constituir as suas quotas
em garantia ou caução de qualquer obrigação, sem prévio con-
sentimento da sociedade.

7.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, vinculando-se pela assinatura ou intervenção de um ge-
rente.

2 � A gerência terá os mais amplos poderes de gestão e re-
presentação social permitidos por lei e pelo contrato, designada-
mente para:

a) Abrir contas bancárias, passar cheques, contrair empréstimos
ou obter financiamentos e, bem assim, para realizar quaisquer
operações de crédito comercial e aplicações financeiras;

b) Negociar e outorgar todos os contratos no âmbito do objecto
social e em que a sociedade seja parte;

c) Adquirir, alugar, vender ou onerar veículos automóveis para
e da sociedade, bem como os direitos a eles inerentes;

d) Estabelecer sucursais, agências, escritórios ou outras formas
de representação social no território nacional ou no estrangeiro,
bem como deslocar a sede, dentro do mesmo concelho, para con-
celho limítrofe ou para onde estiver legalmente habilitada a
decidi-lo;

e) Associar a sociedade com terceiros, nomeadamente para for-
mar sociedades ou outros entes, com ou sem personalidade jurí-
dica e com ou sem responsabilidade limitada, assim como subs-
crever, adquirir, onerar ou vender obrigações e participações no
capital de outras sociedades, qualquer que seja o seu objecto;

f) Designar, em caso de impedimento definitivo de um dos seus
membros, um gerente substituto;

g) Designar um revisor oficial de contas, caso a nomeação do
mesmo seja necessária por imperativo da lei.

3 � Para a prática de actos de mero expediente, endosso de
cheques e outros títulos para depósito em conta da sociedade é
suficiente a intervenção de um gerente.

4 � Os gerentes, auferem ou não remuneração, consoante vier
a ser deliberado pelos sócios em assembleia geral.

8.º

As disposições do Código das Sociedades Comerciais que se-
jam supletivas podem ser derrogadas por deliberação dos sócios,
tomada pelos votos correspondentes a, pelo menos, dois terços do
capital social.

9.º

Todas as questões emergentes deste contrato, designadamente
quanto à validade dos respectivos artigos e ao exercício dos di-
reitos sociais entre os sócios e a sociedade, ou entre esta e os
membros dos seus corpos gerentes ou liquidatários, é exclusiva-
mente competente o tribunal da comarca de Lisboa, por ser aquele
que corresponde à sede da sociedade, com expressa renúncia dos
sócios a qualquer outro.

10.º

1 � Fica desde já nomeada gerente, para um mandato corres-
pondente a três exercícios sociais, que se conclui no final do
exercício de 2001, a sócia Helena Patrícia Fragata da Silva Pes-
soa Contreras de Oliveira.

2 � Todas as despesas com a constituição da sociedade, de-
signadamente as da escritura, registos e publicações legais, são

da responsabilidade da sociedade, que assume igualmente, até ao
montante do seu capital, as despesas efectuadas ou a efectuar
pelos sócios antes da sua constituição e que sejam relativas à sua
criação e instalação, nomeadamente as relativas ao pagamento de
serviços e à aquisição de bens necessários ao seu funcionamen-
to, bem como as referentes a todos os actos expressamente auto-
rizados neste artigo.

3 � O gerente designado neste contrato fica autorizado, entre
esta data e a do registo definitivo da sociedade, a:

a) Adquirir para esta quaisquer bens, móveis e imóveis, neces-
sários ao exercício da sua actividade, designadamente para ins-
talar a sede da sociedade, assim como celebrar contratos de lo-
cação, simples ou financeira, sobre esses bens;

b) Liquidar todas as despesas que tenham sido necessárias para
a criação e constituição da sociedade;

c) Celebrar e praticar todos os actos indispensáveis ao início
da actividade e iniciar a actividade social, promovendo todos os
actos adequados para o efeito, contratando trabalhadores e cele-
brando contratos de prestação de serviços, bem como efectuan-
do os respectivos pagamentos, e celebrando todos os contratos
referentes ao objecto social;

d) Recorrer a financiamentos bancários e a suprimentos, que
se destinem a financiar os actos expressamente autorizados;

e) Movimentar e levantar livremente a totalidade do capital so-
cial depositado em instituição de crédito à ordem da sociedade,
para satisfação de todas as despesas autorizadas e previstas, bem
como daquelas que sejam necessárias ao normal funcionamento
da sociedade.

4 � As faculdades previstas no número anterior podem ser
exercidas por mandatário constituído para o efeito.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11434163

TOTTAFINANCE � SERVIÇOS FINANCEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 67 153/871105; identificação de pessoa colectiva
n.º 501905855; inscrição n.º 28; número e data da apresentação:
2/000417.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alte-
rado, parcialmente, o contrato quanto aos artigos 1.º, 2.º e 3.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de TOTTAFINANCE �
Serviços Financeiros, SGPS, S. A., e durará por tempo indeter-
minado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Barata Salgueiro,
33, freguesia de Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

2 � O conselho de administração poderá, por simples delibe-
ração, deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe e, bem assim, estabelecer ou extinguir quais-
quer agências, delegações ou outras formas de representação so-
cial.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais
de outras sociedades como forma indirecta do exercício de acti-
vidades económicas.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11482621

OCTAPHARMA � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3630/920813; identificação de pessoa colectiva
n.º 502820780; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 9; número e data
da apresentação: 16/000502.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a cessação das funções da gerência de Joaquim Paulo No-
gueira de Lalanda e Castro, por renúncia, em 27 de Abril de 2000.

17 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12552054

SCORE � SOCIEDADE COMERCIAL
DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6127/950807; identificação de pessoa colectiva
n.º 503202223; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 25/000411.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a cessação das funções da gerência de João do Livramento
Cordeiro Lopes e de Fernando Manuel Dias Romão, por renún-
cia, em 7 de Dezembro de 1995.

17 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12549509

SOFIACAE � DESIGN GRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6546/960228; identificação de pessoa colectiva
n.º 503587524; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 20/
000317.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em
17 de Dezembro de 1999.

17 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11435046

RUTE & FERNANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9189/990409; identificação de pessoa colectiva
n.º 504391569; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 16/17/000316.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a cessação das funções da gerência de Manuel Fernando da
Silva Oliveira, por renúncia, em 16 de Dezembro de 1999, e a se-
guinte designação:

Designação de gerente, em 16 de Dezembro de 1999, de Pau-
lo Jorge Felicidade Pinto.

17 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11356278

SOPONATA � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE NAVIOS TANQUES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 19 548/470703; identificação de pessoa colectiva
n.º 500273898; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 42; número e data
da apresentação: 4/000316.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a cessação das funções do administrador Manuel Ravara Cal-
deira Castel Branco Cary, por renúncia, em 19 de Janeiro de 2000.

17 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11434708

SOPONATA � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE NAVIOS TANQUES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 19 548/470703; identificação de pessoa colectiva
n.º 500273898; inscrição n.º 43; número e data da apresentação:
6/000302.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a seguinte designação:

Designação de administrador, em 20 de Janeiro de 2000, por
cooptação, de António Maria da Cunha Pereira Palha, casado, re-
sidente na Quinta do Cabo, Vila Franca de Xira.

17 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11449152

RADIOTELEVISÃO PORTUGUESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3767/920929; identificação de pessoa colectiva
n.º 500225680; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23 e inscrição
n.º 25; números e data das apresentações: 23/24/000502.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a cessação das funções dos administradores José Maria Freire
Brandão de Brito, António José de Pina Pereira, Alberto Jorge
Esteves Franco Miranda, Maria do Rosário Miranda de Andrade
Ribeiro Vítor e de Manuel Jorge Rocha Pedroso de Lima, e da
fiscalização de João Pedro Prestes Maia e Silva e de Pedro Ma-
nuel da Silva Leandro, por destituição, em 21 de Março de 2000,
e a seguinte designação:

Designação do conselho de administração, fiscal único e su-
plente, em 21 de Março de 2000.

Período: triénio de 2000-2002.
Conselho de administração: presidente, João Carlos da Costa

Ferreira da Silva, casado, residente na Avenida da Liberdade, 379,
2.º, direito, São João da Madeira; vice-presidente, Maria da Con-
ceição Rodrigues Leal Brasão Antunes, casada, residente na Rua
de Numidico Bessone, 2, 1.º, esquerdo, Paço de Arcos; Alberto
Jorge Esteves Franco Miranda, casado, residente na Avenida de
Columbano Bordalo Pinheiro, 101, 5.º, esquerdo, Lisboa; Maria
do Rosário Miranda de Andrade Ribeiro Vítor, divorciada, resi-
dente na Calçada da Estrela, 29, 3.º, Lisboa; Francisco Pacheco
Mendes, casado, residente na Rua do Actor António Silva, 7, 5.º,
direito, Linda-a-Velha.

Fiscal único: João Pedro Prestes Maia e Silva, casado, revisor
oficial de contas, residente na Rua do Professor Barbosa Soeiro,
16, 3.º, esquerdo, Lisboa; suplente, Pedro Manuel da Silva Le-
andro, casado, revisor oficial de contas, residente na Rua de Lu-
ciano Cordeiro, 24, 5.º, A, Lisboa.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12548308

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CEAGE � CENTRO ESTUDOS APLICADOS
DE GESTÃO E ECONOMIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 129/881118; identificação de pessoa colectiva
n.º 502065230; data: 000331.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes
à prestação de contas do exercício de 1998.

18 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 11948477

COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL,
RESIDENCIAL S. MIGUEL, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 65/970226; identificação de pessoa colectiva
n.º 503835978; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 25/
000405.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

3 � Apresentação n.º 25/000405.
Nomeação da direcção, por deliberação de 16 de Fevereiro de

2000, para o triénio de 2000-2002.
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Presidente, José Manuel Marques Henriques; tesoureiro, Jor-
ge Manuel de Jesus Guerra; vogal, Rodrigo Vaz Guedes Croft
Moura, casado, residente na Calçada do Ferragial, 23, 1.º, di-
reito, Lisboa.

19 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 12921882

CEAGE � CENTRO DE ESTUDOS APLICADOS
DE GESTÃO E ECONOMIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 129/881118; identificação de pessoa colectiva
n.º 502065230; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data
da apresentação: 4/000405.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 1.º, que passa a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade mantém a denominação de CEAGE � Centro de
Estudos Aplicados de Gestão e Economia, L.da, e tem a sua sede
na Rua do Professor Victor Fontes, 10, 2.º, A, em Lisboa.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

18 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 11496231

MATOS & ANDRÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 31 457/610731; identificação de pessoa colectiva
n.º 500471207; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição
n.º 16; números e data das apresentações: 27 e 28/000404.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

12 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 27/000404.
Cessação de funções da gerente Maria Cidalina de Jesus, por

ter renunciado em 10 de Março de 2000.

Certifico ainda que foi alterado o contrato da sociedade em epí-
grafe quanto aos artigos 4.º e 7.º, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 10 000 000$, está integralmente realiza-
do em dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
de 5 000 000$, do sócio António Ferreira, e uma de 5 000 000$,
do sócio Valentim de Seixas Figueiredo.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios António Fer-
reira e Valentim de Seixas Figueiredo, desde já nomeados geren-
tes, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, sendo necessária a assinatura de ambos, em
conjunto, para obrigar a sociedade, ou a assinatura de mandatá-
rio da sociedade, constituído para a prática de determinados ac-
tos ou categorias de actos.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

18 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 11496223

CFOCUS � SOLUÇÕES DE MARKETING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8279/990715; identificação de pessoa colectiva
n.º 504767690; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 2 e 4/000303.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

1 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 2/000303.
Cessação de funções dos administradores José Afonso Oom

Ferreira de Sousa e Pedro Gustavo Cabrita Quintas, por terem re-
nunciado, respectivamente, em 24 de Janeiro de 2000 e 23 de De-
zembro de 1999.

1 � Averbamento n.º 3 � Apresentação n.º 3/000303.
O administrador João Nuno da Silva Bento passou a exercer as

funções de presidente.

2 � Apresentação n.º 4/000303.
Nomeação de membros do conselho de administração, por de-

liberação de 8 de Fevereiro de 2000, para o triénio em curso de
1998-2000:

Luís Paulo Cardoso Salvado, solteiro, maior, residente na Rua
da Senhora do Monte, 32, 2.º, direito, Lisboa, e Luís Miguel Mota
da Cunha Lobo, solteiro, maior, residente na Rua de Ramiro Fer-
rão, 29, 11.º, direito, Almada.

18 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 11982098

CFOCUS SOLUÇÕES DE MARKETING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8279/990715; identificação de pessoa colectiva
n.º 504767690; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 6/000131.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 1.º, n.º 1, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Cfocus Soluções de
Marketing, S. A., constituiu-se por tempo indeterminado e tem a
sua sede em Lisboa, na Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco,
Amoreiras, torre 1, freguesia de Santa Isabel.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

18 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 12773689

PRAGMA � CONSULTORES ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2376/930212; identificação de pessoa colectiva
n.º 502926511; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 11 e 12/000404.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 11/000404.
Cessação de funções da gerente Maria Teresa da Silva Nabais

Rapoula, por ter renunciado em 8 de Fevereiro de 2000.

Certifico ainda que o capital social de 400 000$ foi aumenta-
do para 3 007 230$, tendo sido alterados os artigos 1.º, 5.º, 8.º,
n.º 1, e 9.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma PRAGMA � Consultores Associa-
dos, L.da, vai ter a sua sede na Rua do Professor Prado Coelho,
20, 4.º, direito, freguesia de Lumiar, concelho de Lisboa.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
3 007 230$, e corresponde à soma de três quotas iguais de
1 002 410$, pertencentes uma a cada um dos sócios José Afonso
Pedrosa de Oliveira, António José Filipe Barroso e José Zeferino
Dias Pereira.

8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios.
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9.º

Ficam desde já nomeados gerentes os sócios António José Fi-
lipe Barroso, José Zeferino Dias Pereira e José Afonso Pedrosa
da Silva.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

18 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 11964570

CRISPAL � CONSULTORIA ECONÓMICO-FINANCEIRA
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6773/980119; identificação de pessoa colectiva
n.º 502441089; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 51/
000405.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto aos artigos 1.º, corpo, 2.º e 3.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de CRISPAL � Consulto-
ria Económico-Financeira e de Negócios, L.da, e tem a sua sede em
Lisboa, na Rua da Misericórdia, 76, freguesia do Sacramento.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de con-
sultoria económica, financeira, de gestão e de negócios no âm-
bito nacional e internacional.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
3 500 000$ e corresponde à soma de duas quotas, uma de
3 300 000$, titulada em nome de Paulo Freire da Cruz Alexan-
dre, e uma outra de 200 000$, titulada em nome de EP2 � Con-
sultoria Contabilística e Fiscal, L.da

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

18 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 12298034

MENEZES & ABECASSIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2034/921015; identificação de pessoa colectiva
n.º 502856190; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 10 e 11/000327.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 10/000327.
Cessação de funções dos gerentes Inácio Bacelar Pinheiro de

Azevedo Menezes e Filipa Maria de Morais Brandão Abecassis
de Azevedo Menezes, por terem renunciado em 4 de Julho de
1995.

Certifico ainda que foi alterado o contrato da sociedade em epí-
grafe quanto aos artigos 1.º, 3.º e 5.º, que passam a ter a seguin-
te redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Menezes & Abecassis, L.da, e
tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Alferes Barrilaro Ruas,
5, 1.º, direito, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho
de Lisboa.

3.º

O capital social é de 5 000 000$ e corresponde à soma de duas
quotas, uma de 4 800 000$, da sócia Isabel Maria Dias Pinto

Domingues Cardoso, e outra de 200 000$, da sócia Sandra Patrí-
cia Pinto Domingues Cardoso, e está apenas realizado em 50%,
em numerário, devendo os restantes 50% ser realizados, também
em numerário, no prazo de cinco anos a contar de 2 de Abril de
1992, data da outorga da escritura do contrato de sociedade.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme deliberado em assembleia geral, perten-
ce sócia Isabel Maria Dias Pinto Domingues Cardoso, que desde
já fica nomeada gerente, sendo necessária e suficiente a sua as-
sinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, incluindo compra e venda de veículos automóveis para e
de uso da sociedade.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

17 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 11496169

MÁRIO DA SILVA & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 49 452/760803; identificação de pessoa colectiva
n.º 500576742; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/
000324.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

5 � Apresentação n.º 5/000324.
Cisão/fusão, aumento de capital e alteração do contrato quan-

to ao artigo 3.º
Modalidade: destaque de cinco patrimónios autónomos da so-

ciedade cindida Mário Silva & Silva, L.da, para os incorporar em
cada uma das sociedades incorporantes: Mário da Silva & Frei-
tas, L.da, Sapataria Godiva, L.da, Sapataria São Jorge, L.da, José
Barreiros, L.da, e M. F. S. � Indústria e Comercialização de
Calçado, L.da

Capital: 20 000 000$.
Sócios e quotas:
1) Mário da Silva, 10 000 000$;
2) Maria Fernanda Freitas da Silva, 10 000 000$.

tendo, em consequência, o artigo 3.º ficado com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 20 000 000$, e corresponde à soma de
duas quotas com o valor de 10 000 000$ cada uma, pertencendo
uma quota ao sócio Mário da Silva e a outra à sócia Maria Fer-
nanda Freitas da Silva.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

16 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 11496150

MÁRIO SILVA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 522/700825; identificação de pessoa colectiva
n.º 500184259; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 16/
000323.

Certifico que o capital social de 60 000 000$ foi aumentado
para 203 400 000$, tendo sido alterada a totalidade do pacto, por
transformação em sociedade anónima, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de Mário Silva & Silva, S. A.
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ARTIGO 2.º

Sede e formas de representação

1 � A sede da sociedade é na Rua da Fonte, 20, C, freguesia
de Carnide, em Lisboa.

2 � A administração é desde já autorizada, sem dependência
de prévia deliberação da assembleia geral, a deslocar a sede para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a actividade grossista, distribui-
ção, importação e exportação de calçado, malas, artigos de ador-
no e vestuário.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 203 400 000$, integralmente realizado e
subscrito, representado por 203 400 acções com o valor nominal
de 1000$ cada uma.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � As acções poderão ser tituladas ou escriturais, nominati-
vas ou ao portador, reciprocamente convertíveis.

2 � As acções, quando tituladas, são representadas por títulos
de 1, 10, 50, 100 e 1000 acções, que são a todo o tempo
substituíveis por agrupamento ou subdivisão.

3 � A sociedade pode, nos termos da lei, adquirir acções pró-
prias e realizar sobre elas todas as operações em direito permiti-
das.

ARTIGO 6.º

Deliberações, direito de voto e representação

1 � Os accionistas deliberam ou em assembleias gerais regu-
larmente convocadas e reunidas ou nos termos do artigo 54.º do
Código das Sociedades Comerciais.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.
3 � Qualquer accionista pode fazer-se representar em assem-

bleia geral por outro accionista, pelo seu cônjuge, por ascenden-
te ou descendente, por um administrador ou por advogado, bas-
tando para tanto uma carta dirigida ao presidente da mesa.

ARTIGO 7.º

Composição da mesa

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos de entre os accionistas ou outras pessoas.

ARTIGO 8.º

Convocação da assembleia geral

1 � A convocatória da assembleia geral deverá observar o
formalismo legal em vigor à data da convocação, devendo entre
esta e a data da reunião mediar, pelo menos, um mês.

2 � Quando todas as acções sejam nominativas e na ordem de
trabalhos não se compreenda nenhum dos assuntos para que a lei
determine outra forma de convocação, poderá o presidente da
mesa substituir as publicações por cartas registadas, devendo
mediar, pelo menos, 21 dias entre a expedição das cartas regis-
tadas e a data da reunião da assembleia.

ARTIGO 9.º

Administração

1 � A administração da sociedade será confiada a um conse-
lho de administração, constituído por três membros efectivos e um
suplente.

2 � A assembleia geral que eleger a administração designará
o administrador suplente e o presidente do conselho de adminis-
tração.

ARTIGO 10.º

Remuneração

Os administradores podem ser ou não remunerados, conforme
for deliberado em assembleia geral, cabendo a uma comissão

eleita nessa mesma assembleia fixar anualmente essas remunera-
ções.

ARTIGO 11.º

Caução

1 � Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a responsa-
bilidade de cada administrador deve ser caucionada por alguma
das formas admitidas por lei na importância que for fixada em
assembleia geral, mas não inferior a 1 100 000$.

2 � A caução pode ser dispensada por deliberação da assem-
bleia geral.

ARTIGO 12.º

Competência

1 � A administração exerce a gestão das actividades da socie-
dade e tem exclusivos e plenos poderes para a representar, em
juízo e fora dele, activa e passivamente.

2 � A administração poderá constituir mandatários ou procu-
radores para a prática de certos e determinados actos.

3 � A sociedade poderá, por deliberação da administração, par-
ticipar no capital de outras sociedades, com objecto diferente ou
igual ao da sociedade, em sociedades reguladas em leis especi-
ais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 13.º

Forma de obrigar a sociedade

A sociedade fica validamente obrigada:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração

ou pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador no uso de poderes de-

legados pelo conselho de administração;
c) Pela assinatura de um mandatário ou procurador nos limi-

tes do mandato.

ARTIGO 14.º

Fiscalização

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
será eleito em assembleia geral, que elegerá também um suplente.

2 � As funções do fiscal único serão remuneradas de acordo
com o estatuto e regime legal dos revisores oficiais de contas.

3 � A responsabilidade do fiscal único poderá ser ou não cau-
cionada, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 15.º

Duração dos mandatos

1 � O exercício das funções dos membros dos órgãos sociais
tem a duração de quatro anos, contando-se como ano completo
o ano civil em que forem designados, sendo permitida a reelei-
ção.

2 � Embora designados por prazo certo, os membros dos cor-
pos sociais mantêm-se em funções até nova eleição, sem prejuí-
zo do disposto na lei nos casos de nomeação judicial, destituição
e renúncia.

Relatório e parecer

1. Introdução:
O presente relatório e parecer foi elaborado nos termos do ar-

tigo 28.º e nos termos do artigo 99.º, por remissão do artigo 132.º,
ambos do Código das Sociedades Comerciais, sobre o aumento
do capital por incorporação de prestações suplementares e a trans-
formação da sociedade por quotas em sociedade anónima da fir-
ma Mário Silva & Silva, L.da, número de identificação de pessoa
colectiva 500184259, com sede na Rua da Fonte, 20, C, fregue-
sia de Carnide, concelho de Lisboa, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 42 522/700825.

2. Aumento do capital social por incorporação de prestações
suplementares:

Em relação às prestações suplementares efectuadas pelos sócios
Mário da Silva e Maria Fernanda Freitas da Silva à sociedade
Mário Silva & Silva, L.da, verificamos que as mesmas ascendem
ao montante de 175 000 000$, e correspondem a entregas em
dinheiro efectuadas pelos sócios à sociedade, pelo que se encon-
tram reunidas as condições para que o montante de 172 000 000$,
referente a prestações suplementares efectuadas por ambos os
sócios em partes iguais, seja convertido em capital social.
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3. Transformação da sociedade Mário Silva & Silva, L.da, em
sociedade anónima:

Examinámos o relatório justificativo da transformação e o ba-
lanço reportado a 30 de Junho de 1999 (o qual evidencia um total
de balanço de 780 694 388$ e um total do capital próprio de
261 530 148$ de acordo com as normas técnicas e a profundida-
de que considerámos necessária nas circunstâncias.

Em consequência das verificações efectuadas, é nossa convic-
ção de que:

1) Foram cumpridas todas as normas legais previstas no Códi-
go das Sociedades Comerciais;

2) Não se verificam impedimentos à transformação;
3) O valor do património é superior à soma do capital social e

da reserva legal;
4) Estão garantidos todos os direitos dos credores e dos parti-

cipantes no capital social;
Assim, damos parecer favorável à transformação da sociedade.

Lisboa, 30 de Julho de 1999. � Maria Odete Lobato Navalho,
revisor oficial de contas n.º 792, em representação de Navalho,
Martins & Associado � Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas (n.º 138).

Anexo: balanço em 30 de Junho de 1999.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

17 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 11496193

MÁRIO SILVA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 522/700825; identificação de pessoa colectiva
n.º 500184259; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 15/
000323.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

8 � Apresentação n.º 15/000323.
Cisão/fusão, redução do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º
Modalidade: destaque de cinco patrimónios autónomos da so-

ciedade Mário Silva & Silva, L.da, para os incorporar em cada
uma das sociedades incorporantes: Mário da Silva & Freitas, L.da,
Sapataria Godiva, L.da, Sapataria São Jorge, L.da, José Barreiros,
L.da, e M. F. S. � Indústria e Comercialização de Calçado, L.da

Capital: 31 300 000$
Sócios e quotas:
1) Mário da Silva, 15 650 000$;
2) Maria Fernanda Freitas da Silva, 15 650 000$,

tendo, em consequência, o artigo 4.º ficado com a seguinte re-
dacção:

O capital social é de 31 300 000$, e corresponde à soma de
duas quotas com o valor nominal de 15 650 000$ cada uma, per-
tencendo uma quota ao sócio Mário da Silva e a outra à sócia
Maria Fernanda Freitas da Silva.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

17 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 11496177

COTA � CONSTRUÇÃO E GESTÃO
DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 55 460/801106; identificação de pessoa colectiva
n.º 501063161; entradas n.os   8457 e 8458; data: 000207.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes
à prestação de contas dos exercícios de 1998 e 1997.

17 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 11365161

COTA � CONSTRUÇÃO E GESTÃO
DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 55 460/801106; identificação de pessoa colectiva
n.º 501063161; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 5; número e data
da apresentação: 12/000208.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 1.º, n.º 1, que passa a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Cota � Constru-
ção e Gestão de Empreendimentos Mobiliários, L.da, e tem a sua
sede na Avenida de Sidónio Pais, 20, rés-do-chão, esquerdo, fre-
guesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

17 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 12772763

QUIMAR � COMÉRCIO DE MADEIRAS E DERIVADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2274/930114; identificação de pessoa colectiva
n.º 502915161; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 28/
000403.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto as actividades de:
1) Importar, exportar, transformar e comercializar madeiras,

seus derivados e materiais de construção civil;
2) Executar empreitadas de obras públicas e de obras promo-

vidas por entidades particulares, nomeadamente obras de carpin-
tarias de limpos, revestimentos de pavimentos em madeira, tec-
tos, pavimentos falsos e divisórias em edifícios; e obras de
carpintarias e marcenarias em património construído protegido e
cofragens de outros trabalhos.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

17 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 11943025

CINCO MIL E VINTE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8544/991108; identificação de pessoa colectiva
n.º 504677764; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 10 e 11/000403.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 10/000403.
Cessação de funções do gerente António João Barata da Silva

Barão, por ter renunciado em 9 de Março de 2000.

Certifico ainda que foi alterado o contrato da sociedade em epí-
grafe quanto aos artigos 4.º e 5.º, que passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas, uma no valor de 3000 euros,
do sócio António Carreira Pedro, e uma no valor de 2000 euros,
da sócia Idalina da Silva Carneiro.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios ou a estra-
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nhos, a nomear em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes ambos os sócios.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

17 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 11948647

PROIMPLANT � SERVIÇOS ESTOMATOLÓGICOS
E IMPLANTES DENTÁRIOS � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6788/980122; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 13/000403.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 1.º, corpo, que passa a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma PROIMPLANT � Serviços
Estomatológicos e Implantes Dentários � Sociedade Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Avenida de Júlio Dinis, 10,
4.º, B.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

17 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 11964766

MIRANDA & RAMOS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2217/921222; identificação de pessoa colectiva
n.º 502897996; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição
n.º 15; números e data das apresentações: 20 e 22/000403.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

6 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 20/000403.
Cessação de funções da gerente Maria de Fátima Ramos, por

ter renunciado em 2 de Abril de 1998.

Mais certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epí-
grafe quanto aos artigos 3.º e 5.º, § 2.º, que passam a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado, é de 400 000$, e está
representado pelas seguintes quotas, uma de 140 000$, pertencente
ao sócio Paulo Jorge Guedes Moreno, outra de 140 000$, perten-
cente à sócia Ana Cláudia dos Santos Madeira Moreno, uma de
60 000$, pertencente ao sócio José Cunha Moreno, e outra de
60 000$, pertencente à sócia Silvina Augusta Guedes Moreno.

ARTIGO 5.º

§ 2.º Fica desde já nomeado gerente o sócio Paulo Jorge Gue-
des Moreno.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

17 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 11942479

COUSIÑO & COUSIÑO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1247/900322; identificação de pessoa colectiva
n.º 502328169; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
25/000403.

Certifico que o capital social de 12 000 000$ foi aumentado
para 60 000 euros, tendo sido alterados os artigos 2.º, 3.º e 6.º, que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da indústria da cons-
trução civil em qualquer das modalidades incluindo a de dar ou
receber de arrendamento andares, lojas ou fracções autónomas em
regime de propriedade horizontal dos prédios que venha a cons-
tituir ou comprar, urbanizações, compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim e representações e comer-
cialização de materiais e equipamento para a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros, e corresponde à soma das quotas dos sócios, uma
de 24 000 euros, do sócio José Cousiño Rodriguez, uma de
12 000 euros, da sócia Maria Lourdes Rodriguez Paramés, uma
de 6000 euros, do sócio Augusto Passos Gomez, uma de
6000 euros, do sócio Américo António Ferreira Ferrolho, e uma
de 12 000 euros, do sócio José Domingo Rodriguez Paramés.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade é nomeada em assembleia geral.
§ único. Para obrigar a sociedade são necessárias as assinatu-

ras de dois gerentes.

Está conforme.

17 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 12821276

PROFABRIL � CENTRO DE PROJECTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 34 493/631226; identificação de pessoa colectiva
n.º 500223220; inscrição n.º 32; número e data da apresentação:
20/000404.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

32 � Apresentação n.º 20/000404.
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único, por

deliberação de 8 de Março de 2000, para o ano de 2000.
Conselho de administração: Ilídio António de Ayala Serôdio,

presidente; José Alexandre Gonçalves Pereira de Oliveira; Vítor
Manuel Pereira da Silva, casado, residente na Praceta da Liber-
dade, 4, 6.º, D, Amadora; José Manuel Borges Rayagra, e Eduardo
Augusto Sena Portugal Ribeiro.

Fiscal único: Patrício, Mimoso e Mendes Jorge � Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas; Alberto Arnauth Ribeiro, revi-
sor oficial de contas suplente.

19 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 11942398

PADRÃOLUSO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8445/990922; identificação de pessoa colectiva
n.º 504529315; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 3 e 4/000404.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 3/000404.
Cessação de funções do gerente Rodrigo Manuel da Nóbrega

Themudo Gallego, por ter renunciado em 21 de Março de 2000.

4 � Apresentação n.º 4/000404.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 21 de Março de

2000, de Rui da Silva Santos Penha e Maria Júlia Cardoso Fer-
nandes dos Santos Penha.

19 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 12548286
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CVP � SOCIEDADE DE GESTÃO HOSPITALAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7253/980608; averbamento n.º 1 à inscrição n.o 2 e inscri-
ção n.º 3; números e data das apresentações: 15 e 16/000404.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

2 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 15/000404.
Cessação de funções da administradora Maria Amália Freire de

Almeida, por ter renunciado em 3 de Novembro de 1999.

 3 � Apresentação n.º 16/000404.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por

deliberação de 29 de Novembro de 1999, que ratificou a coopta-
ção de 4 de Novembro de 1999, para o quadriénio em curso de
1998-2001: Partest � Participações do Estado, SGPS, S. A., que
nomeou para exercer o cargo em nome próprio Maria Arminda
Ribeiro de Sousa, casada, residente na Rua de João Ogan, 6, 5.º,
esquerdo, Venda Nova, Amadora.

19 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 12298050

CRISPAL � CONSULTORIA ECONÓMICO-FINANCEIRA
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6773/980119; identificação de pessoa colectiva
n.º 502441089; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 13/
000125.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

4 � Apresentação n.º 13/000125.
Cessação como gerente, por deliberação de 13 de Novembro de

1998, de Paulo Freire da Cruz Alexandre, residente na Rua de
Tristão Vaz, 20, 4.º, esquerdo, Lisboa.

18 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 11974150

PROFABRIL INDÚSTRIA � PROJECTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4928/960116; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número
e data da apresentação: 17/000404.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

10 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 17/000404.
Recondução do conselho de administração e do fiscal único, por

deliberação de 1 de Março de 2000, para o ano de 2000.

18 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 12298042

METAGE � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4186/950308; identificação de pessoa colectiva
n.º 500951144; inscrição n.º 16; número e data da apresentação:
32/000405.

Certifico que o capital social de 600 000$ foi aumentado para
5 000 000$, tendo sido alterado o artigo 3.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores, é de 5 000 000$, dividido em três quotas: duas do valor
nominal de 2 125 000$, pertencentes uma ao sócio Pedro Antó-
nio de Carvalho Maia Teodoro dos Santos e uma ao sócio Luís
Filipe Pereira Nunes, e uma do valor nominal de 750 000$, per-
tencente ao sócio Armando José Meaud Lopes Gonçalves Correia.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

18 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 10825550

CIMENTAC � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2193/921210; identificação de pessoa colectiva
n.º 502887265; inscrições n.os   9 e 10; números e data das apre-
sentações: 2 e 3/000405.

Certifico que o capital social de 5 000 000$ foi aumentado para
321 000 000 000$, tendo sido alterado o artigo 3.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
321 000 000 000$, representado por 321 000 000 de acções, com
o valor nominal de 1000$ cada uma.

2 � Todas as acções serão obrigatoriamente nominativas e po-
derão ser representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500,
1000 e múltiplos de 1000 acções.

Mais certifico que o texto que se segue é a transcrição da ins-
crição acima referida.

10 � Apresentação n.º 3/000405.
Nomeação do conselho de administração e fiscal único, por de-

liberação de 21 de Março de 2000, para o triénio de 2000-2002.
Conselho de administração: António de Sommer

Champalimaud, presidente; Rodrigo Maria Campilho
Champalimaud, solteiro, maior, residente na Rua das Amoreiras,
72-D, 10.º, esquerdo, Lisboa; João Neves Raposo de Magalhães.

Fiscal único, J. Brandão, M. Rodrigues & B. Assunção � So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas; David Sirgado Pereira
Rivotti, revisor oficial de contas suplente.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

18 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 12298026

PERFUMARIA DA GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 866/920727; identificação de pessoa colectiva
n.º 502811285; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 36 e 37/000405.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 36/000405.
Cessação de funções do gerente Abdul Aziz, por ter renuncia-

do em 14 de Março de 2000.

Mais certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epí-
grafe quanto ao artigo 3.º, e a designação de gerente, que passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos valores do activo, é de 400 000$, e corresponde à soma
de duas quotas: uma do valor nominal de 320 000$, pertencente
à sócia Fernanda Pereira Adrião, e outra do valor nominal de
80 000$, pertencente à sócia Zulmira Dias Pereira Adrião.

Gerente designada: Zulmira Dias Pereira Adrião.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

18 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 12298018

PORTUGAL 2001, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8241/990630; identificação de pessoa colectiva
n.º 504462709; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 47/
000317.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

2 � Apresentação n.º 47/000317.
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único, por

deliberação de 21 de Maio de 1999, para o quadriénio de 1999-
-2002:

Conselho de administração: Maria Simoneta Bianchi Aires
de Carvalho Luz Afonso, casada, residente na Rua de Sacadura
Cabral, 119, 5.º, direito, Estoril, presidente; Maria Luísa
Canavarro de Rhodes Sérgio Amado, casada, residente na Rua
de Borges Carneiro, 45, 1.º, Lisboa; João Pedro Barrosa
Caupers, casado, residente na Rua do Telhal, 76, 3.º, direito,
Lisboa.

Fiscal único: Aguiar Mendonça, Carmo Martins & Mesquita
Barbas, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na
Rua de José da Purificação Chaves, 9, 1.º, C, sala C, Lisboa; An-
tónio Pires Brito da Cruz, casado, residente na Praceta de Cesá-
rio Verde, 3, 8.º, B, Massamá, Queluz, revisor oficial de contas
suplente.

16 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 11964154

PORTUGAL 2001, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8241/990630; identificação de pessoa colectiva
n.º 504462709; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 8/991115.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 2.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sede social é em Lisboa, na Rua do Marquês de Fron-
teira, 117, rés-do-chão, 1070-292 Lisboa.

2 � O conselho de administração pode deslocar a sede social
para outro local dentro do concelho de Lisboa ou para algum dos
concelhos limítrofes.

3 � O conselho de administração pode estabelecer sucursais,
agências, delegações ou outras formas de representação social em
território nacional ou estrangeiro.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

16 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 10458425

PEGO & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 38 573/671018; identificação de pessoa colectiva
n.º 501091831; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 28/
990531.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes
à prestação de contas do exercício de 1998.

Está conforme.

16 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 10931139

PLANO DE ACÇÃO � PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS GERAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7604/981030; identificação de pessoa colectiva
n.º 504271059; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 14/000404.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 1.º, n.º 2, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa do Giestal, 24,
A, freguesia de Alcântara, concelho de Lisboa.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

18 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 11948221

CFOCUS � SOLUÇÕES DE MARKETING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8279/990715; identificação de pessoa colectiva
n.º 504767690; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/
000404.

Certifico que o capital social de 20 000 000$ foi aumentado
para 150 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que passou
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
150 000 euros, e está representado por 150 000 acções nominati-
vas, no valor nominal de 1 euro cada uma.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

18 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 11496215

MONIZ DA MAIA, SERRA & FORTUNATO
EMPREITEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 41 640/691031; identificação de pessoa colectiva
n.º 500195838; entrada n.º 9090; data: 000508.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes
à prestação de contas do exercício de 1999.

22 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 12949337

PEOPLE � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7374/980730; identificação de pessoa colectiva
n.º 504238418; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/
000406.

Certifico que o capital social de 400 000$, foi aumentado e
redenominado para 5000 euros, tendo sido alterados os artigos 1.º,
n.º 1, e 3.º, n.º 1, que passam a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma PEOPLE � Empresa de
Trabalho Temporário, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Al-
mirante Gago Coutinho, 4, 2.º, freguesia de Alto do Pina, con-
celho de Lisboa.

2 � ........................................................................................................

3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, está integralmente rea-
lizado em dinheiro e outros valores, conforme escrituração, e cor-
responde à soma de duas quotas de 2500 euros cada, pertencen-
do uma a cada sócio.
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O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

22 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 11943076

MARIA DE LURDES & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3585/940628; identificação de pessoa colectiva
n.º 503217689; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 9 e 11/000406.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 9/000406.
Cessação de funções das gerentes Maria de Lurdes Faria

Estorãos Brito, Maria Manuela Graça Brito Gomes e Carla Ale-
xandra Faria Brito Gonçalves, por terem renunciado em 17 de
Fevereiro de 2000.

Mais certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado
para 5000 euros, tendo sido alterados os artigos 3.º e 5.º, que pas-
sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito em
moeda, e corresponde à soma de duas quotas, uma quota de
2600 euros, pertencente à sócia Maria Carmen Dores Godinho Ro-
drigues Tavares Correia, e outra de 2400 euros, pertencente ao só-
cio Adelino Antunes Tavares Correia.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação em
juízo e fora dele, serão exercidas por ambos os sócios que, des-
de já, ficam nomeados gerentes.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

22 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 11949490

CINCLUS � PLANEAMENTO E GESTÃO
DE PROJECTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3952/930513; identificação de pessoa colectiva
n.º 501402586; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 40, inscrição
n.º 41, averbamento n.º 3 à inscrição n.º 35 e inscrição n.º 42; nú-
meros e data das apresentações: 46, 47, 48 e 49/000405.

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições
acima referidas.

40 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 46/000405.
Cessação de funções do administrador Augusto Rodrigues de

Castro Ribeiro, por ter renunciado em 29 de Dezembro de 1999.

41 � Apresentação n.º 47/000405.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por

deliberação de 7 de Fevereiro de 2000, que ratificou a cooptação
de 1 de Fevereiro de 2000, para o quadriénio em curso de 1997-
-2000:

José Albino da Silva Peneda, casado, residente na Urbanização
Vemport, Rua de Simão Bolívar, 137, 13.º, Maia.

35 � Averbamento n.º 3 � Apresentação n.º 48/000405.
Cessação de funções do administrador Vítor Manuel Durães

Teixeira da Fonseca por ter renunciado em 9 de Março de 2000.
42 � Apresentação n.º 49/000405.
Nomeação de membros do conselho de administração, por de-

liberação de 15 de Março de 2000, para o quadriénio em curso
de 1997-2000:

António Manuel Taveira da Silva, divorciado, residente na
Rua de Gregório Lopes, 1524, 5.º, esquerdo, Lisboa; Alberto
Jorge da Conceição, casado, residente na Avenida da Quinta

Grande, 30, 5.º, direito, Alfragide, e Marco Aurélio Lopes
Nunes, casado, residente na Avenida de 25 de Abril, 55-A, 4.º,
direito, Estarreja.

22 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 12298093

CHURRASQUEIRA, SNACK-BAR,
A GRELHA DE BENFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6689/971217; identificação de pessoa colectiva
n.º 504354410; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 22/
000406.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto aos artigos 3.º e 5.º, que passam a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores constantes da respectiva escrituração, é de
2 000 000$, e acha-se dividido em duas quotas, uma de
1 500 000$, do sócio Bento João Mousinho Rosado, e uma de
500 000$, do sócio Valdemar Faustino dos Santos.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem
aos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência não será remunerada se tal for deliberado pe-
los sócios.

3 � São desde já designados gerentes os sócios Bento João
Mousinho Rosado e Valdemar Faustino dos Santos e o não sócio
Joaquim Inácio Simões, casado, residente na Calçada do Tojal, 19,
2.º, frente, em Lisboa.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois ge-
rentes.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

22 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 11949643

CIMEFER � MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 62 617/860321; identificação de pessoa colectiva
n.º 501650024; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
000405.

Certifico que o capital social de 200 000$ foi aumentado para
1 000 000$, tendo sido alterado o artigo 3.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 1 000 000$, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e nos demais bens da sociedade, e cor-
responde à soma de duas quotas de 500 000$ cada, uma de
cada sócio.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

22 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 11949325

CASA MACAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Ma-
trícula n.º 10 764/250601; identificação de pessoa colectiva
n.º 500519269; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições
n.os   8 e 7; números e data das apresentações: 19, 21 e 20/
000405.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições
acima referidas.

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 19/000405.
Cessação de funções dos gerentes Laurentino António Cara Lin-

da e Anastácio Lopes de Brito, por terem renunciado em 2 de
Março de 2000.

8 � Apresentação n.º 21/000405.
Nomeação como gerente, por deliberação de 3 de Março de

2000, de José Bernardino, casado, residente na Rua da Quinta das
Palmeiras, 47, 6.º, esquerdo, Oeiras.

Mais certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epí-
grafe quanto aos artigos 4.º e 7.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas a não associados fica dependente da
autorização da sociedade.

2 � Só poderão efectuar-se cessões de quotas a não associa-
dos se os sócios não preferirem na transmissão se onerosa.

3 � Havendo mais que um sócio a pretender exercer o direito
de preferência, a quota a ceder será dividida entre os preferentes
na proporção das suas quotas.

ARTIGO 7.º

A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente ou
de um procurador.

Gerente designada: Maria Augusta Pereira de Azevedo.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

22 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 11453460

CORTE FINAL � IMAGEM E SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8038/990426; identificação de pessoa colectiva
n.º 504734482; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 24/000405.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 1.º, que passa a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Corte Final � Imagem e Som, L.da,
e tem a sua sede na Rua do General Leman, 17, A, freguesia de
Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

22 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 11949376

MOTU PRÓPRIO � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7234/980601; identificação de pessoa colectiva
n.º 504163515; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições
n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 5, 6 e 7/000405.

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições
acima referidas.

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 5/000405.
Cessação de funções da administradora única, Inês Cottinelli

Telmo Monteiro da Costa Cortez Lobão, por ter renunciado em
2 de Outubro de 1999.

3 � Apresentação n.º 6/000405.
Nomeação do administrador único, por deliberação de 18 de

Outubro de 1999, para o biénio de 1999-2000:
Carlos Manuel Branquinho de Almeida, casado, residente na

Estrada de Tires, Manique, apartado 31, Carcavelos.

Mais certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epí-
grafe quanto aos artigos 1.º e 3.º, que passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Motu Próprio � Comér-
cio de Vestuário, S. A.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a importação, comercialização e
distribuição de artigos de vestuário, pronto-a-vestir e outros.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

22 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 11942401

MAVACA � INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS
E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6863/980213; identificação de pessoa colectiva
n.º 504083961; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
41/000405.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e
redenominado para 250 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º,
que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social é de 250 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e nos diversos valores do activo constantes da escrita, e
corresponde à sorna de duas quotas de 125 000 euros cada, per-
tencendo uma a cada uma das sócias, Bamba-Holdings, LLC, e
Zorra-Investments, LLC.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

22 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 12298085

C. S. T. � CALIFÓRNIA SWING TALENTO MÚSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1795/920625; identificação de pessoa colectiva
n.º 502803037; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 22/
000405.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

3 � Apresentação n.º 22/000405.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Fevereiro de 2000.

19 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 12298077

PAULO & PISSARRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1284/910503; identificação de pessoa colectiva
n.º 502594314; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 38/
000405.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

7 � Apresentação n.º 38/000405.
Nomeação como gerente, por deliberação de 26 de Fevereiro de

1999, de Maria Rubia Simas Reis.

19 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 12298069

CEFAGE � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 592/890510; identificação de pessoa colectiva
n.º 502155566; inscrição n.º 21; número e data da apresentação:
33/000405.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

21 � Apresentação n.º 33/000405.
Dissolução, por deliberação de 15 de Março de 2000.

19 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 11943092

M2 TR, ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6377/970730; identificação de pessoa colectiva
n.º 503936553; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/
000330.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à dissolução e encerramento da liquidação da
sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 28 de Março de 2000.

15 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Margari-
da Faria Moreira da Silva. 11942436

MEDIA INSIGHT � TEMPO E MEIOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8246/990701; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 50/990701.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por:
1.º � a) Luís Filipe Duarte Preto da Silva, casado, natural da

freguesia de Santos-o-Velho, concelho de Lisboa, residente na
Avenida do Almirante Reis, 232, 1.º, em Lisboa; e

b) Dr. Alfredo Jorge Valente Grácio, casado, natural da fregue-
sia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente
na Rua das Acácias, 8, na Venda do Pinheiro, concelho de Mafra,
que outorgam na qualidade de administradores, em representação
da sociedade anónima com a firma J. Walter Thompson Publici-
dade, S. A., pessoa colectiva n.º 500726353, com sede na Rua do
Dr. António Loureiro Borges, 4, 4.º, em Miraflores, concelho de
Oeiras, com o capital social de 108 500 000$, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Oeiras na ficha n.º 10 079,
qualidade e poderes que verifiquei para este acto pela certidão
emitida pela referida Conservatória, que já se encontra arquiva-
da neste Cartório a instruir a escritura exarada a fl. 17 do presente
livro de notas e pela deliberação do conselho de administração
de 25 de Maio findo, constante da acta n.º 17, de que arquivo
fotocópia;

2.º � a) Euleutério Coelho Matias, casado, natural da fregue-
sia de São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves, residente
na Rua do Engenheiro Nobre Guedes, 17, 8.º, direito, em Lisboa; e

b) José Henriques da Silva, casado, natural da freguesia de Ca-
sais, concelho de Tomar, residente em Lisboa, na Avenida do Du-
que de Ávila, 185, 7.º, que outorgam na qualidade de gerentes,
em representação de Ogilvy & Mather Portugal � Publicidade,
L.da, pessoa colectiva n.º 501703225, com sede na Rua de Vítor
Cordon, 37, 1.º, freguesia da Encarnação, concelho de Lisboa,
com o capital social de 45 000 000$, matriculada na Conserva-
tória do Registo Comercial de Lisboa na ficha n.º 63 756, quali-
dade e poderes para este acto que verifiquei pela certidão emiti-
da pela referida Conservatória, que já se encontra arquivada neste
Cartório a instruir a escritura atrás referida e pela deliberação da

assembleia geral de 22 de Março último, constante da acta n.º 40,
de que arquivo fotocópia,
que se rege pelo contrato cujo extracto é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Media Insight � Tempo e Meios
Publicitários, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de José Malhoa,
lote 1674, 9.º, freguesia de Campolide, concelho de Lisboa.

2 � A gerência pode deslocar a sede da sociedade dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

Mediante prévia deliberação da assembleia geral, a sociedade
poderá livremente associar-se e cooperar com quaisquer entida-
des, nacionais ou estrangeiras, bem como adquirir participações
em quaisquer sociedades, qualquer que seja o seu objecto, inclu-
indo as reguladas por lei especial, ou em quaisquer agrupamen-
tos complementares de empresas, abrir filiais, sucursais ou quais-
quer outras formas de representação.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto o planeamento e compra de tem-
po e espaço publicitário e todas as outras operações relacionadas
com a actividade publicitária e as relações com os meios e os
anunciantes.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social da sociedade é de 1 002 410$, e está di-
vidido em duas quotas, ambas do valor nominal de 501 205$, uma
pertencente à sócia Ogilvy & Mather Portugal � Publicidade,
L.da, e a outra pertencente à sócia J. Walter Thompson Publicidade,
S. A.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital,
desde que a assembleia geral assim o decida, até ao limite cor-
respondente a 10 vezes o capital social.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nos termos que forem definidos pela assembleia ge-
ral, que fixará os juros e as condições de reembolso.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas, bem como a sua divisão para esse fim,
está sujeita ao consentimento da sociedade, mediante deliberação
dos sócios.

2 � Os sócios gozam de direito de preferência na cessão de
quotas a terceiros, na proporção das respectivas quotas e com o
direito de acrescer entre si.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, a eleger em assembleia geral, os quais podem ou não
ser sócios.

2 � Os gerentes da sociedade terão todos os poderes necessá-
rios à administração dos negócios da sociedade, podendo, desig-
nadamente, abrir e movimentar contas bancárias, aceitar, sacar,
endossar letras, livranças e outros efeitos comerciais, contratar e
despedir pessoal e, ainda, comprar, vender e tomar de aluguer ou
arrendamento bens móveis, ou imóveis, incluindo naqueles veí-
culos automóveis e, bem assim, trespassar ou tomar de trespasse
qualquer estabelecimento comercial.

3 � Os gerentes poderão constituir procuradores da sociedade
para a prática de actos determinados ou categorias de actos e de-
legar entre si os respectivos poderes para determinados negócios
ou espécie de negócios.

4 � Para obrigar a sociedade, nos seus actos e contratos, é ne-
cessário a assinatura ou intervenção:

a) De dois gerentes;
b) De um gerente em conjunto com um procurador;
c) De dois procuradores no âmbito dos respectivos mandatos.

ARTIGO 8.º

1 � As deliberações dos sócios podem ser tomadas por escri-
to, desde que sejam unânimes, e, ainda, em assembleia geral.
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2 � As assembleias gerais serão convocadas por carta regis-
tada com aviso de recepção, expedida com a antecedência míni-
ma de 15 dias.

3 � Os sócios poderão fazer-se representar por terceiros nas
assembleias gerais.

ARTIGO 9.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 10.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, deduzidos da
parte destinada a reserva legal e outras reservas que a assembleia
geral deliberar constituir, serão distribuídos pelos sócios na pro-
porção das suas quotas.

ARTIGO 11.º

1 � Todas as questões que não são contempladas pelo presente
contrato social serão reguladas pelo Código das Sociedades Co-
merciais.

2 � Os preceitos dispositivos poderão ser derrogados por de-
liberação da assembleia geral.

Forma de obrigar: pela assinatura de dois gerentes, de um ge-
rente em conjunto com um procurador ou de dois procuradores
com poderes.

Gerentes designados: Maria Rosalina Rouxinol Miguens Tava-
res Machado, casada, residente na Alameda das Linhas de Tor-
res, 34, 4.º, esquerdo, Lisboa; Luís Filipe Duarte Preto da Silva,
casado, residente na Avenida do Almirante Reis, 232, 1.º, Lisboa;
José Pedro Maya Dias Pinheiro, casado, residente na Praceta à
Rua de Pero Escobar, lote 7, Murches, Cascais, e Rupert Michael
Day, divorciado, residente em 6, Beech Close, Roehampton, Lon-
dres, SW15 4Wr, Inglaterra.

3 de Dezembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Olí-
via de Sousa Rebelo. 10080287

MINDSHARE II � MEIOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8248/990702; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 35/990702.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por:
1.º � a) Luís Filipe Duarte Preto da Silva, casado, natural da

freguesia de Santos-o-Velho, concelho de Lisboa, residente na
Avenida do Almirante Reis, 232, 1.º, em Lisboa; e

b) Dr. Alfredo Jorge Valente Grácio, casado, natural da fregue-
sia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente
na Rua das Acácias, 8, na Venda do Pinheiro, concelho de Mafra,
que outorgam na qualidade de administradores, em representação
da sociedade anónima com a firma J. Walter Thompson Publici-
dade, S. A., pessoa colectiva n.º 500726353, com sede na Rua do
Dr. António Loureiro Borges, 4, 4.º, em Miraflores, concelho de
Oeiras, com o capital social de 108 500 000$, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Oeiras na ficha n.º 10 079,
qualidade e poderes que verifiquei para este acto pela certidão
emitida pela referida Conservatória e pela deliberação do conse-
lho de administração de 24 de Maio findo, constante da acta
n.º 16, documentos que arquivo;

2.º � a) Euleutério Coelho Matias, casado, natural da freguesia
de São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves, residente na
Rua do Engenheiro Nobre Gudes, 17, 8.º, direito, em Lisboa; e

b) José Henriques da Silva, casado, natural da freguesia de Ca-
sais, concelho de Tomar, residente em Lisboa, na Avenida do Du-
que de Ávila, 185, 7.º, que outorgam na qualidade de gerentes,
em representação de Ogilvy & Mather Portugal � Publicidade,
L.da, pessoa colectiva n.º 501703225, com sede na Rua de Vítor
Cordon, 37, 1.º, freguesia da Encarnação, concelho de Lisboa,
com o capital social de 45 000 000$, matriculada na Conserva-
tória do Registo Comercial de Lisboa na ficha n.º 63 756, quali-
dade e poderes para este acto que verifiquei pela certidão emiti-
da pela referida Conservatória e pela deliberação da assembleia
geral de 18 de Março último, constante da acta n.º 39, documen-
tos que arquivo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos bilhetes de iden-
tidade, respectivamente n.os   1300826, de 29 de Julho de 1991,
5196495, de 6 de Dezembro de 1994, 1088202, de 1 de Outu-

bro de 1997, e 1471527, de 29 de Julho de 1996, emitidos em
Lisboa,
sociedade que se rege pelo contrato cujo extracto é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mindshare II � Meios Publicitários, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de José Malhoa,
lote 1674, 8.º, freguesia de Campolide, concelho de Lisboa.

2 � A gerência pode deslocar a sede da sociedade dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

Mediante prévia deliberação da assembleia geral, a sociedade
poderá livremente associar-se e cooperar com quaisquer entida-
des, nacionais ou estrangeiras, bem como adquirir participações
em quaisquer sociedades, qualquer que seja o seu objecto, inclu-
indo as reguladas por lei especial, ou em quaisquer agrupamen-
tos complementares de empresas, abrir filiais, sucursais ou quais-
quer outras formas de representação.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto o planeamento e compra de tem-
po e espaço publicitário e todas as outras operações relacionadas
com a actividade publicitária e as relações com os meios e os
anunciantes.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social da sociedade é de 1 002 410$, e está di-
vidido em duas quotas, ambas do valor nominal de 501 205$, uma
pertencente à sócia Ogilvy & Mather Portugal � Publicidade,
L.da, e a outra pertencente à sócia J. Walter Thompson Publici-
dade, S. A.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital,
desde que a assembleia geral assim o decida, até ao limite cor-
respondente a 10 vezes o capital social.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nos termos que forem definidos pela assembleia ge-
ral, que fixará os juros e as condições de reembolso.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas, bem como a sua divisão para esse fim,
está sujeita ao consentimento da sociedade, mediante deliberação
dos sócios.

2 � Os sócios gozam de direito de preferência na cessão de
quotas a terceiros, na proporção das respectivas quotas e com o
direito de acrescer entre si.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, a eleger em assembleia geral, os quais podem ou não
ser sócios.

2 � Os gerentes da sociedade terão todos os poderes
necessários à administração dos negócios da sociedade, podendo,
designadamente, abrir e movimentar contas bancárias, aceitar,
sacar, endossar letras, livranças e outros efeitos comerciais, con-
tratar e despedir pessoal e, ainda, comprar, vender e tomar de
aluguer ou arrendamento bens móveis, ou imóveis, incluindo
naqueles veículos automóveis e, bem assim, trespassar ou tomar
de trespasse qualquer estabelecimento comercial.

3 � Os gerentes poderão constituir procuradores da sociedade
para a prática de actos determinados ou categorias de actos e de-
legar entre si os respectivos poderes para determinados negócios
ou espécie de negócios.

4 � Para obrigar a sociedade, nos seus actos e contratos, é ne-
cessário a assinatura ou intervenção:

a) De dois gerentes;
b) De um gerente em conjunto com um procurador;
c) De dois procuradores no âmbito dos respectivos mandatos.

ARTIGO 8.º

1 � As deliberações dos sócios podem ser tomadas por escri-
to, desde que sejam unânimes e, ainda, em assembleia geral.
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2 � As assembleias gerais serão convocadas por carta regis-
tada com aviso de recepção, expedida com a antecedência míni-
ma de 15 dias.

3 � Os sócios poderão fazer-se representar por terceiros nas
assembleias gerais.

ARTIGO 9.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 10.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, deduzidos da
parte destinada a reserva legal e outras reservas que a assembleia
geral deliberar constituir, serão distribuídos pelos sócios na pro-
porção das suas quotas.

ARTIGO 11.º

1 � Todas as questões que não são contempladas pelo presente
contrato social serão reguladas pelo Código das Sociedades Co-
merciais.

2 � Os preceitos dispositivos poderão ser derrogados por de-
liberação da assembleia geral.

Gerentes designados: Maria Rosalina Rouxinol Miguens Tava-
res Machado, casada, residente na Alameda das Linhas de Tor-
res, 34, 4.º, esquerdo, Lisboa. Luís Filipe Duarte Preto da Silva,
casado, residente na Avenida do Almirante Reis, 232, 1.º, Lisboa,
José Pedro Maya Dias Pinheiro, casado, residente na Praceta à
Rua de Pero Escobar, lote 7, Murches, Cascais, e Rupert Michael
Day, divorciado, residente em 6, Beech Close, Roehampton, Lon-
dres, SW15 4WR, Inglaterra.

3 de Dezembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Olí-
via de Sousa Rebelo. 10080325

LOURINHÃ

ÁREA OESTE, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 960/
290499; identificação de pessoa colectiva n.º 504556630; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 3 e 5/12052000.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Cessação de funções de gerente de José Elísio da Silva Fer-

reira, casado.
Causa: renúncia.
2) Alteração parcial do pacto social quanto ao artigo 3.º e cor-

po do artigo 4.º, ficando assim com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, e corresponde à soma de três quotas, sendo duas de
334 137$ cada, pertencentes uma a cada um dos sócios José An-
tónio Diniz Soares e Gilberto da Silva Baltazar, e uma de
334 136$, pertencente à sócia Cidália Maria dos Santos Matias
Pedro.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade, dispensada de caução e remu-
nerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, per-
tence a todos os sócios, já nomeados gerentes.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 10761420

FARMÁCIA LEAL � SOCIEDADE FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 185;
identificação de pessoa colectiva n.º 500904855; data da apresen-
tação: 15052000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva a acta n.º 28 e os demais documen-
tos da prestação de contas respeitantes ao ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Vicente Luís de
Sousa. 10761683

CONSTRUÇÕES DO ROSSIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 250;
identificação de pessoa colectiva n.º 501295682; data da apresen-
tação: 19052000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva a acta n.º 31 e os demais documen-
tos da prestação de contas respeitantes ao ano de exercício de
1999.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Vicente Luís de
Sousa. 10761560

ANTÓNIO ALEXANDRINO CÂNDIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1042/
18052000; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
18052000.

Certifico que entre:
1) António Alexandre Cândido, casado com Maria do Carmo

Cordeiro Santos Alexandrino na comunhão geral, residente no lu-
gar e freguesia de Vale Covo, Bombarral;

2) Maria do Carmo Cordeiro Santos Alexandrino, casada com
o referido António Alexandrino Cândido;

3) Artur Jorge Santos Cândido, casado com Maria Anália Reis
Guilherme Cândido na comunhão de adquiridos, residente no dito
lugar e freguesia de Vale Covo,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege nos termos
do seguinte contrato:

I

Denominação, objecto e sede

1.º

A sociedade adopta a denominação de António Alexandrino
Cândido, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Lourinhã, no Casal do
Arieiro, freguesia da Lourinhã.

2 � Por simples deliberação dos sócios, a sede social pode ser
deslocada para outro local, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de pneus a retalho.

II

Capital social

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, e corresponde à soma de três quotas, sendo
uma de 3100 euros, pertencente ao sócio António Alexandrino
Cândido, outra de 250 euros, pertencente à sócia Maria do Car-
mo Cordeiro Santos Alexandrino, e ainda outra de 1650 euros,
pertencente ao sócio Artur Jorge Santos Cândido.

5.º

Por deliberação unânime dos sócios, podem ser exigidas pres-
tações suplementares de capital até ao montante de 40 000 euros.
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6.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permi-
tida entre sócios.

2 � A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento
prévio da sociedade, tendo esta, em primeiro lugar, e os sócios
não cedentes, em segundo, direito de preferência na aquisição das
quotas a ceder.

7.º

1 � A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou
inabilitação de qualquer sócio, mas continuará com os restan-
tes sócios e os herdeiros do falecido ou representante legal do
incapaz.

2 � A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios inter-
ditos ou inabilitados, bem como as quotas dos sócios declarados
falidos ou insolventes, e as que venham a ser objecto de arresto,
penhora, arrolamento ou providência cautelar que implique a su-
jeição da quota a depósito ou administração judicial.

3 � A sociedade poderá também amortizar as quotas dos só-
cios que, querendo cedê-las a estranhos, vejam recusado o con-
sentimento da sociedade, ou de algum sócio.

4 � A amortização far-se-á pelo valor da quota, de acordo com
o último balanço.

III

Órgãos sociais

8.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os sócios da
sociedade.

2 � A assembleia geral reúne ordinariamente todos os anos,
sempre que regularmente convocada.

9.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida por todos os sócios,
que ficam, desde já, nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do sócio gerente
António Alexandrino Cândido, ou com as assinaturas conjuntas
de dois gerentes.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 10761730

AQUAPRESS � CENTROS DE LAVAGEM AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1041/
16052000; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
16052000.

Certifico que entre:
1) Armando Benjamim Fernandes Miguel, casado com Carla

Maria Pereira Custódio na comunhão de adquiridos, residente em
Casais de Santa Bárbara, Lourinhã;

2) Carla Maria Pereira Custódio, casada com o referido Arman-
do Benjamim Fernandes Miguel,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege nos termos
do contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AQUAPRESS � Centros de
Lavagem Automóvel, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 247,
19, freguesia de Santa Bárbara, concelho da Lourinhã.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de la-
vagem e manutenção a veículos. Comércio a retalho de consu-
míveis e acessórios auto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente re-
alizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais
no valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada
sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou
não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 10761438

TORRES VEDRAS

JOSÉ DOS SANTOS BERNARDES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 238; identificação de pessoa colectiva n.º 500159602; data de
entrada: 20000505.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 1999.

8 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10071350

MANUEL DO NASCIMENTO CLEMENTE, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 270; identificação de pessoa colectiva n.º 500548536; data de
entrada: 20000419.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 1999.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10070630

CÉSAR, CUSTÓDIO E ROQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 286; identificação de pessoa colectiva n.º 500525064; data de
entrada: 20000505.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 1999.

8 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10071423

AZENHA DE CIMA � SALÃO DE FESTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2698; identificação de pessoa colectiva n.º 503915394; data de
entrada: 20000420.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 1999.

2 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10070672
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INTERAVES � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 975; identificação de pessoa colectiva n.º 501416170; data de
entrada: 20000426.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 1999.

2 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10022791

SANTOS E GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 276; identificação de pessoa colectiva n.º 500548510; data de
entrada: 20000427.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 1999.

2 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10022805

NOVITEXTO � BASES DE DADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1622; identificação de pessoa colectiva n.º 500203830; data de
entrada: 20000505.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 1999.

8 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10071474

TIAGO ALFREDO CRISTÓVÃO E ANTÓNIO TIAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 498; identificação de pessoa colectiva n.º 500423814; data de
entrada: 20000505.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 1999.

8 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10071369

VISÃO LÓGICA � COMERCIALIZAÇÃO
ARTIGOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2645; identificação de pessoa colectiva n.º 503816434; data de
entrada: 20000413.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 1999.

17 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria dos
Santos Marta. 10022929

VILA FRANCA DE XIRA

IMOVIA � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2215/910115; identificação de pessoa colectiva
n.º 502481471; inscrição n.º 5; números e data das apresentações:
2 e 3/990811.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital
em mais 49 600 000$ e foi totalmente transformada, pelo que se
rege pelos seguintes artigos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de IMOVIA � Imobiliá-
ria, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua de 25 de Abril, lote 24, cave es-
querda, freguesia de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira,
podendo ser transferida dentro do mesmo concelho, por simples
deliberação do órgão de administração da sociedade.

2 � A administração poderá criar, transferir ou extinguir su-
cursais, agências, delegações ou outras formas de representação
social, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na compra de imóveis para revenda,
construção, promoção e administração imobiliária.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá, nos termos previstos na lei, adquirir e ali-
enar participações em sociedades com objecto diferente do refe-
rido no artigo 3.º, em sociedades reguladas por leis especiais, bem
como associar-se com outras pessoas jurídicas para, nomeada-
mente, formar agrupamentos complementares de empresas, novas
sociedades, consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 000$, encontrando-se integral-
mente subscrito e realizado, e é dividido em 50 000 acções ordi-
nárias, cada uma com o valor nominal de 1000$.

2 � A administração, com o parecer favorável do fiscal úni-
co, pode deliberar aumentar o capital social por entradas em di-
nheiro até ao limite de 250 000 000$, competindo-lhe fixar as
condições da emissão e a categoria de acções a emitir nos limi-
tes da lei e do presente contrato.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, à escolha dos
accionistas, podendo ser representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100,
1000 e múltiplos de 1000 acções, ou revestir forma escritural.

2 � Poderão ser emitidas acções com prémio de subscrição,
assim como acções sem direito a voto, conferindo estas últimas
o direito a dividendo prioritário a fixar pela assembleia geral.

3 � As acções emitidas com o privilégio referido no número
anterior poderão ser remidas quando e se a assembleia geral o de-
liberar, pelo seu valor nominal acrescido ou não de um prémio.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir títulos de dívida, incluindo obriga-
ções, papel comercial e warrants, incluindo warrants sobre va-
lores mobiliários próprios, nos termos da lei e nas condições que
forem estabelecidas em deliberação da assembleia geral ou do
conselho de administração.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionis-
tas com direito a voto possuidores de acções que, até oito dias
antes da realização da assembleia, se encontrem averbadas em seu
nome no livro de registo de acções, depositadas em instituição
financeira autorizada para o efeito ou depositadas na sociedade
para o efeito ou, sendo escriturais, se encontrem registadas na res-
pectiva conta de valores mobiliários escriturais.

2 � O depósito em instituição autorizada, bem como o regis-
to em conta de valores mobiliários escriturais, deve ser compro-
vado por meio de declaração emitida e autenticada pelo interme-
diário financeiro, que dê entrada na sociedade até oito dias antes
da data da realização da assembleia.

3 � Enquanto se mantiverem nominativas todas as acções da
sociedade, a publicação da convocação das assembleias gerais
será feita por carta registada.
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4 � A assembleia geral poderá funcionar em primeira convo-
cação desde que se encontrem presentes accionistas que represen-
tem mais de 50% do capital social.

ARTIGO 9.º

Os accionistas poder-se-ão fazer representar nas reuniões da as-
sembleia geral mediante carta dirigida ao presidente da mesa in-
dicando o nome, domicílio do representante e data da assembleia
a que se destina a representação.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 10.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um con-
selho de administração, composto por três, cinco ou sete mem-
bros eleitos em assembleia geral, a qual designará, entre eles, um
presidente e um vice-presidente.

2 � Os administradores caucionarão ou não o exercício do
seu cargo, conforme for deliberado pela assembleia geral que
os eleger.

ARTIGO 11.º

1 � Compete à administração, sem prejuízo das demais atri-
buições que lhe confere a lei e o presente contrato:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectivar todas as opera-
ções relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e com-
prometer-se em arbitragens, podendo delegar estes poderes num
só mandatário;

c) Aprovar o orçamento e plano da empresa;
d) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens imóveis

ou móveis, incluindo acções, quinhões, quotas, obrigações e quais-
quer outros instrumentos de aplicação financeira;

e) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, nos
termos do artigo 4.º destes estatutos;

f) Deliberar sobre a emissão de obrigações e contrair em-
préstimos sob qualquer outra forma junto de instituições de
crédito ou de outros estabelecimentos financeiros nacionais ou
internacionais, aceitando a fiscalização das entidades mutuan-
tes;

g) Constituir mandatários e designar quaisquer pessoas, indi-
viduais ou colectivas, para o exercício de cargos sociais noutras
empresas ou para representar a sociedade na celebração de de-
terminados actos ou contratos.

2 � Dentro dos limites legais, o conselho de administração po-
derá delegar num ou mais administradores ou numa comissão exe-
cutiva, formada por um número ímpar de administradores, a ges-
tão corrente da sociedade.

ARTIGO 12.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura do presidente ou do
vice-presidente do conselho de administração, ou, ainda, por um
administrador-delegado no âmbito da respectiva delegação.

ARTIGO 13.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único
eleito em assembleia geral, a qual designará o fiscal único
suplente.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 14.º

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais tem a dura-
ção de quatro anos, sendo permitida a sua reeleição por uma ou
mais vezes.

2 � Compete à assembleia geral, ou a uma comissão de ac-
cionistas por aquela nomeada, fixar as remunerações dos mem-
bros dos órgãos sociais, podendo a remuneração dos administra-
dores consistir parcialmente numa percentagem dos lucros do
exercício não superior a 5%.

ARTIGO 15.º

1 � Deduzidas as parcelas que por lei se devam destinar à for-
mação da reserva legal, os resultados líquidos evidenciados pelo
balanço anual terão a aplicação que a assembleia geral destinar
por maioria simples dos votos emitidos, podendo deliberar
distribuí-los ou afectá-los a reservas, total ou parcialmente, em
qualquer percentagem.

2 � A administração, ouvido o órgão de fiscalização, poderá
resolver distribuir aos accionistas lucros ou reservas no decurso
de um exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 16.º

1 � A assembleia geral poderá deliberar que o capital seja re-
embolsado total ou parcialmente, recebendo os accionistas o va-
lor nominal de cada acção ou parte dele.

2 � A assembleia geral poderá determinar que, em caso de re-
embolso parcial do valor nominal, se proceda a sorteio entre os
accionistas.

CAPÍTULO VI

Disposição transitória

ARTIGO 17.º

1 � Para o primeiro mandato são desde já preenchidos os ór-
gãos sociais da forma seguinte:

Conselho de administração: Simão Júlio Pinto Soares da Cos-
ta, presidente; Maria Arlete Lourenço Canejo Soares da Costa,
vice-presidente; Jerónimo Francisco, vogal.

Fiscal único: António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão
e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, inscri-
ta na respectiva lista sob o n.º 51, representada pelo Dr. António
Manuel Mendes Barreira; fiscal único suplente, Dr. Fernando Jor-
ge Marques Vieira, revisor oficial de contas, inscrito na respec-
tiva lista sob o n.º 564.

2 � Os administradores ficam dispensados de prestar caução.

O texto completo, na sua redacção actualizada, encontra-se de-
positado na respectiva pasta.

8 de Maio de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pacheco
Vieira Correia Pires de Carvalho. 11466529

PORTALEGRE
ARRONCHES

G. A. S. L. � MATERIAL ELÉCTRICO, S. A.

Sede: Moagem, Moinho dos Santos, Assunção, Arronches

Conservatória do Registo Comercial de Arronches. Matrícula n.º 6/
930929; identificação de pessoa colectiva n.º 502287101.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de 1998.

18 de Maio de 2000. � A Ajudante, Isabel Maria Pintão Rol-
dão Bento Miranda. 01390953

PONTE DE SOR

INCOPIL � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIMENTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula
n.º 69; identificação de pessoa colectiva n.º 500138117; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 1/000515.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Facto: nomeação da administração e fiscalização.
Conselho de administração: Empresa Industrial de Pimentão,

L.da, representada por Manuel Henriques; Raul Martins Lobato,
L.da, representada por Raul Martins Lobato; José António
Lobato, Herdeiros, representada por José Carlos Alves Martins
Lobato.
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Conselho fiscal: presidente, Luís Miguel Henriques Cruz Bu-
cho; secretário, Humberto Alves Martins Lobato; vogal, António
José Vieira de Azevedo Coutinho; vogal suplente, António Ber-
nardo, representante da firma Bernardo & Morallha, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas.

Prazo: 31 de Março de 2000.
Data da deliberação: 31 de Março de 2000.

Está conforme.

16 de Maio de 2000. � A Conservadora, Anabela Guerra Gar-
cia Oliveira. 08181160

PORTO
PORTO � 1.A SECÇÃO

LARIBÉRICA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8672; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/
000414; pasta n.º 8672.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LARIBÉRICA � Imobiliária, L.da,
tem a sua sede na Rua de Moçambique, 177, 1.º, esquerdo, na fre-
guesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser
deslocada para outro local, dentro do concelhio de Vila Nova de
Gaia ou para concelho limítrofe, e, bem assim, poderá a gerên-
cia abrir sucursais, filiais, agências ou outras formas de represen-
tação local, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na promoção imobiliária; com-
pra e venda de bens imobiliários; revenda de bens adquiridos para
esse fim; aplicação de capitais em imóveis, e arrendamento de
bens imobiliários.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode adquirir participações no capital de outras
sociedades, ainda que estas tenham objecto diferente do seu, po-
dendo, igualmente, participar em agrupamentos complementares
de empresas, em consórcios ou qualquer outra forma de associa-
ção entre empresas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em espécie e em nu-
merário, é do montante de 24 939,89 euros (5 000 000$), repre-
sentado por duas quotas, sendo uma do valor de 19 951,92 euros
(4 000 000$), pertencente ao sócio Fernando Jorge Carneiro Mas-
carenhas, e outra de 4987,98 euros (1 000 000$), pertencente à só-
cia Antónia Arminda Reis Mascarenhas.

1 � A quota do valor nominal de 4 000 000$, subscrita pelo
sócio Fernando Jorge Carneiro Mascarenhas, é realizada em es-
pécie, através da entrada feita pelo seu titular, pela transferência
para a sociedade atrás identificada, pelos bens imóveis discrimi-
nados no citado documento complementar, pelos valores parce-
lares e global constantes do relatório do revisor oficial de con-
tas, ou seja, pelo valor de 45 500 000$.

2 � A quota do valor nominal de 1 000 000$, subscrita pela
sócia Antónia Arminda Reis Mascarenhas, é realizada pela sua ti-
tular com a entrada, em numerário, de igual importância.

3 � O excesso de 41 500 000$, entre o valor nominal da quo-
ta do sócio Fernando Jorge Carneiro Mascarenhas, passa a cons-
tituir crédito do referido sócio, entregue para a conta corrente, em
seu nome.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem fazer suprimentos à sociedade, nos termos e
condições a acordar em assembleia geral. Poderão ser-lhes exi-
gidas prestações suplementares ao capital, proporcionais às res-
pectivas quotas, até ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, a administração da sociedade e a sua repre-
sentação, em juízo e fora dele, activa e passivamente, competem
a uma ou mais pessoas, sócios ou não sócios, conforme for deli-
berado em assembleia geral, a esta competindo, igualmente, a
eleição dos gerentes.

2 � Ficam desde já designados gerentes o sócio Fernando Jor-
ge Carneiro Mascarenhas e a sócia Antónia Arminda Reis Mas-
carenhas.

3 � A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura do gerente Fernando Jorge Carneiro Masca-

renhas ou pela assinatura da gerente Antónia Arminda Reis Mas-
carenhas;

b) Pelas assinaturas conjuntas de dois gerentes;
c) Pela assinatura simples de um procurador, dentro dos limi-

tes estabelecidos nas respectivas procurações.
4 � Em extensão ou ampliação dos poderes normais de gerên-

cia, compete à mesma:
a) Desistir, confessar e transigir em processos judiciais;
b) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens móveis e imóveis;
c) Tomar e dar de arrendamento quaisquer bens imóveis, pe-

las rendas, prazos e demais condições que a gerência entenda por
convenientes;

d) Contrair empréstimos e outras espécies de financiamentos e
realizar operações de crédito, que não sejam vedadas por lei;

e) Abrir e movimentar contas bancárias;
f) Constituir mandatários ou procuradores da sociedade para a

prática de determinados actos ou categorias de actos;
g) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária e ou imo-

biliária;
h) Contratar empregados para a sociedade, estabelecendo as res-

pectivas condições contratuais, e exercer o correspondente poder
directivo e disciplinar; e

i) Aperfeiçoar a organização e os métodos de trabalho da so-
ciedade e elaborar os regulamentos que julgar por convenientes.

5 � A prática de qualquer dos actos integrados nas categorias
referidas no número anterior não carece de prévia deliberação da
assembleia geral ou da gerência, bastando, para a sua validade,
a assinatura do gerente ou do procurador que, nos termos do ante-
rior n.º 3, representem validamente a sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, entre
sócios é livremente permitida.

2 � No caso de cessão onerosa de quotas, total ou parcial, a
estranhos, a sociedade tem direito de preferência, bem como os
seus sócios fundadores.

3 � A cessão onerosa de quotas, total ou parcial, a estranhos
somente é permitida no caso de nem a sociedade nem qualquer
sócio pretenderem exercer os respectivos direitos de preferência,
nos termos e condições fixados nos anteriores termos deste artigo.

4 � Ao direito estabelecido neste artigo é expressamente atri-
buída eficácia real, nos termos e para os efeitos do disposto no
n.º 1 do artigo 421.º do Código Civil.

ARTIGO 7.º

É admitida a amortização de quotas pela sociedade:
a) Por acordo com o sócio;
b) Se um sócio falecer ou for interdito, ou julgado inabilitado,

declarado falido ou insolvente;
c) Se uma quota for penhorada, arrestada ou, por qualquer for-

ma, sujeita a apreensão judicial;
d) Se um sócio ceder a sua quota em infracção ao disposto no

artigo 6.º; e
e) Nos demais casos previstos na lei.

Relatório de verificação das entradas em espécie para realização do
capital social, elaborado nos termos do artigo 28.º do Código das
Sociedades Comerciais (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de
2 de Setembro).

1 � Na constituição de sociedades e aumentos dos respectivos
capitais sociais, a realização do capital social por entradas em
bens diferentes de dinheiro está sujeita ao relatório efectuado nos
termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais.

O presente relatório destina-se a certificar o valor dos bens que
constituem a entrada em espécie, livre de ónus e encargos, na re-
alização do capital social da sociedade LARIBÉRICA � Imobi-
liária, L.da
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2 � O capital social de 5 000 000$ será subscrito pelos sócios
Fernando Jorge Carneiro Mascarenhas, contribuinte fiscal
n.º 816065705, com sede na Avenida do Infante D. Henrique, 16,
Macedo de Cavaleiros, no montante de 4 000 000$, e Antónia Ar-
minda Reis Mascarenhas, contribuinte fiscal n.º 156115778, resi-
dente na Rua de Moçambique, 117, 1.º, esquerdo, Mafamude, Vila
Nova de Gaia, no montante de 1 000 000$, a realizar, quando ao
primeiro, Fernando Jorge Carneiro Mascarenhas, totalmente por
entrada de bens em espécie, no valor de 42 500 000$, e, quanto
ao segundo, Antónia Arminda Reis Mascarenhas, em dinheiro, no
valor de 1 000 000$.

3 � Descrição dos bens e sua titularidade:
3.1 � Descrição dos bens:
Os bens a entregar para a realização do capital são constituí-

dos por um prédio rústico e seis prédios urbanos cuja identifica-
ção, artigos matriciais e valor a seguir se indicam:

3.1.1 � Prédio rústico, inscrito na matriz sob o artigo 1408, da
freguesia de Macedo de Cavaleiros, e descrito na Conservatória
do Registo Predial de Macedo de Cavaleiros sob o n.º 2221.

Valor atribuído, 500 000$.
3.1.2 � Prédio urbano, inscrito na matriz sob o artigo 645, da

freguesia de Macedo de Cavaleiros, e descrito na Conservatória
do Registo Predial de Macedo de Cavaleiros sob o n.º 1406.

Valor atribuído, 1 000 000$.
3.1.3 � Prédio urbano, inscrito na matriz sob o artigo 1335, da

freguesia de Macedo de Cavaleiros, e descrito na Conservatória
do Registo Predial de Macedo de Cavaleiros sob o n.º 28 872.

Valor atribuído, 30 000 000$.
3.1.4 � Quatro prédios urbanos, inscritos na matriz sob os

artigos 2953-A, 2953-B, 2953-C e 2953-D, da freguesia de Ma-
cedo de Cavaleiros, e descritos na Conservatória do Registo Pre-
dial de Macedo de Cavaleiros sob o n.º 1408.

Valor atribuído, 14 000 000$.
3.2 � Identificação do titular dos bens:
3.2.1 � Os bens acima referidos são propriedade de Fernando

Jorge Carneiro Mascarenhas, empresário em nome individual,
contribuinte fiscal n.º 816065705, com sede na Avenida do Infante
D. Henrique, 16, Macedo de Cavaleiros.

4 � Critérios de avaliação dos bens:
Pela contabilidade do empresário em nome individual, verifi-

quei que a 30 de Abril de 1999 todos os bens se encontravam cor-
rectamente escriturados.

Contudo, e dada a especificidade dos bens a integrar no patri-
mónio da nova sociedade, para além da verificação física, esta-
do de conservação e valores tributáveis, obtive uma avaliação e
um perito/engenheiro com reconhecida idoneidade e experiência.

Os valores atribuídos têm em conta as características específi-
cas dos prédios, a sua localização, o valor presente de rendimen-
tos futuros, as taxas de capitalização adequadas para o efeito, e
relacionando o valor obtido com dados de transacções de proprie-
dades com características semelhantes ou comparadas.

Tudo devidamente ponderado, estou de acordo com os méto-
dos utilizados por aquele perito/engenheiro, os quais conduziram
ao valor global dos bens descritos nos pontos 3.1.1 a 3.1.4, de
45 500 000$, que considero correcto e reportado à presente data,
exedendo assim o valor nominal do capital a realizar em
41 500 000$.

5 � Correspondência entre o valor atribuído aos bens e o va-
lor do capital a realizar:

Face ao exposto, é minha convicção de que os bens que cons-
tituem a entrada em espécie com que o sócio Fernando Jorge Car-
neiro Mascarenhas vai realizar o valor nominal do capital social
de 4 000 000$ foram avaliados pelo justo valor e atingem o va-
lor nominal do respectivo capital, excedendo em 41 500 000$, que
são entregues para conta corrente, em seu nome.

6 � Foi dado conhecimento que este relatório de verificação
tem validade de 90 dias.

Porto, 15 de Novembro de 1999. � Serafim Fernando da Sil-
va Castro, revisor oficial de contas n.º 1046.

Está conforme.

18 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Maria
Soares. 11896213

PORTO � 2.A SECÇÃO

HALFEN PORTUGAL (SUCURSAL)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 575; identificação de pessoa colectiva n.º 980114322; ins-

crição n.º 2; número e data da apresentação: 22/000413; pasta
n.º 22 939.

Certifico que, por extracto da acta da reunião do conselho ge-
ral de 25 de Maio de 1999, da sociedade HALFEN GmgH & Co.
Kommanditgesellschaft, a sucursal em epígrafe mudou a sede para
a Rua de S. Tomé, 1098, freguesia de Paranhos, Porto.

É o que me cumpre certificar.

27 de Abril de 2000. � O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 10218610

PORTO � 3.A SECÇÃO

EUROSIDER � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12966/20000428; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 49/20000428.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EUROSIDER � Comércio, Impor-
tação e Exportação de Produtos Siderúrgicos, L.da, com sede na
Rua do Dr. Afonso Cordeiro, 679, 1.º, F, freguesia e concelho de
Matosinhos.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sua sede pode-
rá ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais,
filiais ou outras formas de representação social, em território
nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação e exportação
de produtos siderúrgicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$, correspondente, por arredondamento, a 5986 euros, e
está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
600 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios,
que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os res-
tantes sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de pre-
ferência na respectiva aquisição.

Está conforme.

4 de Maio de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro de
Barros. 12751685

CURRICULLUM VITAE � EMPRESA TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 968/20000428; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 51/20000428.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Curricullum Vitae � Empresa Tra-
balho Temporário, L.da, com sede na Rua de Pêro Escobar, 366,
freguesia de Leça da Palmeira, do concelho de Matosinhos.
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§ único. Por simples deliberação da gerência a sua sede pode-
rá ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais,
filiais ou outras formas de representação social, em território
nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na cedência temporária de trabalhado-
res para utilização de terceiros utilizadores.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas, uma do valor nomi-
nal de 4900 euros, pertencente ao sócio João Paulo Faria de Car-
valho Marques, e outra do valor nominal de 100 euros, perten-
cente à sócia Maria do Rosário Prezado Korrodi Gomes de Castro
Henriques.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios,
que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de
dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os res-
tantes sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de pre-
ferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

Os lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, serão divididos em partes iguais
pelos sócios.

Está conforme.

4 de Maio de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro de
Barros. 12751715

AVMIFER � CRIAÇÃO E COMÉRCIO DE AVESTRUZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 972/20000502; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 2/20000502.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AVMIFER � Criação e Comércio
de Avestruzes, L.da, com sede na Rua do Pessegueiro, caixa pos-
tal 356, lugar de Moreira, da freguesia de Melres, do concelho
de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sua sede pode-
rá ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais,
filiais ou outras formas de representação social, em território
nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na criação e comercialização de aves-
truzes, cultura de cereais e afins.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizável em dinheiro, é
de 10 000 000$, correspondente, por arredondamento, a
49 880 euros, e está dividido em quatro quotas, três iguais do
valor nominal de 3 000 000$, pertencentes uma a cada um dos
sócios Manuel António da Rocha Martins, Isidro da Rocha Mar-
tins e Fernando Isolino da Rocha Martins, e uma do valor nomi-
nal de 1 000 000$, pertencente ao sócio Aureliano Gomes da
Rocha.

2 � O capital social encontra-se realizado quanto a metade,
devendo a parte restante ser realizada no prazo de um ano.

3 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

4 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios,
que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de
dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os res-
tantes sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de pre-
ferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida
a percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a
ser deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Está conforme.

4 de Maio de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro de
Barros. 12751731

GLOBAL S � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 307/990510; identificação de pessoa colectiva
n.º 504417746; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/
20000329.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 500 000 euros, ten-
do sido alterados os artigos 4.º e 21.º, que ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 500 000 euros, representado por 100 000 acções do va-
lor nominal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 21.º

Forma de obrigar a sociedade

A sociedade fica validamente obrigada com as assinaturas de
dois administradores.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

10 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10194533
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PROCAL � ARTIGOS PARA CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 026/840827; identificação de pessoa colectiva
n.º 501482350; inscrição n.º 15; número e data da apresentação:
17/990928.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 1 000 000 de
euros, tendo sido alterado o artigo 4.º, que fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 1 000 000 de euros, e está dividido em 200 000 ac-
ções nominativas de 5 euros cada uma.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

10 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12750107

CASA VELHA � SOCIEDADE DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6906/960320; identificação de pessoa colectiva n.º 503704288;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e da-
tas das apresentações: of. 7 e 8/20000428 e 25/20000201.

Certifico que Adérito Francelino Prata Leal e José Casimiro Te-
les Guedes cessaram funções de gerentes, em 12 de Novembro de
1999, por renúncia, tendo sido alterados os artigos 3.º e 6.º, que
ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 400 000$ e está
dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 200 000$
cada, pertencentes ao sócio Albino Nunes dos Santos.

ARTIGO 6.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica afecta ao sócio Albino Nunes dos Santos, que
desde já é nomeado gerente, sendo suficiente a sua assinatura para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

10 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 12750085

VGCONSTRÓI, PROMOÇÃO E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 965/20000428; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 47/20000428.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma VGCONSTRÓI, Promoção e Cons-
trução, L.da, com sede no Novo Arruamento do Cavaco, 121, fre-
guesia de Vermoim, do concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sua sede pode-
rá ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais,
filiais ou outras formas de representação social, em território
nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção civil e obras públicas, pro-
moção e elaboração de projectos para a construção civil e obras
públicas e privadas, fiscalização e administração de obras públi-

cas e privadas, compra e venda de móveis e imóveis, revenda dos
adquiridos para este fim. Administração de móveis e imóveis,
condomínios e aluguer de imóveis. Compra e venda de materiais
e outros produtos para a construção, máquinas, equipamentos e
ferramentas; importação e exportação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$, correspondente, por arredondamento, a 49 880 euros,
e está dividido em quatro quotas, uma do valor nominal de
5 000 000$, pertencente ao sócio Vasco Vicente Gouveia da Gama,
uma do valor nominal de 2 500 000$, pertencente ao sócio Eduar-
do Vasco Pereira Barbosa Lima, uma do valor nominal de
2 400 000$, pertencente à sócia V-Plus, Marketing e Serviços,
L.da, e outra do valor nominal de 100 000$, pertencente ao sócio
João Manuel da Silva Vilarinho.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Vasco Vi-
cente Gouveia da Gama e João Manuel da Silva Vilarinho, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de
dois gerentes, bastando uma para actos de mero expediente.

3 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ain-
da os gerentes:

a) Comprar, vender, permutar bens móveis ou imóveis, inclu-
sive viaturas automóveis;

b) Dar ou aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos;
c) Celebrar contratos em regime de locação financeira ou quais-

quer outros.
ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os res-
tantes sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de pre-
ferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida
a percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a
ser deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por qualquer dos só-
cios, por meio de carta registada, com antecedência mínima de
15 dias.

Está conforme.

3 de Maio de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro de
Barros. 12751677

ARPIM � ARTIGOS PARA IMPERMEABILIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 967/20000428; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 50/20000428.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ARPIM � Artigos para Impermea-
bilizações, L.da, com sede na Rua de Timor, 59, freguesia de
Águas Santas, do concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sua sede pode-
rá ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais,
filiais ou outras formas de representação social, em território
nacional ou estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na importação e exportação e fabrico de
componentes para a indústria metalomecânica e componentes de
impermeabilizações.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas, uma do valor nomi-
nal de 4000 euros, pertencente ao sócio Manuel Carlos dos San-
tos Sonié Águeda, e outra do valor nominal de 1000 euros, per-
tencente ao sócio Bruno Manuel da Costa Ferreira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios,
que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os res-
tantes sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de pre-
ferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio
nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudi-

cação em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos só-
cios ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperati-
va, a contrapartida da amortização será o valor que resultar do
último balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida
a percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a
ser deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Está conforme.

4 de Maio de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro de
Barros. 12751693

FERNANDO JOSÉ PINTO COELHO � DESPACHANTES
OFICIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 35 487/810916; identificação de pessoa colectiva
n.º 501206507; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
43/20000323.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 3.º, que ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fernando José Pinto Coelho �
Despachantes Oficiais, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacio-
nal n.º 107, 4142, 2.º, sala 227, freguesia de Perafita, do conce-
lho de Matosinhos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$, e corresponde à soma de quatro quotas iguais de
2 500 000$ cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

4 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 06945660

J. BESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 750/830404; identificação de pessoa colectiva
n.º 501364080; inscrições n.os   7 e 9; números e data das apresen-
tações: 47 e 49/000426.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 120 000 euros,
tendo sido alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 120 000 euros,
dividido em duas quotas: uma no valor nominal de 80 000 euros,
pertencente ao sócio Amílcar José Monteiro Pinto da Mota, e ou-
tra no valor nominal de 40 000 euros, pertencente ao sócio Agos-
tinho Soares Ferreira Bessa.

Mais certifico que foram alterados os artigos 1.º (corpo) e 6.º,
que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma J. Bessa, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Santana, 963, sector R, 1.º, Leça do Balio,
Matosinhos.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remu-
nerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral,
fica a cargo de um ou mais gerentes, a nomear em assembleia
geral.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Jorge Manuel So-
ares Ferreira Bessa, mantendo-se nomeados gerentes os sócios
Amílcar José Monteiro Pinto da Mota e Agostinho Soares Fer-
reira Bessa.

3 � A sociedade obriga-se com as assinaturas de dois geren-
tes, sendo sempre obrigatória a assinatura do gerente Jorge Ma-
nuel Soares Ferreira Bessa.

4 � Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Dar ou aceitar quaisquer bens de arrendamento;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

8 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 10240012
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CERLEI � MÁQUINAS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 458/890901; identificação de pessoa colectiva
n.º 500062498; inscrição n.º 23; número e data da apresentação:
1/000420.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 250 000 000$, ten-
do sido alterados os artigos 3.º e 4.º (n.º 1), que ficam com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado pelos ac-
cionistas, é de 250 000 000$.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social está dividido em 250 000 acções do va-
lor nominal de 1000$ cada uma.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

8 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 12750026

SONAE � REDES DE DADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4752/940718; identificação de pessoa colectiva n.º 502604751;
inscrição n.º 32; números e data das apresentações: 15 e 16/
000222.

Certifico que foi efectuada a fusão na sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Fusão, redenominação e alteração do contrato.
Modalidade: transferência global do património para a socie-

dade incorporante.
Sociedade incorporante: a própria.
Sociedade incorporada: IP � Global Informática e Telecomu-

nicações, S. A..

Mais certifico que o capital foi elevado à cifra de 60 000 000 de
euros, tendo sido alterados os artigos 5.º e 9.º (n.º 5), que fica-
ram com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 60 000 000 de euros, encontra-se in-
tegralmente subscrito e realizado quando a 21 000 000 de euros,
devendo os restantes 39 000 000 de euros ser realizados até 31 de
Março de 2000, sem prejuízo, de os accionistas realizarem ante-
cipadamente as suas entradas.

ARTIGO 9.º

5 � A comissão executiva terá a composição que o conselho de
administração, de entre os seus membros, para o efeito indicar.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

8 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 12750018

PRAÇA FOZ � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 202/991125; identificação de pessoa colectiva
n.º 504756052; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/
000414.

Certifico que foi depositada acta donde consta a designação do
fiscal único e suplente, até ao termo do mandato em curso, res-
pectivamente António Magalhães & Carlos Santos, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por António Monteiro
de Magalhães, e Carlos Alberto Freitas dos Santos (revisor ofi-
cial de contas), em 12 de Janeiro de 2000.

2 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 06945694

RIR PUBLICIDADE E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 899/990920; identificação de pessoa colectiva
n.º 504525476; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 3/000417.

Certifico que foi depositada acta donde consta a cessação de
funções do gerente Jorge Manuel Rosas e Silva Bertocchini, em
26 de Agosto de 1999, por renúncia.

2 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 10195963

ROTA ALTERNATIVA � CENTRO DE ENSINO
E FORMAÇÃO INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 961/20000428; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 38/20000428.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rota Alternativa � Centro de En-
sino e Formação Informática, L.da, com sede na Alameda de Gon-
çalo Mendes da Maia, 32, 1.º, letra E, freguesia de Moreira, do
concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sua sede pode-
rá ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais,
filiais ou outras formas de representação social, em território
nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no centro de ensino e formação técnico-
-profissional na área de informática.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 411$, e está dividido em três quotas iguais de 334 137$,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Isaque
António Aires Marques e Nuno Miguel Gonçalves Maia e do não
sócio Carlos Alberto Fraga Jardim, casado, residente na Rua do
Padre Manuel da Silva, 94, 2.º, frente, da cidade da Maia, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de
três gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os res-
tantes sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de pre-
ferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio
nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudi-

cação em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
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2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos só-
cios ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperati-
va, a contrapartida da amortização será o valor que resultar do
último balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida
a percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a
ser deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Está conforme.

3 de Maio de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro de
Barros. 12751618

TRANSPORTES SOL NASCENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 969/20000428; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 52/20000428.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Sol Nascente, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Ponte de Guifões,
1091, freguesia de Guifões, concelho de Matosinhos.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e serem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucur-
sais ou outras formas locais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de
mercadorias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

§ 1.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios e
à não sócia Sandra Maria Nunes da Silva, solteira, maior, resi-
dente na Rua da Ponte de Guifões, 1091, Matosinhos, que desde
já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a assinatura
de um gerente, quando a gerência for singular, ou de dois geren-
tes, quando a gerência for plural, sendo obrigatória, nos termos
e para os efeitos do disposto no Decreto-Lei n.º 38/99, de 6 de
Fevereiro, ou legislação que o venha alterar ou complementar, a
assinatura do gerente com capacidade profissional.

3 � A gerência poderá ser remunerada, podendo também con-
sistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da socie-
dade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas

por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livremente
permitida, sendo, neste caso, o preço da aquisição do respectivo
valor nominal. Depende sempre de prévio consentimento da so-
ciedade a cessão de quotas a estranhos, sendo, neste caso, con-
ferido o direito de preferência, em primeiro lugar, à sociedade e,
em segundo, aos sócios não cedentes, na proporção das quotas de
que, ao tempo, sejam titulares.

Está conforme.

4 de Maio de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro de
Barros. 12751758

PARÁBOLA � SERVIÇOS DE TRADUÇÃO
E CONSULTORIA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 970/20000428; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 53/20000428.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PARÁBOLA � Serviços de Tra-
dução e Consultoria Informática, L.da, com sede na Praceta do
Santo Lenho, 34, apartamento 28, freguesia de Moreira da Maia,
concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sua sede pode-
rá ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais,
filiais ou outras formas de representação social, em território
nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em serviços de tradução, consultoria in-
formática, outras actividades conexas à informática e outras ac-
tividades de serviços prestados às empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente a 1 002 410$, e está dividido em duas
quotas iguais do valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma
a cada uma das sócias.

2 � Depende da deliberação das sócias a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias,
que desde já são nomeadas gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de
dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os res-
tantes sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de pre-
ferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida
a percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a
ser deliberado em assembleia geral.
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ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Está conforme.

4 de Maio de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro de
Barros. 12751723

DIAS DA SILVA & SANTOS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 956/20000428; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 1/20000428.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Dias da Silva & Santos � Socie-
dade Imobiliária, L.da, com sede na Rua do Dr. José Domingues
dos Santos, 1193, freguesia de Lavra, do concelho de Matosinhos.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sua sede pode-
rá ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais,
filiais ou outras formas de representação social, em território
nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na promoção imobiliária; compra e
venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e está dividido em quatro quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios,
que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de
dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os res-
tantes sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de pre-
ferência na respectiva aquisição.

Está conforme.

2 de Maio de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro de
Barros. 12751596

PÃO QUENTE NO FORNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2833/930118; data da entrega para depósito: 291099.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

19 de Abril de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 11525037

SANTARÉM
ALMEIRIM

SOCIEDADE DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO
ROSÁLIA & ISABEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 860/
000407; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/000407.

Certifico que, por escritura de 4 de Abril de 2000, lavrada de
fl. 83 a fl. 85 do livro n.º 6-E do Cartório Notarial de Alpiarça,
entre Rosália Maria Ferreira de Jesus, casada com Alfredo Gil-
berto de Jesus Desterro no regime de comunhão de adquiridos,
residente na Rua de Joaquim Nunes Ferreira, 9, Alpiarça, e Ma-
ria Isabel Lopes Miguel Tagarrinha, casada com Luís Manuel
Duarte Tagarrinha no regime de comunhão de adquiridos, residen-
te na Rua de 25 de Abril, 90, Casalinho, Alpiarça, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade de Artigos de De-
coração Rosália & Isabel, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de 5 de
Outubro, 78-A, freguesia e concelho de Almeirim.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social, den-
tro do concelho de Almeirim ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto o comércio de artigos para deco-
ração de casa, flores, móveis, louças, vidro e artesanato.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, tituladas uma em nome de cada sócia.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao montan-
te global de 20 000 euros, desde que a chamada seja deliberada
pela unanimidade dos votos representativos da totalidade do ca-
pital social.

ARTIGO 5.º

1 � Ficam desde já designadas gerentes ambas as sócias.
2 � A Sociedade vincula-se com a intervenção conjunta de dois

gerentes.
3 � A gerência poderá não ser remunerada, se tal vier a ser

deliberado em assembleia geral, podendo a sua eventual remune-
ração consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros
de exercício da Sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � Apenas a cessão, total ou parcial, de quotas entre os só-
cios não carece do consentimento da Sociedade.

2 � Nas cessões onerosas de quotas a não sócios fica reconhe-
cido o direito de preferência à Sociedade, em primeiro lugar, e
aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

Fica permitida a participação da Sociedade em agrupamentos
complementares de empresas ou agrupamentos europeus de inte-
resse económico, bem como em sociedades de responsabilidade
limitada com objecto diferente do seu ou reguladas por lei espe-
cial.

ARTIGO 8.º

A Sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Desde que o delibere e o titular da respectiva quota dê a sua
anuência;

b) No caso de partilha em consequência de divórcio ou de se-
paração judicial de pessoas e bens, se a quota for adjudicada a
cônjuge que não seja titular da quota;

c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em
geral, apreendida judicial ou administrativamente.

ARTIGO 9.º

A representação voluntária de um sócio, nas deliberações de só-
cios que admitam tal representação, pode ser conferida a qual-
quer pessoa.

ARTIGO 10.º

A convocação da assembleia geral compete a qualquer gerente
e deve ser feita por meio de carta registada com aviso de recep-
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ção dirigida a cada um dos sócios e expedida com, pelo menos,
15 dias de antecedência, a não ser que a lei exija outras formali-
dades ou estabeleça prazo mais longo.

ARTIGO 11.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 10748946

CORREIA DA SILVA FÉRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula
n.º 866/000419; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/000419.

Certifico que, por escritura de 30 de Março de 2000, lavrada
de fl. 17 a fl. 18 do livro n.º 85-F do 1.º Cartório Notarial de San-
tarém, entre Rosa Pina Rodrigues Correia da Silva, viúva, Maria
da Conceição Rodrigues Correia da Silva Féria, casada com Lou-
renço António Góis Féria no regime de comunhão geral, Antó-
nio José Correia da Silva Féria, casado com Ana Cristina Capela
Martins Féria no regime de comunhão de adquiridos, Isidro Ma-
nuel Correia da Silva Féria, solteiro, maior, e Maria da Concei-
ção Correia da Silva Féria, casada com Pedro Maria de Oliveira
Sequeira Marcelino no regime de separação de bens, todos resi-
dentes na Quinta da Conceição, Almeirim, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Correia da Silva Féria, L.da

ARTIGO 2.º

A sede é na Quinta da Conceição, freguesia e concelho de
Almeirim, podendo a gerência deslocar a respectiva sede dentro
do próprio concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é kartódromo, exploração de zonas de
lazer, aluguer de karts, motocicletas, bicicletas e automóveis
telecomandados e outros artigos de lazer.

ARTIGO 4.º

Por deliberação da assembleia geral a sociedade pode adquirir
e alienar participações em sociedades, de direito nacional ou es-
trangeiro, independentemente do seu objecto social, em socieda-
des de responsabilidade limitada, bem como associar-se com
outras sociedades, agrupamentos complementares de empresas,
agrupamentos europeus de interesse económico, associações sem
fins lucrativos, consórcios, associações em participação e outras
formas institucionais de cooperação.

ARTIGO 5.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

ARTIGO 6.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, que corresponde à soma de cinco quotas de
1000 euros cada, uma de cada um dos sócios.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios prestações su-
plementares de capital até ao montante global de 40 000 euros.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, activa ou passivamente, compete apenas a três só-
cios, desde já se nomeados gerentes, os sócios Maria da Con-
ceição Correia da Silva Féria, António José Correia da Silva
Féria e Isidro Manuel Correia da Silva Féria, obrigando-se a
sociedade com as assinaturas de dois gerentes, sendo uma de-
las, obrigatoriamente, a da gerente Maria da Conceição Cor-
reia da Silva Féria.

2 � Para actos de mero expediente basta a assinatura de um
único gerente.

3 � A gerência pode ser remunerada ou não, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral, podendo a remuneração con-
sistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros da socie-
dade.

4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em actos ou
contratos estranhos ao objecto social, tais como abonações, letras
de favor, fianças ou outros actos semelhantes, sob pena de res-
ponderem perante a sociedade pelos prejuízos causados.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar ou adquirir a quota de cada
um dos sócios num dos seguintes casos:

a) Por acordo com o sócio titular;
b) Dissolução, falência ou insolvência dos sócios titulares;
c) Penhora, arresto, arrolamento ou qualquer outro modo de

procedimento judicial, administrativo, executivo e estiver para
se proceder ou se já tiver procedido à arrematação, adjudica-
ção ou venda, desde que essa diligência se mantenha por pe-
ríodo não inferior a 15 dias, a contar da notificação da socie-
dade;

d) A contrapartida de amortização ou aquisição da quota será
a que venha a ser fixada de acordo com o valor resultante do
último balanço aprovado, sem qualquer correcção dos seus ele-
mentos activos ou passivos, a pagar no prazo de um ano a con-
tar do facto que fundamentou a amortização, salvo o caso de
acordo com o titular, previsto na alínea a) do n.º 1;

e) O valor da contrapartida não poderá ser inferior ao valor no-
minal da quota acrescido da parte proporcional ao fundo de re-
serva legal.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas com 15 dias de ante-
cedência, por meio de cartas registadas, nos casos em que a lei
não prescrever outras formalidades.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 10749101

POLIFACTO, CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula
n.º 862/000412; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/000412.

Certifico que, por escritura de 3 de Abril de 2000, de fl. 35 a
fl. 36 do livro n.º 83-F do 1.º Cartório Notarial de Santarém, foi
constituída a sociedade unipessoal em epígrafe pela sócia única,
Maria da Luz Rodrigues, viúva, residente na Rua de Morais Car-
valho, 29, Vouzela, Vila Nova de Gaia, que se rege pelo contra-
to seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma POLIFACTO, Confecção de Vestuá-
rio, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Zona Industrial de Al-
meirim, lote 21, pavilhão B, freguesia e concelho de Almeirim.

§ 1.º A gerência poderá deslocar livremente a sede social, den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e, bem assim,
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto fabrico e confecção de vestuário
em série.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, e está representado por uma única quota de
igual valor nominal, pertencente à sócia Maria da Luz Rodrigues.

4.º

1 � A administração da sociedade compete a um gerente.
2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 132 � 7 de Junho de 200012 288

5.º

A sócia única poderá celebrar com a sociedade quaisquer ne-
gócios jurídicos, desde que os mesmos sirvam à prossecução do
objecto social.

6.º

1 � A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade,
adquirindo para o efeito quaisquer bens e equipamentos necessá-
rios ou convenientes e assumindo todas as despesas daí decorren-
tes, ficando desde já o gerente designado autorizado a efectuar,
da conta aberta em nome da sociedade na agência em Vouzela da
Caixa Geral de Depósitos, S. A., os levantamentos para tanto ne-
cessários e para fazer face às despesas de constituição e registo,
que serão por ela assumidas.

2 � Até que outro gerente venha a ser designado em assem-
bleia geral, fica desde já designada gerente a sócia Maria da Luz
Rodrigues.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 10749144

CORUCHE

FERNANDES, ARSÉNIO & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 904/
981026; data da apresentação: 230200.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do ano de 1999.

20 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Fernanda
Frazão Pereira de Sousa. 12590010

FERNANDES, ARSÉNIO & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 904/
981026; identificação de pessoa colectiva n.º 504260448; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os   4 e 5; números e data
das apresentações: 5, 6 e 7/230200.

Certifico que cessou funções, como gerente, Nélson Joaquim
da Rosa Arsénio, por haver renunciado ao respectivo exercício a
partir de 21 de Janeiro de 2000.

Mais certifico que, pela inscrição n.º 4, foi dada autorização por
Nélson Joaquim da Rosa Arsénio para que o apelido «Arsénio»
continue a fazer parte da firma.

Certifico ainda que, pela inscrição n.º 5, foi modificado o pacto
social quanto aos artigos 4.º e 5.º dos estatutos, que passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
450 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 225 000$ cada uma, pertencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 5.º

A administração da sociedade pertence aos dois sócios, que
continuam nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade com as
assinaturas de ambos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

20 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
12590070

GOLEGÃ

SCALABICONTA � CONTABILIDADE, AUDITORIA
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Golegã. Matrícula n.º 615/
930412; identificação de pessoa colectiva n.º 502985151; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 6/000502.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato da sociedade.
Gerência: compete a sócios ou a não sócios;
Forma de obrigar a sociedade: com a intervenção de um gerente;

e
Reforço do capital para 1 002 410$ e redenominação em euros,

tendo, em consequência, os artigos 3.º, 7.º e 8.º do respectivo con-
trato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros, e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada, titu-
ladas uma por cada um dos sócios.

ARTIGO 7.º

A gerência, a administração da sociedade e a sua representa-
ção, em juízo ou fora dele, activa e passivamente, com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia ge-
ral, compete a sócios ou a não sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade vincula-se, em todos os seus actos e contratos, com
a intervenção de um gerente.

A redacção actualizada do contrato ficou depositada na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme.

17 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Silva. 01966987

OURÉM

HELDER & PAULO � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Cavadinha, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1148;
identificação de pessoa colectiva n.º 503115304; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/20000511.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o se-
guinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 31 de Dezembro de 1999.

Conferido, está conforme.

18 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vi-
eira de Oliveira Sousa. 12300730

BISSONDE EXPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Dr. António Justiniano da Luz Preto, 98, 1.º,
esquerdo, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1849;
identificação de pessoa colectiva n.º 503780693; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/20000511.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os
seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato, com redenominação de capital.
O capital social foi aumentado de 800 000$ para 6000 euros,

tendo, em consequência, sido alterados os artigos 1.º e 3.º do pac-
to social, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a firma Bissonde Importação e Exportação,
L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. António Justiniano da Luz
Preto, 98, 1.º, esquerdo, na freguesia de Nossa Senhora da Pie-
dade, na cidade e concelho de Ourém.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 6000 euros, correspondente às seguintes quotas: uma quo-
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ta de 2700 euros, pertencente ao sócio Fernando Henriques Seca,
uma quota de 2700 euros, pertencente ao sócio Américo Pereira
Seca, e uma quota de 600 euros, pertencente ao sócio Sérgio
Valter Faustino Seca.

Conferido, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

18 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vi-
eira de Oliveira Sousa. 12300721

AVIÁRIOS JOSÉ PRAZERES, L.DA

Sede: Maxieira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1262;
identificação de pessoa colectiva n.º 503392979.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do exercício do ano de 1999 da sociedade
acima referida, bem como a acta da assembleia anual que as
aprovou, realizada em 23 de Março de 2000.

Conferido, está conforme o original.

18 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vi-
eira de Oliveira Sousa. 12300810

RAMECEL � REDE ABASTECEDORA DE MERCEARIAS
DO CENTRO, S. A.

Sede: Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 165;
identificação de pessoa colectiva n.º 500226563.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do exercício do ano de 1999 da sociedade
acima referida, bem como a acta da assembleia anual que as
aprovou, realizada em 25 de Março de 2000.

Conferido, está conforme o original.

18 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vi-
eira de Oliveira Sousa. 12300861

POLIBEBE � DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
DO CENTRO, S. A.

Sede: Urbanização da Chã, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1221;
identificação de pessoa colectiva n.º 503275620.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do exercício do ano de 1999 da sociedade
acima referida, bem como a acta da assembleia anual que as
aprovou, realizada em 25 de Março de 2000.

Conferido, está conforme o original.

18 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vi-
eira de Oliveira Sousa. 12300853

AUTO TÁXIS TORCATO, L.DA

Sede: Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 138;
identificação de pessoa colectiva n.º 500549273.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do exercício do ano de 1999 da sociedade
acima referida, bem como a acta da assembleia anual que as
aprovou, realizada em 30 de Março de 2000.

Conferido, está conforme o original.

16 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vi-
eira de Oliveira Sousa. 12300713

TRANSPORTES PEREIRA & SANTOS, L.DA

Sede: Memória, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 111;
identificação de pessoa colectiva n.º 500426228.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do exercício do ano de 1999 da sociedade
acima referida, bem como a acta da assembleia anual que as
aprovou, realizada em 30 de Março de 2000.

Conferido, está conforme o original.

16 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vi-
eira de Oliveira Sousa. 12300705

VALE DONA MARIA � ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Reca, Ribeira do Fárrio, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1648;
identificação de pessoa colectiva n.º 504246984; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/20000504.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os
seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato, dando nova redacção ao ar-
tigo 6.º, n.º 2, e às alíneas a) e b) do artigo 7.º, que passam a ter
a seguinte nova redacção:

6.º

2 � A gerência da sociedade será exercida por um ou mais ge-
rentes, sócios ou não, eleitos em assembleia geral, ficando desde
já nomeado gerente o sócio António Marques Simões Pipa.

7.º

A sociedade obriga-se pelas assinaturas de:
a) Dois gerentes, conjuntamente, na gerência plural;
b) Um gerente, na gerência singular.

Conferido, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

16 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vi-
eira de Oliveira Sousa. 12300519

MÓVEIS DIAMANT, L.DA

Sede: Cercal, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 821;
identificação de pessoa colectiva n.º 502297450; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 10/20000504.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os
seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato.
O capital social foi aumentado de 600 000$ para 6 000 000$,

tendo, em consequência, sido dada nova redacção ao corpo do ar-
tigo 3.º do pacto social, que passará a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 6 000 000$, dividido em duas quotas iguais, cada uma do va-
lor nominal de 3 000 000$, pertencendo uma a cada um dos sócios.

Conferido, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

16 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vi-
eira de Oliveira Sousa. 12300560

SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
DE COVA DA IRIA, L.DA

Sede: Avenida do Dr. José Alves Correia da Silva, 58,
Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1322;
identificação de pessoa colectiva n.º 503518166; averbamento
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n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apre-
sentações: 4 e 5/20000509.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os
seguintes actos de registo:

Cessação de funções do gerente António Correia dos Santos,
por renúncia.

Data: 29 de Setembro de 1997.
Alteração parcial do contrato, dando nova redacção ao n.º 1 do

artigo 6.º, que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 6.º

1 � Para obrigar a sociedade basta a assinatura do gerente
Emídio dos Santos Branco.

Conferido, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

18 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vi-
eira de Oliveira Sousa. 12300675

IRMADE � INDÚSTRIAS DE REVESTIMENTO
DE MADEIRAS, S. A.

Sede: Vale Travesso, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 213;
identificação de pessoa colectiva n.º 500142025; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 12/
20000504.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguin-
te acto de registo:

Reconduzidos os membros do conselho de administração e do
conselho fiscal, para o triénio de 2000 a 2003.

Data da deliberação: 18 de Março de 2000.

Conferido, está conforme.

16 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vi-
eira de Oliveira Sousa. 12300551

AUTOMÓVEIS DE ALUGUER ALICATE, L.DA

Sede: Rua do Dr. Padre Rogério, 4, Peras Ruivas,
Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 126;
identificação de pessoa colectiva n.º 500549265; inscrição n.º 13;
número e data da apresentação: 7/20000509.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os
seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato, com redenominação de capital.
O capital social foi aumentado de 400 000$ para 5000 euros,

tendo, em consequência, sido alterados os artigos 1.º e 3.º do pac-
to social, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a firma Automóveis de Aluguer Alicate, L.da,
com sede na Rua do Dr. Padre Rogério, 4, Peras Ruivas, fregue-
sia de Seiça, concelho de Ourém.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, correspondente à soma de uma quota de
4750 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel da Silva Branco,
e de uma quota de 250 euros, pertencente à sócia Ana de Jesus
Silva.

Conferido, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

18 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vi-
eira de Oliveira Sousa. 12300683

URBIDOZE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Engenhos, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1726;
identificação de pessoa colectiva n.º 504534629; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 7/20000508.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os
seguintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato.
O capital social foi aumentado de 5000 euros para

250 000 euros, tendo, em consequência, sido alterado o artigo 3.º,
que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros, dividido em duas quotas, uma de 25 000 euros, do
sócio Alfredo Manuel Raimundo da Silva, e outra de
225 000 euros, da sócia Maria Isabel Gaspar Lopes da Silva.

Conferido, está conforme.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

18 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vi-
eira de Oliveira Sousa. 12300667

IRMADE � INDÚSTRIAS DE REVESTIMENTO
DE MADEIRAS, S. A.

Sede: Vale Travesso, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 213;
identificação de pessoa colectiva n.º 500142025.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do exercício do ano de 1999 da sociedade em
epígrafe, referida, bem como a acta da assembleia anual que as
aprovou, realizada em 18 de Março de 2000.

Conferido, está conforme o original.

8 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice Vi-
eira de Oliveira Sousa. 12300543

SANTARÉM

TRANSANTA � TRANSPORTES E CARGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3554/
981215; identificação de pessoa colectiva n.º 504306839.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de con-
tas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159250

URBETEMPUS, CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3810/
000503; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/030500.

Certifico que, por escritura de 1 de Março de 2000, lavrada a
fl. 15 do livro n.º 157 do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Lisboa, entre Ana Marta Anacleto Ro-
drigues, solteira, maior, e Ana Lídia Moreira Machado Santos das
Virtudes, solteira, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Urbetempus, Consultores, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Capelo e Ivens, 98,
2.º, freguesia de São Salvador, concelho de Santarém.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
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dendo a mesma criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na consultadoria nas áreas de
ambiente, planeamento urbanístico, ordenamento do território e
sistemas de informação geográfica.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente re-
alizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou
não sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, as-
sumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência,
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 07160658

TOMAR

SUPERRISCO � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1125;
identificação de pessoa colectiva n.º 502578114.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe a acta de aprovação das contas do ano de 1999 e respecti-
vos documentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

2 de Maio de 2000. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 12530255

PEDRO SIMÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1852;
identificação de pessoa colectiva n.º P-504897063; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4 de 10 de Maio de 2000.

Certifico que pelo único sócio Pedro Manuel Ferreira Simões,
solteiro, maior, morador em Lisboa, na Rua de Diogo Bernardes,
4, rés-do-chão, esquerdo, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Pedro Simões, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar de Outeiro, freguesia de
Junceira, concelho de Tomar.

3.º

Por decisão da gerência pode a sede da sociedade ser deslocada
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe.

4.º

A sociedade tem por objecto a exploração de restauração.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao único sócio.

6.º

A gerência e a representação da sociedade pertencem ao único
sócio, que desde já fica nomeado gerente.

7.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
bem como a sua representação em juízo e fora dele, é suficiente
a assinatura do único gerente.

8.º

O gerente fica desde já autorizado a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e regis-
to da sociedade e, bem assim, aquisição de equipamento e, a
celebrar qualquer contrato de cessão de exploração, antes do re-
gisto da mesma, ficando ratificados tais negócios.

Conferida, está conforme.

15 de Maio de 2000. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 12530379

ANTÓNIO BIMBAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1853;
identificação de pessoa colectiva n.º P-504966049; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 8 de 11 de Maio de 2000.

Certifico que, pelo sócios António Fernando Anjos Bimbas e
sua mulher, Maria João Lopes Dias, casados na comunhão de ad-
quiridos e moradores na Rua Principal, 89, Coito, São Pedro de
Tomar, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Bimbas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São José, 4-A, fre-
guesia de São Pedro de Tomar, concelho de Tomar.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de re-
paração de máquinas, comércio por grosso e a retalho, importa-
ção e exportação de máquinas industriais, designadamente de car-
pintaria, metalomecânica e de construção civil, bem como o
comércio de produtos inerentes � madeira, plásticos, materiais
de construção e fabricação e transformação de produtos em PVC
e plásticos para a indústria e publicidade.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de
duas quotas, dos valores nominais e titulares seguintes: uma de
4000 euros, pertencente ao sócio António Fernando Anjos Bimbas,
e uma de 1000 euros, pertencente à sócia Maria João Lopes Dias.
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2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital so-
cial, desde que deliberado por unanimidade dos sócios que repre-
sentem a totalidade do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que
vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já no-
meado gerente o sócio António Fernando Anjos Bimbas.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos basta a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na
lei, for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida
a percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a
ser deliberado em assembleia geral.

15 de Maio de 2000. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 12530395

SOCOPEÇAS � SOCIEDADE COMERCIAL DE PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1328;
identificação de pessoa colectiva n.º 503111040; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/11 de
Maio de 2000.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente
Manuel Luís Alves de Matos, por renúncia, em 12 de Abril de
2000.

Conferida, está conforme.

15 de Maio de 2000. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 12530409

SOCOPEÇAS � SOCIEDADE COMERCIAL DE PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1328;
identificação de pessoa colectiva n.º 503111040; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 6/11 de Maio de 2000.

Certifico que foi alterado a contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao seu artigo 4.º, ficando o mesmo com a redacção se-
guinte:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral fica afecta ao sócio José Augusto
Pereira dos Santos e ao não sócio Fernando Domingues Maia, em
representação da sociedade Cardoso & Maia, L.da

2 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e con-
tratos com as assinaturas em conjunto dos dois gerentes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

15 de Maio de 2000. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 12530417

OSCARSIL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1854;
identificação de pessoa colectiva n.º P-504877690; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 7/12 de Maio de 2000.

Certifico que entre Óscar Lopes Silva, solteiro, maior, mora-
dor na Póvoa, Além da Ribeira, Tomar, e Manuel da Costa Tereso,
casado com Maria Celeste de Oliveira Lopes Tereso na comunhão
de adquiridos, morador na Asseiceira, Tomar, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação de OSCARSIL � Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede na Rua da Ponte Romana, 3, fregue-
sia de Além da Ribeira, concelho de Tomar.

2.º

Por simples declaração da assembleia geral pode deslocar a
sede da sociedade dentro do concelho de Tomar ou para qualquer
outro concelho, podendo ainda abrir sucursais, agências, delega-
ções ou quaisquer outras formas de representação permitidas por
lei em qualquer outro ponto do País.

3.º

O objecto é a construção civil, construção em betão armado,
compra e venda de imóveis.

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e re-
alizado em dinheiro e correspondente à soma de duas quotas: uma
quota do valor de 4750 euros, pertencente ao sócio Óscar Lopes
Silva, e uma quota do valor de 250 euros, pertencente ao sócio
Manuel Costa Tereso.

5.º

A gerência pertence a José de Almeida Silva, divorciado, na-
tural de Rio de Moinhos, concelho de Sátão, e residente em Além
da Ribeira, Tomar, que desde já fica nomeado gerente.

6.º

Basta a assinatura do único gerente para obrigar a sociedade
em todos os actos e contratos e para a sua representação em juízo
e fora dele, quer activa quer passivamente.

7.º

A cessão de quotas é livre para a sociedade e entre os sócios,
mas depende da autorização da sociedade a cessão de quotas a
terceiros, tendo sempre, primeiro a sociedade e depois os sócios
o direito de preferência.

8.º

Em caso de falecimento ou interdição de algum dos sócios, a
sua quota será amortizada pela sociedade aos herdeiros deste, pelo
valor do último balanço.

9.º

Os sócios autorizam desde já a gerência a fazer levantamen-
tos do capital social com a exclusiva finalidade de adquirir arti-
gos para a sociedade comercializar.

15 de Maio de 2000. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 12530425
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ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 451;
identificação de pessoa colectiva n.º 500522545.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe a acta de aprovação das contas do ano de 1999 e respecti-
vos documentos de prestação de contas referidos no artigo 42.º
do Código do Registo Comercial.

15 de Maio de 2000. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 12530387

GESTICIV � GESTÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1301;
identificação de pessoa colectiva n.º 503072583; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/9 de Maio
de 2000.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente
Luís Carlos Rodrigues Lopes, por renúncia, em 28 de Fevereiro
de 2000.

Conferida, está conforme.

15 de Maio de 2000. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 12530352

GESTICIV � GESTÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1301;
identificação de pessoa colectiva n.º 503072583; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 6/9 de Maio de 2000.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos seus artigos 4.º e 5.º, ficando os mesmos com a re-
dacção seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens constantes da escrita, é de 15 000 000$, dividido em
três quotas: uma de 7 500 000$, do sócio Ângelo José da Cunha
Oliveira, uma de 5 000 000$, da sócia Maria Filomena Saraiva Ri-
beiro Lopes Sousa Alves, e uma de 2 500 000$, do sócio José
Pedro de Sousa Alves.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica a pertencer a sócios e a não
sócios, a eleger em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes os sócios, Ângelo José da Cunha Oliveira, Maria Filo-
mena Saraiva Ribeiro Lopes Sousa Alves e José Pedro de Sousa
Alves, sendo necessárias as assinaturas de dois gerentes para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ único. Para assunto de mero expediente basta a assinatura de
um qualquer gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

15 de Maio de 2000. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 12530360

VILA NOVA DA BARQUINHA

TRANSCELESTE � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha.
Matrícula n.º 124/981210; identificação de pessoa colectiva
n.º 504301160; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 3 e 4/000419.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte: alteração parcial do contrato e cessação das funções
de gerente de Custódio Manuel Lança Duarte.

Data: 6 de Março de 2000.
Causa: renúncia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 10 000 000$ dividido em quatro quotas: uma do valor
nominal de 245 000$, outra do valor nominal de 4 750 000$, per-
tencentes à sócia Maria Celeste Macedo da Silva, uma do valor
nominal de 245 000$, outra do valor nominal de 4 755 000$, per-
tencentes ao sócio João Acúrcio Gomes dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelos sócios, já no-
meados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada são necessárias as assina-
tura conjuntas dos gerentes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cachado Núncio dos Santos. 08732353

RECLAMO 2000 � ARTIGOS PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova da Barquinha.
Matrícula n.º 136/000512; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/000512.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foi registada
a constituição da sociedade entre Luís Miguel de Jesus Damião,
casado com Paula Cristina Domingues Luís Damião em comu-
nhão de adquiridos, residente em Barreiras, Brogueira, Torres
Novas, e Pedro Miguel Fragoso Mendes, casado com Celina da
Mota Rodrigues Sobreira Mendes em comunhão de adquiridos,
residente na Carregueira, Chamusca, que se rege pelo contrato
seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação Reclamo 2000 � Artigos
Publicitários, L.da

2.º

Tem a sua sede na Rua de Benvinda da Conceição Pereira, e
freguesia e concelho de Vila Nova da Barquinha.

§ único. Por simples deliberação da assembleia geral, a sede
social pode ser transferida para outra localidade, dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe e a sociedade poderá
criar, instalar, deslocar ou encerrar, sucursais, delegações, agên-
cias ou quaisquer outras formas de representação quer no ter-
ritório nacional, quer fora dele.

3.º

Tem por objecto o fabrico e montagem de reclamos luminosos
e artigos publicitários.

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado e
subscrito em dinheiro, já entrado na caixa social, e corresponde
à soma de duas quotas iguais, de 2500 euros, pertencentes uma
a cada sócio.

5.º

Poderão os sócios fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nos termos e condições aprovados em assembleia geral.

6.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares, de
capital, até ao décuplo do actual capital social.

7.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, compete
a ambos os sócios, desde já designados gerentes.
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§ 1.º A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contra-
tos, em juízo e fora dele, activa e passivamente, com a assina-
tura de um gerente.

8.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, será livre entre os
sócios, a favor de estranhos carece do consentimento da sociedade
que terá sempre direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

9.º

É expressamente proibido aos gerentes, obrigar a sociedade por
avales, fianças, assinaturas de favor ou quaisquer outros actos ou
contratos estranhos aos negócios sociais.

10.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formali-
dades ou prazos serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

11.º

Disposições transitórias

A gerência fica, desde já, autorizada a efectuar os levantamen-
tos necessários, da conta em que o capital social foi depositado,
a fim de custear as despesas de constituição e instalação da so-
ciedade, mesmo antes do registo definitivo do contrato, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pelos gerentes nesse período.

O valor do acto é de 1 002 410$.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cachado Núncio dos Santos. 08732345

SETÚBAL
ALMADA

MONTEITÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula
n.º 10 047/250100; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/250100.

Certifico que entre os sócios Mário Martins Larguesa e Maria
Júlia Gomes Rodrigues Larguesa foi constituída a sociedade em
epígrafe, cujo contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Monteitáxis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta dos Monteiros, lote
5, Vale Figueira, freguesia da Sobreda, concelho de Almada.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de alu-
guer em veículos automóveis ligeiros de passageiros � transporte
em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 005 000$, encontra-se integralmente re-
alizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 502 500$ cada, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

Vai conferida e conforme o original.

17 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 06209513

PEDRO BOTO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula
n.º 10 066/200100; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
11/200100.

Certifico que pelo sócio único Pedro Abrantes Palmela Boto foi
constituída a firma em epígrafe, cujo contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedro Boto � Mediação Imo-
biliária, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de D. João de Castro,
78-C, freguesia do Pragal, do concelho de Almada.

3 � Por simples decisão da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 1 002 410$, representado por uma quota de igual valor
nominal pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem re-
muneração conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e no capital social de outras sociedades, nos ter-
mos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamen-
tos complementares e ou empresas não coincida no todo ou em
parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Vai conferida e conforme o original.

17 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 06209610

TÁXIS DIAS & FIGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula
n.º 10 050/24012000; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 1/24012000.
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Certifico que entre Joaquim Dias e Saturnina Lisboa Figueira
Dias foi constituída a sociedade acima referida, cujo contrato é
o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Dias & Figueira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Oliveira Martins,
9, rés-do-chão, direito, freguesia do Feijó, concelho de Almada.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e,
serem criadas sucursais, filiais, agências, ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte de aluguer em
veículo automóvel ligeiro de passageiros com condutor.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de igual
valor nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou
não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

Vai conferida e conforme o original.

17 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02705613

PEDRO GIL & CRISTINA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula
n.º 10 078/281299; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/991228.

Certifico que entre Pedro Alexandre Martins Gil e Cintia Cris-
tina Morais Henriqueto foi constituída a sociedade acima referi-
da, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedro Gil & Cristina � Cons-
truções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da República, 7-
-B, freguesia da Sobreda, concelho de Almada.

3 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como poderão ser criadas e extintas sucursais, agências, de-
legações ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de cons-
trução civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5087 euros e 74 cêntimos e corresponde à soma de duas
quotas iguais do valor nominal de 2543 euros e 87 cêntimos cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete aos não só-

cios Alberto Pereira Gil, casado, residente na Alameda de 25 de
Abril, 1, 9.º, D, Miratejo, e Elói Recto Henriqueto, casado, resi-
dente na Rua de Farim, 4, rés-do-chão, direito, Cruz de Pau, que
desde já ficam nomeados.

2 � Para a sociedade ficar obrigada são necessárias as assina-
turas de dois gerentes, podendo estes delegar por procuração em
terceiros, não deixando porém de ser necessárias duas assinaturas.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Vai conferida e conforme o original.

17 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11866390

CLÍNICA AJL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9952/
291199; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/291199.

Certifico que entre as sócias Luísa Maria Correia dos Santos
Ariano, Jandira dos Santos Sousa Rodrigues Ribeiro e Alexan-
drina Maria Temporão Alves foi constituída a firma em epígrafe,
cujo contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Clínica AJL, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Almada, 26, 26-A
e 26-C, freguesia da Costa da Caparica, do concelho de Almada.

3 � Por deliberação da gerência, pode a sede social ser des-
locada para outro local, dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de prática clí-
nica em ambulatório outras actividades de saúde humana.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 050 000$, e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 350 000$ cada, pertencentes uma a cada uma das
sócias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral compete a todas as
sócias, desde já nomeadas gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessário a assinatura
das três gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas depende do consentimento da sociedade,
gozando os sócios não cedentes do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade não se dissolve com a morte, interdição ou inabi-
litação de um dos sócios, ficando em sua substituição os suces-
sores legais, sem prejuízo do disposto na cláusula seguinte.

ARTIGO 7.º

No caso de ocorrer alguma das situações descritas na cláusula
anterior e se os respectivos sucessores não pretenderem continu-
ar na sociedade, terão de dar conhecimento da sua vontade,
90 dias após a ocorrência do óbito, sentença de interdição ou de
inabilitação, procedendo a sociedade à amortização da quota.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizaçar ainda qualquer quota nos se-
guintes casos:

a) Quando o seu titular assim o deseje;
b) No caso em que de algum modo a quota deixar de estar na

disposição do seu titular;
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c) No caso de falência ou insolvência de alguns dos sócios;
d) No caso de partilha por divórcio ou separação judicial de

pessoas e bens, se a quota for adjudicada ao cônjuge não sócio.

ARTIGO 9.º

O valor da amortização referida nas cláusulas anteriores, será
calculado tendo por base um balanço especial elaborado para o
efeito e o seu pagamento será efectuado de acordo com a deli-
beração dos sócios convocada para esse fim.

Vai conferida e conforme o original.

17 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 06196365

ECLES � ESCOLA VIRTUAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula
n.º 10 034/091299; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7/091299.

Certifico que pela sócia Ana Clara Ferreira de Sousa Guerra dos
Reis foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato social é o
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ECLES � Escola Virtual,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 10/1,
203, 1.º, sala 2, freguesia de Sobreda, concelho de Almada.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a educação, ensino e formação
predominantemente à distância. Escola virtual através, predomi-
nantemente da internet.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme
aquele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e no capital social de outras sociedades, nos ter-
mos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamen-
tos complementares e ou empresas não coincida no todo ou em
parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Vai conferida e conforme o original.

17 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 06208932

AXIOM-ART � DECORAÇÃO DE INTERIORES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula
n.º 10 101/120400; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/120400.

Certifico que pela sócia única Alexandra Maria Pais Vitorino
Paulino Martins foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato
social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AXIOM-ART � Decoração
de Interiores, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Liberdade, 14-A,
freguesia e concelho de Almada.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro ao mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de decoração de in-
teriores, comércio de artigos de decoração, objectos de arte, im-
portações e exportações, representações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 1 002 410$, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme
aquele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia única.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e no capital social de outras sociedades, nos ter-
mos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamen-
tos complementares e ou empresas não coincida no todo ou em
parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Vai conferida e conforme o original.

17 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 02707268

HARDSISTM � HARDWARE E SISTEMAS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 9168/
980413; identificação de pessoa colectiva n.º 504157930; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/080699.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, a acta e outros documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 1998.

Vai conferida e conforme o original.

4 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Ma-
ria Miranda Marrachinho. 07814747

JESUS & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6213/
911129; identificação de pessoa colectiva n.º 502680970; inscri-
ção n.º 2; números e data das apresentações: 2/4/991125.

Certifico que foi registado o aumento de capital de 600 000$
para 16 600 000$ e alterado o pacto quanto ao artigo 4.º, e n.º 1 do
artigo 6.º, passando a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
16 600 000$ e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
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nominal de 14 000 000$, pertencente ao sócio Carlos Alberto
Soares Nunes, uma do valor nominal de 2 540 000$, pertencente
à sócia Ana Paula Pinheiro Alves Nunes e outra do valor nomi-
nal de 60 000$, pertencente à sócia Rosalina de Jesus Soares.

6.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelos sócios Car-
los Alberto Soares Nunes e Ana Paula Pinheiro Alves Nunes, já
designados gerentes.

O texto completo do contrato social, na sua redacção actuali-
zada, ficou depositado na pasta respectiva.

16 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Ma-
ria Miranda Marrachinho. 06197604

ARQUIPALA, ARQUITECTURA, ENGENHARIA
E PLANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula
n.º 10 016/991124; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
9/991124.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo
contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Arquipala, Arquitectura, En-
genharia e Planeamento, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Quinta Nova, Vale
Rosal, 56, freguesia da Charneca da Caparica, concelho de Al-
mada.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e,
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na
área do planeamento, arquitectura e engenharia, execução de es-
tudos e projectos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 010 000$, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas: uma do valor nominal de 610 000$, pertencente ao sócio
Manuel dos Santos Anastácio e uma do valor nominal de
400 000$, pertencente à sócia Maria da Glória Alves Branco.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou
não, com ou sem remuneração conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

Vai conferida e conforme o original.

16 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Ma-
ria Miranda Marrachinho. 06197558

MOITA

QUALITATIVA � GESTÃO, PROMOÇÃO E CONSTRUÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, 17, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1721/
000502; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020500.

Certifico que entre António Figueirinha Marreiros e Isabel Ma-
ria da Silva Cardoso foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação QUALITATIVA � Gestão,
Promoção e Construção Imobiliária, L.da, com sede na Rua de
5 de Outubro, 17, freguesia e concelho da Moita, com o cartão
provisório de identificação de pessoa colectiva e entidade equi-
parada com o n.º 504802739, válido até 8 de Junho de 2000.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como criar ou extinguir delegações, filiais, sucursais ou outras
formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de com-
pra e venda de imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim,
gestão, promoção e construção imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5088 euros, e correspondente à soma de duas quotas
iguais de 2544 euros cada uma, pertencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir livremente, participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu.

ARTIGO 5.º

A transmissão de quotas ou parte de quotas entre sócios é li-
vre, porém, a cessão de quotas a não sócios fica dependente do
consentimento prévio da sociedade, ficando a sociedade em pri-
meiro lugar e os sócios não cedentes em segundo lugar, com di-
reito de preferência.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, compete aos gerentes eleitos em as-
sembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deli-
berado.

§ 1.º Para vincular validamente a sociedade é suficiente a as-
sinatura de um gerente.

§ 2.º Fica desde já nomeado gerente o sócio António
Figueirinha Marreiros.

Conferida, está conforme.

11 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 08799180

AMÍLCAR CARDIGOS, L.DA

Sede: Rua de Mário Sacramento, lote 113,
Vale da Amoreira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1032/
940809; identificação de pessoa colectiva n.º 500810000; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/280400.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o seu capital com a quantia de 70 000 000$, subscrito em par-
tes iguais por todos os sócios que são: Amílcar Cardigos Pereira,
Maria Augusta Marques Paisana, Ana Bela Paisana Cardigos Perei-
ra de Brito e Jorge Manuel Paisana Cardigos Pereira.

Em consequência alteraram os artigos 3.º e 7.º do contrato que
ficaram com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado a dinheiro e outros va-
lores do activo social, é de 100 000 000$, e corresponde à soma
de quatro quotas iguais de 25 000 000$ cada, pertencendo uma a
cada um dos sócios.

7.º

1 � A gerência e administração da sociedade, a sua represen-
tação em juízo e fora dele, activa e passivamente, será exercida
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pelos sócios Amílcar Cardigos Pereira, Jorge Manuel Paisana
Cardigos Pereira e Ana Bela Paisana Cardigos Pereira de Brito,
desde já designados gerentes, dispensados de prestar caução e
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente nos
actos ou contratos de valor igual ou inferior a 30 000 000$. Nos
actos ou contratos de valor superior a 30 000 000$ será vincula-
da com as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

12 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Lucinda
Piedade Alegria Jorge da Vinha. 08798575

PALMELA

KCP � KARTING CROSS DE PALMELA, L.DA

Sede: Herdade de Algeruz, Palmela

Capital social: 1 002 410$

Conservatória do Registo Comercial da Palmela. Matrícula n.º 1812/
000327; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/270300.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial que foi depositada fotocópia auten-
ticada da escritura onde consta a constituição de uma sociedade
comercial por quotas entre António Miguel Rodrigues Carvalheira
Antunes da Silva, solteiro, maior, residente na Rua de Bulhão
Pato, 41, 1.º, direito, Montijo, e Ana Carla Paulo Vinhas Barro-
so, solteira, maior, residente na Urbanização Miraventos, lote 21,
Aires, Palmela, que passará a reger-se nos termos constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma KCP � Karting Cross de Pal-
mela, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Herdade de Algeruz, fre-
guesia e concelho de Palmela.

3 � Por deliberação da gerência, pode a sede social ser des-
locada para outro local, dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe e serem criadas delegações, sucursais ou outras
formas de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão e exploração de ins-
talações desportivas, nomeadamente pistas de karting, karting
cross e buggy, racer exploração e gestão de empreendimentos
turísticos, hoteleiros e similares; compra e venda de kartings e
buggys e respectivos acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 501 205$ cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante global igual a cinco vezes o capi-
tal social inicial.

§ 2.º Depende da deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os
sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada são necessária as assina-
turas de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência, poderá consistir, total ou
parcialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos termos da lei.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital soci-
al depositado, a fim de custear as despesas de constituição e re-
gisto da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis, ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a so-
ciedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Conferido, está conforme.

5 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles Reis
Filipe Coelho. 06728588

SANTIAGO DO CACÉM

P. G. S. � SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E GESTÃO
DE ÁREAS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 543/910730; identificação de pessoa colectiva
n.º 502597410; inscrição n.º 21; número e data da apresentação:
4/20000503.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Facto: designação de funções da administração do fiscal único
e do suplente.

Conselho de administração: presidente, Albertino José Santana;
vice-presidente, Carlos Augusto Carneiro Pinto, casado; vogais:
Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investi-
mento, representado por Raimundo Pedro Narciso, casado; Inves-
timentos e Participações Empresariais, S. A., representada por
António Matias Fernandes; Administração do Porto de Sines, re-
presentada por Eugénio Fialho Borralho.

Fiscal único: revisor oficial de contas, P. Matos Silva, Garcia
Júnior, P. Caiado e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, representada por António Campos Pires Caiado; su-
plente, Joaquim Piçarra Neto Fontão & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Joaquim Manuel
da Silva Neves.

Prazo: triénio 2000-2002.
Data da deliberação: 11 de Abril de 2000.

Conferido, está conforme.

12 de Maio de 2000. � A Conservadora, Júlia Maria Louro
Batista Fradinho Salavisa Beirão. 10167803

AUTO SÓNIA, L.DA

Sede: Estrada de São Luís, Chaparral, Cercal do Alentejo,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 231/790329; identificação de pessoa colectiva
n.º 500858918; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 2/
20000504.

Certifico que, que por escritura de 11 de Fevereiro de 2000,
exarada a fl. 31 do livro n.º 83-F do Cartório Notarial de Santia-
go do Cacém, foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos seus artigos 1.º e 2.º, ficando os mesmos com a re-
dacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Auto Sónia, L.da, e tem a sua sede
na Estrada de São Luís, aldeia do Chaparral, freguesia do Cercal
do Alentejo, concelho de Santiago do Cacém.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na manutenção e reparação de veículos
automóveis.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

15 de Maio de 2000. � A Conservadora, Júlia Maria Louro
Batista Fradinho Salavisa Beirão. 10167811

CENTRO CLÍNICO DE SANTIAGO DO CACÉM, L.DA

Sede: Avenida do Mercado, junto ao Chafariz, 1.º, direito,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 372/870729; identificação de pessoa colectiva
n.º 501858873; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 3/
20000503.

Certifico que, que por escritura de 27 de Outubro de 1998, exa-
rada a fl. 24 do livro n.º 111-D do Cartório Notarial de Santiago
do Cacém, foi aumentado o capital social de 400 000$ para
5 000 000$, realizado em dinheiro, subscrito em partes iguais pe-
los sócios, e alterado o contrato sociedade em epígrafe quanto aos
seus artigos 3.º e 4.º, que ficam com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e nos di-
versos valores do activo, é de 5 000 000$ encontrando-se repre-
sentado por quatro quotas iguais de 1 250 000$ cada, pertencen-
do uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de três ou quatro ge-
rentes, consoante for deliberado em assembleia geral.

2 � São gerentes os sócios Maria Cecília Gil Lopes, Maria
Margarida Pinto de Matos Coelho, Maria Helena Silvestre Rodri-
gues Frederico e Rui Fernando Pimentel Valadas Calado.

3 � A sociedade obriga-se com as assinaturas, em conjunto de
dois gerentes, basta porém, a assinatura de qualquer deles para
actos de mero expediente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

12 de Maio de 2000. � A Conservadora, Júlia Maria Louro
Batista Fradinho Salavisa Beirão. 10167625

SEIXAL

CEMAUTO � ESTAÇÃO DE SERVIÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 468/
781003; identificação de pessoa colectiva n.º 500776547; inscri-
ção n.º 2/980722; número e data da apresentação: 20/980722.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Está conforme o original.

22 de Julho de 1998. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
05626269

TRANSPORTES DINIS & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5601/
000508; inscrição n.º 1/000508; números e data das apresentações:
3, 4/000508.

Constituição de sociedade

No dia 30 de Março de 2000, no Cartório Notarial de Alenquer,
perante mim, Maria Filomena Valente Ferreira Marto, notária in-
terina deste Cartório, compareceram como outorgantes:

1.º António Monteiro Pereira, natural da freguesia de Torrados,
concelho de Felgueiras, casado no regime de comunhão geral de

bens com a segunda outorgante, residente em Arrentela, contri-
buinte fiscal n.º 135966370, e portador do bilhete de identidade
n.º 3242758, de 19 de Maio de 1999, expedido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa;

2.º Mariete da Silva Diniz Monteiro, natural da freguesia de
Amora, concelho do Seixal, casada e residente com o anterior,
contribuinte fiscal n.º 124325432, e portadora do bilhete de iden-
tidade n.º 4981143, de 6 de Junho de 1994, expedido pelos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus
ditos bilhetes de identidade.

Por eles foi dito que pela presente escritura constituem entre
si uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade limi-
tada que se há-de reger pelas cláusulas constantes dos artigos se-
guintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Transportes Dinis &
Monteiro, L.da, vai ter a sua sede na Rua de Aurélia Sousa, 14,
3.º, esquerdo, Torre da Marinha, concelho do Seixal.

§ 1.º A sede poderá ser transferida por mera deliberação da ge-
rência para qualquer outro local no concelho do Seixal ou con-
celhos limítrofes.

2.º

O objecto social consiste em transporte público ocasional de
mercadorias.

3.º

O capital social é de 10 024 100$, e está integralmente reali-
zado em dinheiro, representado por duas quotas iguais de
5 012 050$, pertencentes uma ao sócio António Monteiro Perei-
ra e outra à sócia Mariete da Silva Diniz Monteiro.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, compete a ambos os sócios, e à não
sócia Felismina Rosa Rodrigues Gato Soares, a qual tem a ne-
cessária capacidade profissional, desde já nomeados gerentes, dis-
pensados de caução e remunerados ou não conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

§ único. A sociedade obriga-se pela assinatura de dois geren-
tes, mas sempre com a assinatura da gerente com capacidade
profissional.

5.º

A cessão e divisão de quotas entre sócios é livre, mas a ces-
são a estranhos depende do consentimento da sociedade que fica
com direito de preferência em primeiro lugar. e os sócios em
segundo lugar.

6.º

A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou inabili-
tação de qualquer sócio, mas continuará com um dos herdeiros
do falecido mandatado pelos outros ou com um representante do
interdito ou inabilitado.

7.º

Além dos casos previstos na lei, a sociedade poderá amortizar
quotas e também adquiri-las ou fazê-las adquirir nas seguintes hi-
póteses:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for penhorada, arrestada ou por qualquer outro

motivo sujeita a venda ou apreensão judicial;
c) Por falência ou insolvência do sócio titular;
d) Quando algum sócio praticar actos que perturbem gravemen-

te a vida da sociedade;
e) Quando em virtude de partilha realizada em consequência

de divórcio, separação judicial de pessoas e bens, ou só de bens,
a quota fique a pertencer a cônjuge que não seja sócio.

8.º

A quota será amortizada pelo seu valor nominal.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10724443
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VÍDEO VAL � CLUBE DE VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4108/
961115; identificação de pessoa colectiva n.º 503757993; data da
apresentação: 000511.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe deposi-
tou na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11755202

A. J. S. NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3885/
960326; identificação de pessoa colectiva n.º 503607169; inscri-
ção n.º 1/000510; número e data da apresentação: 5/000510.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º do contrato, tendo, em
consequência, ficado com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma A. J. S. Nunes, L.da, e tem a sua
sede na Rua da Cidade de Setúbal, 1-A, Corroios, Seixal.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10724605

EUREFA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2682/
920903; identificação de pessoa colectiva n.º 502829761; inscri-
ção n.º 1/000510; número e data da apresentação: 4/000510.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º do contrato, tendo, em
consequência, ficado com a seguinte redacção:

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua Três, lote 261, Redondos,
Fernão Ferro, Seixal.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10724613

PROGRELECTRO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2639/
920708; identificação de pessoa colectiva n.º 502798793; inscri-
ção n.º 7/000505; número e data da apresentação: 8/000505.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

7 � Apresentação n.º 8/000505.
Dissolução e encerramento da liquidação.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11755237

EUGÉNIA MARTINS & ISABEL GAMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4922/
981106; identificação de pessoa colectiva n.º 504273710; inscri-
ção n.º 2/000510; número e data da apresentação: 8/000510.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o seguinte acto de registo:

2 � Apresentação n.º 8/000510.
Dissolução.
Prazo para a liquidação: um ano a partir de 28 de Fevereiro de

2000.
Designação da liquidatária: Isabel Maria Mendes Varela Gama,

em 28 de Fevereiro de 2000.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10724575

M. J. NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5605/
000510; inscrição n.º 1/000510; número e data da apresentação:
9/000510.

Contrato de sociedade

No dia 6 de Abril do ano 2000, no 2.º Cartório Notarial do Bar-
reiro, perante mim Luísa Maria Martinho de Almeida Antunes de
Sousa, respectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º Manuel Jorge Nogueira casado com Maria da Graça Alves
Nogueira sob o regime da comunhão de adquiridos, natural de São
Simão de Litém, Pombal, residente na Rua Doze-B, lote 16, Re-
dondos, Fernão Ferro, Seixal, número de identificação fiscal
154121614;

2.º Maria da Graça Alves Nogueira casada com o anterior no
dito regime e com ele residente, natural de Torre de D. Chama,
Mirandela, número de identificação fiscal 178316954.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhe-
tes de identidade n.os   4422589, de 5 de Março de 1999 dos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa, e 7705619, de 5 de Mar-
ço de 1999, dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Declararam que por esta escritura constituem entre si uma so-
ciedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma M. J. Nogueira, L.da, e tem a sua
sede na Rua Doze-B, lote 16, Redondos, freguesia de Fernão
Ferro, concelho do Seixal.

§ único. Por deliberação da gerência, a sociedade pode trans-
ferir a sua sede para qualquer outro local, bem como abrir, trans-
ferir ou encerrar agências, delegações, sucursais, filiais, depen-
dências, escritórios ou outras formas de representação, no País ou
no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto: construção civil e obras públicas,
compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 501 205$ cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

4.º

A gerência da sociedade fica a pertencer a ambos os sócios, que
desde já ficam designados gerentes.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obri-
gada em todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura
de um gerente.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente
permitida, porém a estranhos fica dependente do prévio consen-
timento dos sócios não cedentes, que terão sempre o direito de
preferência.

6.º

A sociedade poderá livremente associar-se a quaisquer outras
pessoas jurídicas, singulares ou colectivas, ou agrupamentos com-
plementares de empresas, para formar novas sociedades, consór-
cios e associações em participação, bem como adquirir e alienar
participações em sociedades de responsabilidade limitada ou ili-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 132 � 7 de Junho de 2000 12 301

mitada, mesmo que reguladas por leis especiais ou com objecto
igual ou diferente do seu.

Declararam ainda que:
A sociedade assume todos os actos praticados pelos sócios em

seu nome antes da sua constituição e autoriza-os à prática de to-
dos os actos necessários à prossecução dos fins sociais até ao re-
gisto definitivo e ainda a adquirir para esta quaisquer bens mó-
veis ou imóveis ou direitos, celebrando quaisquer actos ou
contratos, mesmo antes do registo definitivo;

Ficam de conta da sociedade todas as despesas relacionadas
com a sua constituição;

Os gerentes ficam, desde já, autorizados a movimentar o capi-
tal social depositado no Banco Pinto & Sotto Mayor, S. A., no
Casal do Marco, para aquisição de equipamento indispensável ao
início da sua actividade, bem como celebrar contratos de leasing
ou outros contratos para aquisição de viaturas para utilização da
sociedade.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10724567

CAFÉ E CERVEJARIA GIRAFA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1692/
890303; identificação de pessoa colectiva n.º 502116226; inscri-
ção n.º 8/000510; número e data da apresentação: 10/000510.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 4.º do contrato,
tendo, em consequência, ficado com a seguinte redacção:

2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a indústria de restaurantes de tipo
tradicional.

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
3 007 230$ e encontra-se representado por três quotas, uma do va-
lor nominal de 200 000$ e uma do valor nominal de 2 656 868$,
pertencentes ao sócio Aristides Ferreira Monteiro e outra do va-
lor nominal de 150 362$, pertencente ao sócio Custódio Ferreira
Monteiro.

Mais declaram sob sua inteira responsabilidade que as entra-
das em dinheiro relativas ao aumento de capital se encontram in-
tegralmente realizadas e depositadas na caixa social e que não é
exigida pela lei ou pelo contrato de sociedade a realização de
outras entradas.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10724591

CARRI � SOCIEDADE REPARADORA DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2419/
911106; identificação de pessoa colectiva n.º 502640936; inscri-
ção n.º 4/000510; número e data da apresentação: 11/000510.

Certifico que foram alterados os artigos 2.º, 3.º, 4.º e 7.º do
contrato, tendo, em consequência, ficado com a seguinte redac-
ção:

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Álvaro Ferreira Al-
ves, lote I, 17, Santa Marta do Pinhal, freguesia de Corroios, con-
celho do Seixal.

3.º

A sociedade tem por objecto: reparação geral de automóveis;
comercialização de peças e acessórios, compra e venda de auto-
móveis novos e usados.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do va-
lor nominal de 5 000 000$ cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

7.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante do dobro do capital social.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11755253

SESIMBRA

LAUREANO & JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1334;
identificação de pessoa colectiva n.º 504273663; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/000420.

Certifico que foi inscrita a alteração parcial do pacto da socie-
dade em epígrafe, tendo o artigo 4.º ficado com a seguinte re-
dacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 25 000 euros e encontra-se representado por duas quotas
iguais do valor nominal de 12 500 euros, pertencentes uma a cada
um dos sócios, Ernesto Luís Amigo Laureano e José Júlio da Silva
José.

O documento que serviu de base ao registo e o texto completo
da redacção actualizada do pacto ficam arquivados no pasta res-
pectiva.

20 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Delga-
do dos Santos Marcelo. 11955120

ESCOLA DE GOLFE ANTÓNIO DANTAS & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1556;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000406.

Certifico que entre António Dantas Oliveira, viúvo, residente
na Rua do Depósito, 20, Vila Dantas, Alcoitão, Alcabideche, Cas-
cais, e Cláudia Cunha de Oliveira, divorciada, residente na mes-
ma morada, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Escola de Golfe António Dantas &
Filhas, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede no Clube Quinta do Perú, fregue-
sia da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra.

ARTIGO 3.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
concelho de Sesimbra ou para o concelho limítrofe, e bem assim
criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto escola de golfe, realização de tor-
neios e eventos de golfe, comercialização de materiais de golfe,
vestuário, calçado e acessórios, sua importação e exportação.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 1 002 410$, totalmente realizado em di-
nheiro, e correspondente à soma de duas quotas, uma no valor de
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601 446$, pertencente ao sócio António Dantas Oliveira, e outra
no valor de 400 964$, pertencente à sócia Cláudia Cunha de Oli-
veira.

ARTIGO 6.º

1 � Qualquer um dos sócios pode fazer à sociedade os supri-
mentos que a mesma carecer, desde que deliberados em assem-
bleia geral. Tais suprimentos não podem ser levantados sem que
a sociedade seja avisada com a antecedência mínima de seis
meses, a menos que a assembleia geral, por unanimidade, pres-
cinda desse aviso prévio.

2 � A deliberação da assembleia geral que aceite os suprimen-
tos fixará as condições em que os mesmos se efectuarão.

ARTIGO 7.º

1 � Na cessão de quotas a terceiros é reconhecido o direito
de preferência à sociedade em primeiro lugar e ao sócio ou só-
cios não cedentes em segundo lugar.

2 � Sendo preferente mais de um sócio, a quota a ceder ou
parte dela será rateada entre os preferentes na proporção das
quotas que já possuírem, com observância legal quanto à divisão.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os
sócios, António Dantas Oliveira e Cláudia Cunha de Oliveira.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes.
3 � É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos ou

contratos alheios aos negócios sociais, assim como em fianças,
letras de favor ou quaisquer abonações.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas, sempre que a lei não
exija outras formalidades, por meio de carta registada, com, pelo
menos, 15 dias de antecedência.

ARTIGO 10.º

Se qualquer quota for arrestada ou por qualquer modo envol-
vida em processo, fica a sociedade com a faculdade de adquiri-
-la ou amortizá-la pelo respectivo valor e parte correspondente aos
fundos de reserva existentes.

Está conforme o original.

6 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Delgado
dos Santos Marcelo. 10766995

CAFÉ E PADARIA DOURIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1189;
identificação de pessoa colectiva n.º 503926000; data da apresen-
tação: 000426.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999 da so-
ciedade em epígrafe.

9 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 11955163

SEBASTIÃO CANANA � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 250;
data da apresentação: 000426.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1997 da so-
ciedade em epígrafe.

9 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 10765123

ACTIVIDADES HOTELEIRAS QUINTA DO CONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 96;
identificação de pessoa colectiva n.º 500305706; data da apresen-
tação: 000426.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999 da so-
ciedade em epígrafe.

9 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 11955180

MIGUEL & J. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1563;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000418.

Certifico que entre José Francisco Gaboleiro dos Santos, casa-
do com Maria Fernanda Ribeiro Gomes dos Santos na comunhão
de adquiridos, e Luís Miguel Gomes Santos, casado com Daniele
do Carmo Moreno Santos na comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Miguel & J. Santos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Taklim
Gaspar, lote B, 1.º, esquerdo, freguesia de Santiago, concelho de
Sesimbra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, agências ou outras formas locais de re-
presentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabeleci-
mento de snack-bar e cervejaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 501 205$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence a ambos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a assinatura
de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme ao original.

26 de Abril de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 11955139

ADEL ANDRADE � CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1561;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/000413.

Contrato de sociedade

No dia 7 de Abril de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do
Céu dos Santos Fernandes Garcia, notária do referido Cartório,
compareceu como outorgante Adel Atanásio Andrade, natural da
Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, casado com Vinícia
dos Santos Nogueira Andrade sob o regime da comunhão geral
de bens, residente na Urbanização Cova dos Vidros, Rua do Ge-
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neral Humberto Delgado, lote 76, 3.º, B, Quinta do Conde.
Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu pas-

saporte n.º 049885, de 28 de Dezembro de 1999, passado pela
Embaixada da República da Guiné-Bissau, em Portugal.

E pelo outorgante foi dito que constitui uma sociedade comer-
cial unipessoal por quotas, da qual é o único sócio, e que se re-
gerá pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Adel Andrade � Construção
Civil, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do General Humberto
Delgado, lote 76, 3.º, B, Quinta do Conde, freguesia da Quinta
do Conde, concelho de Sesimbra.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Comér-
cio de materiais de e para a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 1 002 410$, representado por uma quota de igual valor
nominal pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao
sócio único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem re-
muneração, conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do ge-
rente.

3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as
respectivas procurações.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e no capital social de outras sociedades, nos ter-
mos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamen-
tos complementares e ou empresas não coincida, no todo ou em
parte, com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

17 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Rodrigues Rosado do Carmo. 07455895

SOCIEDADE DE TRANSPORTES MARICATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1147;
identificação de pessoa colectiva n.º 503869040; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 3/000407.

Certifico que foi inscrita a alteração parcial do pacto, tendo os
artigos 3.º e 4.º ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 024 100$, representado por duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 5 012 050$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence a um ou mais
gerentes, que podem ser escolhidos de entre estranhos à socie-
dade, estando já nomeados gerentes os sócios, Áurea Rosa de
Jesus Vaqueiro Maricato e Manuel Veríssimo Maricato.

2 � A sociedade é representada e obriga-se em juízo e fora
dele pela assinatura da sócia Áurea Rosa de Jesus Vaqueiro
Maricato, ou pelas assinaturas conjuntas da sócia Áurea Rosa de
Jesus Vaqueiro Maricato com a de um outro gerente.

O documento que serviu de base ao registo e o texto completo
da redacção actualizada do pacto ficam arquivados na pasta res-
pectiva.

7 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Delgado
dos Santos Marcelo. 07455887

CONSTRUÇÕES IVO SABINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1562;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/000414.

Contrato de sociedade

No dia 23 de Março de 2000, no 2.º Cartório Notarial do Bar-
reiro, perante mim, Luísa Maria Martinho de Almeida Antunes de
Sousa, respectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º António Manuel Ivo Sabino, casado com Teresa Isabel Fi-
lipe dos Santos Sabino sob o regime de comunhão de adquiridos,
natural do Couço, Coruche, residente na Rua de Gil Eanes, lote
2831, Quinta do Conde, Sesimbra, contribuinte fiscal
n.º 190654767;

2.º Teresa Isabel Filipe dos Santos Sabino, casada com o ante-
rior no dito regime e com ele residente, natural de Sesimbra (Cas-
telo), Sesimbra, contribuinte fiscal n.º 208102787.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhe-
tes de identidade n.os   8194701, de 4 de Março de 1997, dos Ser-
viços de Identificação Civil de Lisboa, e 10349161, de 4 de Março
de 1997, dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Declararam que por esta escritura constituem entre si uma so-
ciedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Ivo Sabino, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Gil Eanes, lote 2831, Quinta do Conde Três,
freguesia da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra.

§ único. Por deliberação da gerência, a sociedade pode trans-
ferir a sua sede para qualquer outro local, bem como abrir, trans-
ferir ou encerrar agências, delegações, sucursais, filiais, depen-
dências, escritórios ou outras formas de representação no País ou
no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto: construção civil e obras públicas,
compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

4.º

A gerência da sociedade fica a pertencer a ambos os sócios, que
desde já ficam designados gerentes.

§ único. Par que a sociedade se considere validamente obriga-
da em todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de
um gerente.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livremente
permitida; porém, a estranhos fica dependente do prévio consen-
timento dos sócios não cedentes, que terão sempre o direito de
preferência.

6.º

A sociedade poderá livremente associar-se a quaisquer outras
pessoas jurídicas, singulares ou colectivas, ou agrupamentos com-
plementares de empresas, para formar novas sociedades, consór-
cios e associações em participação, bem como adquirir e alienar
participações em sociedades de responsabilidade limitada ou ili-
mitada, mesmo que reguladas por leis especiais ou com objecto
igual ou diferente do seu.

Está conforme o original.

17 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Rodrigues Rosado do Carmo. 11955082
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PANORÂMICA DE SESIMBRA � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1566;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000503.

Certifico que Mohamed Arif Mohamade renunciou ao cargo de
vogal do conselho de administração da sociedade em epígrafe em
11 de Abril de 2000.

12 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Libertina
da Cruz Vieira Pedrosa. 11955511

SETÚBAL

MODAS WANG JING, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5609/
20000414; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20000414.

Certifico que Wang Jing, solteira, maior, residente na Rua do
Dr. Manuel de Arriaga, 2, 3.º, direito, Algés, constituiu a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade unipessoal adopta a firma Modas Wang Jing,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 5 de Outubro,
66, freguesia de Santa Maria da Graça, concelho de Setúbal.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação, exportação e
comercialização a retalho de vestuário, marroquinaria,
quinquilharia, bijutarias e afins e produtos têxteis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 202 892$, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à só-
cia, desde já nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura da ge-
rente.

ARTIGO 5.º

A sócia fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a so-
ciedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto.

Disposição transitória

A gerente fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e regis-
to da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social.

Assim o disse e outorgou, declarando ainda não ser titular de
qualquer outra sociedade unipessoal.

16 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Nu-
nes Raposo. 06784615

CONFEITARIA E CROISSANTERIA FRANCESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4463/
970408; identificação de pessoa colectiva n.º 503865222; inscri-
ção n.º 3; números e data das apresentações: 4/5/20000418.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi altera-
do parcialmente o contrato, tendo, em consequência, o artigo 3.º
do contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 500 euros, está integralmente re-
alizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma

de 11 875 euros, do sócio Paulo Arménio Almeida dos Santos, e
outra do valor nominal de 625 euros, da sócia Aida Zita Marques
Sequeira Santos.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante máximo de 50 000 euros.

O texto actualizado do contrato fica depositado na pasta res-
pectiva.

16 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Nu-
nes Raposo. 06784682

PISOS E COR � CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5613/
20000418; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000418.

Certifico que entre Joaquim José Gonçalves Emídio, casado
com Domitília Maria Palma Silva Ferreira Emídio na comunhão
de adquiridos, residentes na Rua do Dr. Miguel Homem Sampaio
e Melo, 14, 1.º, esquerdo, Setúbal, e Cassiano José Pato Moscão,
casado com Suzete Maria Oliveira Pereira na comunhão de ad-
quiridos, residentes na Rua do Tenente Carlos Alves, 32, 4.º, di-
reito, Setúbal, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Pisos e Cor � Constru-
ção de Edifícios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Tenente Carlos Al-
ves, 32, 4.º, direito, freguesia de São Julião, concelho de Setú-
bal.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e serem criadas ou encerradas, agências, filiais, delegações, su-
cursais ou outras formas locais de representação no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, restauro
e obras de reparação de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 210 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 605 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital
social.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, são necessárias as assi-
naturas de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
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cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previsto na lei,
for cedida sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida
a percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a
ser deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e regis-
to da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social.

A sociedade assume desde já as obrigações decorrentes de ne-
gócios jurídicos celebrados, em seu nome, pela gerência, bem
como a aquisição, para a sociedade, de quaisquer direitos antes
do registo definitivo do contrato social, sem prejuízo do dispos-
to no artigo 5.º do Código das Sociedades Comerciais e de har-
monia com o artigo 19.º e quaisquer outros aplicáveis do citado
diploma legal.

16 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Nu-
nes Raposo. 06784666

CONSTRUÇÕES BEANDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5614/
20000418; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20000418.

Certifico que entre João Ricardo Gomes dos Santos, casado
com Diana Infante Fazendeiro dos Santos na comunhão de adqui-
ridos, residente na Rua de Jorge Peixinho, 4, Brejos de Azeitão,
e Diana Infante Fazendeiro dos Santos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Beandra, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Jorge Peixinho, 4,
Brejos de Azeitão, freguesia de São Lourenço, concelho de Setúbal.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como poderão ser criadas e extintas sucursais, agências, de-
legações ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da construção civil,
obras públicas e particulares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de 1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 501 205$ cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global igual a 50 vezes o capital soci-
al inicial.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os
sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a assinatura
de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na
lei, for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida
a percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a
ser deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital depo-
sitado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social
e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

16 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Nu-
nes Raposo. 06784674

S 4 � CONSTRUÇÕES E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2871/
911107; identificação de pessoa colectiva n.º 502691220; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 2/20000414.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi altera-
do parcialmente o contrato, tendo, em consequência, os artigos
2.º e 5.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de construção ci-
vil, decorações de interiores e exteriores, compra e venda de pro-
priedades rústicas e urbanas, e revenda dos adquiridos para esse
fim.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação ficam a car-
go de ambos os sócios, desde já nomeados gerentes, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, sen-
do suficiente a assinatura de qualquer deles para obrigar a socie-
dade.

2 � A gerência da sociedade poderá ser exercida por não só-
cios, desde que seja deliberado em assembleia geral.

3 � Em futuras nomeações de gerência, as mesmas serão de-
liberadas em assembleia geral.

O texto actualizado do contrato fica depositado na pasta res-
pectiva.

16 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Nu-
nes Raposo. 06784607

VIANA DO CASTELO
CAMINHA

ALDEBARÁN � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 642/
000510; identificação de pessoa colectiva n.º P504841670; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/000510.

Certifico que entre Félix Nabor Santamaria Lorenzo e Maria
Mercedes Purificacion Abelenda Garcia foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos arti-
gos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma ALDEBARÁN � Investimentos
Imobiliários, L.da, e tem a sua sede social na Casa do Pinheiro,
lugar de Coura, na freguesia de Seixas, do concelho de Caminha.

§ único. A gerência, mediante simples deliberação, poderá ins-
talar sucursais, agências, filiais ou qualquer outra forma de re-
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presentação onde e quando julgar conveniente, podendo ainda
mudar a sede social para qualquer local do concelho de Caminha
ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste na compra e venda de bens imobili-
ários; construção de edifícios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
18 000 000$, correspondente à soma de duas quotas de 9 000 000$
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

§ único. Os sócios poderão deliberar a exigibilidade de pres-
tações suplementares, até ao dobro do montante do capital soci-
al, na proporção das respectivas quotas.

4.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser de-
liberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, bas-
tando a assinatura de um deles para obrigar a sociedade.

5.º

A cessão e divisão de quotas carecem do consentimento da so-
ciedade.

§ único. Sem prejuízo das disposições legais imperativas so-
bre a aquisição de quotas pela própria sociedade, esta tem direi-
to de preferência relativamente às cessões de quotas que careçam
do seu consentimento; subsidiariamente, quando a sociedade não
quiser ou não puder exercer o direito que lhe cabe, têm os só-
cios esse direito.

6.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija formalidades es-
peciais, serão convocadas, por meio de carta registada dirigida aos
sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 09001620

MELGAÇO

AUTO SERVIÇO RIO DO PORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Melgaço. Matrícula n.º 131/
970701; identificação de pessoa colectiva n.º 503987573; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/000420.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital de 1 110 000$ para 6 100 000$, tendo, por conse-
quência, sido alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato, ficando
estes com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6 100 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de
3 050 000$ cada uma, pertencendo cada uma destas quotas a cada
um dos sócios.

A alteração do artigo 5.º, que respeita à forma de obrigar, o
qual passa a ter a seguinte nova redacção:

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os só-
cios, já nomeados gerentes, sendo apenas necessária a assinatura
de qualquer um deles para obrigar a sociedade.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

26 de Abril de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
10776753

MONÇÃO

AVELINO RODRIGUES SOARES � COMÉRCIO GERAL
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 183/
820525; averbamentos n.os   1, 2 e 3 à inscrição n.º 1; números e
data das apresentações: 4, 5 e 6/21022000.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 4/
000221.

Cessação de funções do gerente António Soares Silva, por re-
núncia.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 5/000221.
Cessação de funções do gerente Alberto Joaquim Cruz Cerquei-

ra, por renúncia.

Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 6/000221.
Cessação de funções do gerente Severino Silva Fernandes, por

renúncia.

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria do
Nascimento Caldas Mendes Jorge. 09823832

JARDINS DAS SERRAS BRANDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 535/
000419; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
19042000.

Certifico que entre Manuel Filipe Temporão Reis e Maria do
Sameiro Alves da Costa foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jardins das Serras Brandas,
L.da, tem a sua sede no lugar do Cabo, freguesia de Barbeita,
concelho de Monção.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras for-
mas locais de representação onde a quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de concepção, reali-
zação e manutenção de jardins, comércio de flores e plantas de
jardim, comércio de arte floral, viveirista.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma
no valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos
referidos sócios, Manuel Filipe Temporão Reis e Maria do
Sameiro Alves da Costa.

ARTIGO 4.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral, bem como podem ser exigidas aos
sócios prestações suplementares da capital até ao montante de
250 000 euros, na proporção das respectivas quotas, nos termos
e condições a deliberar em assembleia geral, por unanimidade.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a car-
go dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for delibera-
do em assembleia geral.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Manuel Filipe
Temporão Reis.
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4 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios de-
pende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os
sócios não cedentes, nas cessões onerosas, do direito de prefe-
rência.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nas-
cimento Caldas Mendes Jorge. 09823905

IMPORDOMINGUES, COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 529/
000221; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
21022000.

Certifico que entre João Carlos Cotinho Domingues e Luísa
Maria da Silva Martins foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Impordomingues, Comércio de
Automóveis, L.da, tem a sua sede na Urbanização da Quinta da
Oliveira, loja 1, lote 5, freguesia de Mazedo, concelho de Mon-
ção.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras for-
mas locais de representação onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de veículos au-
tomóveis, novos e usados, de suas peças e acessórios, importa-
ção e comercialização de veículos automóveis novos e usados, de
suas peças e acessórios; legalização de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no va-
lor nominal de 6000 euros, pertencente ao sócio João Carlos
Cotinho Domingues, e outra no valor nominal de 4000 euros,
pertencente à sócia Luísa Maria da Silva Martins.

ARTIGO 4.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral, bem como podem ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital até ao montante de
250 000 euros, nos termos e condições a deliberar em assembleia
geral, por unanimidade.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a car-
go dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for delibera-
do em assembleia geral.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio João Carlos
Cotinho Domingues.

4 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios de-
pende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os
sócios não cedentes, nas cessões onerosas, do direito de prefe-
rência.

Conferida e está conforme.

24 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nas-
cimento Caldas Mendes Jorge. 09823824

ALBERTO PALHARES DA CUNHA, ESPOSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 195/
830720; identificação de pessoa colectiva n.º 501395989; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 8/28042000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º e
aditado o 8.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de seis quotas, uma no valor no-
minal de 750 euros e outra no valor nominal de 1750 euros, am-
bas pertencentes ao sócio António Carvalho da Cunha, uma no
valor nominal de 750 euros e outra no valor nominal de
1750 euros, ambas pertencentes ao sócio Hipólito Carvalho da
Cunha, uma no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao só-
cio José Alberto Carvalho da Cunha, e uma no valor nominal de
2500 euros, pertencente ao sócio Carlos Severo Carvalho da Cu-
nha.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a car-
go dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for delibera-
do em assembleia geral.

3 � Ficam desde já designados gerentes os sócios, António
Carvalho da Cunha, Hipólito Carvalho da Cunha, José Alberto
Carvalho da Cunha e Carlos Severo Carvalho da Cunha.

4 � A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com
a intervenção de dois gerentes em conjunto.

ARTIGO 8.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral, bem como podem ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital até ao montante de
250 000 euros, nos termos e condições a deliberar em assembleia
geral, por unanimidade.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nas-
cimento Caldas Mendes Jorge. 09823956

PONTE DE LIMA

RODRIGO SILVA MELO � ARQUITECTURA
E ENGENHARIA, L.DA

Sede: Avenida de António Feijó, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 684/980317; identificação de pessoa colectiva n.º 504109685;
data da apresentação: 20000502.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a prestação de contas referentes ao ano de exercício de 1999, en-
contrando-se depositados na pasta respectiva todos os documen-
tos referentes a este registo.

17 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 08556881

SEGURLIMA � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Luís Gonzaga, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 451/930908; identificação de pessoa colectiva n.º 503059641;
data da apresentação: 20000503.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita
a prestação de contas referentes ao ano de exercício de 1999, en-
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contrando-se depositados na pasta respectiva todos os documen-
tos referentes a este registo.

17 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 08556873

JORJOPLACA � TECTOS FALSOS E DIVISÓRIAS, L.DA

Sede: Regadas, Arcozelo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 827/20000502; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/20000502.

Certifico que entre Jorge Manuel Martins Fernandes, casado
com Maria Carolina Dias de Oliveira na comunhão de adquiri-
dos, e João Martins Fernandes, casado com Júlia Oliveira Fer-
nandes na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação JORJOPLACA � Tectos
Falsos e Divisórias, L.da, tem a sua sede no lugar de Regadas, da
freguesia de Arcozelo, do concelho de Ponte de Lima.

§ único. A sociedade poderá mudar a sua sede dentro do mes-
mo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar, ins-
talar, transferir ou encerrar quaisquer estabelecimentos, sucursais
ou outras formas de representação social, por simples delibera-
ção da gerência.

2.º

O objecto social consiste na montagem de tectos falsos, divi-
sórias e construção civil.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Jorge Ma-
nuel Martins Fernandes e João Martins Fernandes.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, será exercida por
ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é necessário a assinatura de dois gerentes.

5.º

A divisão e cessão de quotas é livremente permitida entre os
sócios; porém, quando a favor de estranhos fica dependente do
consentimento da sociedade, a qual, em primeiro lugar, e aos res-
tantes sócios, em segundo, é reservado o direito de preferência
na aquisição.

6.º

Os sócios poderão fazer prestações suplementares de capital até
ao máximo de 50 vezes o capital social.

7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas
as percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado
o destino que vier a ser deliberado em assembleia geral.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva prazos e for-
malidade especiais, serão convocadas, por carta registada, com
aviso de recepção, dirigida aos sócios, com a antecedência míni-
ma de 15 dias.

9.º

A sociedade assume as obrigações e direitos decorrentes dos ac-
tos e negócios jurídicos celebrados com vista à sua constituição
e início de actividade, incluindo os custos inerentes aos actos de
constituição, registo e aquisição de máquinas e materiais, fican-
do os gerentes desde já autorizados a efectuar o levantamento do

capital social depositado, a fim de fazer face aos referidos encar-
gos e aos demais referentes à instalação e apetrechamento da so-
ciedade.

Está conforme.

19 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 08556890

ADÃO BARROS & SOUSA, L.DA

Sede: Rua de São Gonçalo, Arcozelo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 828/20000504; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/20000504.

Certifico que entre Adão de Barros, casado com Maria Leitão
de Sousa Barros na comunhão geral, e Maria Leitão de Sousa
Barros, casada com o referido Adão de Barros, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Adão Barros & Sousa, L.da, e terá
a sua sede estabelecida na Rua de São Gonçalo, freguesia de
Arcozelo, do concelho de Ponte de Lima.

§ único. A gerência fica autorizada a mudar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
independentemente de autorização da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na exploração de restaurante, café,
snack-bar e actividades de hotelaria similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
1 050 000$, representado por duas quotas iguais de 525 000$ cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação por unanimidade, poderão ser exigidas
aos sócios prestações suplementares até ao montante global cor-
respondente ao quíntuplo do capital.

ARTIGO 5.º

Poderão os sócios fazer contratos de suprimentos com a socie-
dade, mediante deliberação aprovada por unanimidade, caso aque-
la dos mesmos careça, para o desenvolvimento da sua activida-
de, nos termos, condições e à taxa de juro que constarem da
deliberação.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios, de-
pendendo, porém, a cessão a estranhos do consentimento da so-
ciedade, tendo, nesse caso, o sócio não cedente direito de prefe-
rência em primeiro lugar e a sociedade em segundo.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Adão de
Barros, o qual fica desde já nomeado gerente, obrigando-se a
sociedade em todos os actos e contratos com a sua intervenção.

§ 1.º Em ampliação dos poderes de gerência, poderá o gerente
adquirir, vender ou permutar veículos automóveis em nome da so-
ciedade, bem como tomar de arrendamento imóveis para a mes-
ma e adquirir por trespasse estabelecimentos, desde que destina-
dos à actividade da sociedade.

§ 2.º Ao gerente não é permitido obrigar a sociedade em actos
ou contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras
de favor, fianças, avales, abonações e outros actos análogos.

ARTIGO 8.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer um dos só-
cios, a sociedade prosseguirá com a sócio sobrevivo e os herdei-
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ros do falecido ou o representante legal do interdito enquanto a
quota se mantiver em comunhão hereditária ou subsistir a inter-
dição.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas, por meio de cartas re-
gistadas dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de
15 dias, sempre que por lei não forem exigidas formalidades ou
prazos diversos.

Está conforme.

22 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 08556911

CONSTRUFACHA � CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS, L.DA

Sede: Morão, Facha, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 664/980113; identificação de pessoa colectiva n.º 504053477;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/20000502.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Pela inscrição n.º 4 foi feito o aumento de capital e alteração
parcial do contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte
redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
50 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

19 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 08556903

TRANSPORTES FRANCISCO RIBEIRO, L.DA

Sede: Cárcua, Bertiandos, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 808/20000202; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 9/20000504.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 foi feita a cessação das
funções de gerente de Agnes Francisca Gomes Teixeira, em 8 de
Março de 2000, por renúncia.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

23 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 08556938

ECOAGRI � PROJECTOS E SERVIÇOS
AGROFLORESTAIS, L.DA

Sede: Casa das Torres, Facha, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 676/980225; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 4; identificação de pessoa colectiva n.º 504075225; números e
data das apresentações: 5 e 6/20000508.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi regista-
do o seguinte:

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 foi feita a cessação das
funções de gerente de Filipe Albino do Nascimento Pereira da
Mota, em 28 de Abril de 2000, por renúncia, e pela inscrição

n.º 4 foi feita a alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º,
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 450 000$, dividi-
do em duas quotas iguais de 225 000$, pertencendo uma a cada
sócio.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

23 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 08556954

VALENÇA

TRANSPORTADORA MODERNA TORRIENSE, L.DA

Sede: Rua da Ponte, 10, São Pedro da Torre, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 718;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/000515.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade celebra-
do entre Edgar João Pires de Sousa, casado com Celiana Maria
Pereira e Silva Sousa na comunhão de adquiridos, Vítor Manuel
Pereira da Silva, casado com Maria Manuela Teixeira de Barros
da Silva na comunhão de adquiridos, e Joaquim Fernandes de
Barros, casado com Maria Alice Gonçalves Mota Teixeira na
comunhão geral, cujo pacto social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportadora Moderna
Torriense, L.da, e tem a sua sede na Rua da Ponte, 10, freguesia
de São Pedro da Torre, concelho de Valença.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços
de transporte rodoviários nacional e internacional de mercadorias.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independente-
mente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de
5000 euros, pertencente ao sócio Joaquim Fernandes de Barros,
e duas iguais do valor nominal de 22 500 euros, pertencentes uma
a cada um dos sócios Vítor Manuel Pereira da Silva e Edgar João
Pires de Sousa.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, bem como a sua re-
presentação, cabem aos sócios, que desde já ficam nomeados
gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção de três gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência po-
derá:

a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imó-
veis, incluindo automóveis;

b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e re-

alizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestan-
do as garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.
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ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qual-

quer motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudica-
ção ou venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2000. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 06854893

VIDROTORRE � INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
DE VIDRO PLANO, L.DA

Sede: Zona Industrial de São Pedro da Torre, Pedras
Brancas, São Pedro da Torre, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 717;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000515.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade celebra-
do entre Miguel António de Sousa Gonçalves e mulher, Isabel
Maria Rodrigues Lima Gonçalves, casados na comunhão de ad-
quiridos, cujo pacto social é o seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma VIDROTORRE � Indústria
Transformadora de Vidro Plano, L.da, e tem a sua sede na Zona
Industrial de São Pedro da Torre, Pedras Brancas, freguesia de
São Pedro da Torre, concelho de Valença.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras for-
mas locais de representação, onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu,
e integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir
associações em participação e consórcios.

2.º

A sociedade tem por objecto a moagem e transformação de vi-
dro plano e fabricação e transformação de outro vidro, incluindo
vidro artístico.

3.º

O capital social é de 30 000 000$, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
15 000 000$, pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios,
Miguel António de Sousa Gonçalves e Isabel Maria Rodrigues
Lima Gonçalves.

4.º

1 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições
a acordar em assembleia geral.

2 � Poderão igualmente ser exigidas aos sócios prestações su-
plementares até ao montante do capital social.

5.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence a um geren-
te, sócio ou não, ficando desde já nomeado gerente o sócio Mi-
guel António de Sousa Gonçalves.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente único.
3 � A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou

procuradores para a prática de determinados actos.
4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de

favor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhan-
tes, estranhos ao objecto social.

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não só-
cios depende do consentimento prévio da sociedade, gozando en-

tão os sócios não cedentes, nas concessões onerosas, do direito
de preferência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela,
a terceiros, dará conhecimento à sociedade e aos demais só-
cios, por escrito, dos termos da pretendida cessão, identifican-
do o cessionário, o preço e as condições de pagamento da
mesma, a fim de obter o consentimento da sociedade para
aquela cessão e de proporcionar o direito de preferência esta-
tuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade,
os demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias
para exercer o seu direito de preferência.

7.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos casos se-
guintes:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Por falência, insolvência, do sócio titular;
c) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto na

cláusula 6.ª;
d) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em

geral, apreendida judicial ou administrativamente;
e) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não com-

parecer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia ge-
ral;

f) No caso de falecimento ou interdição do sócio, se os seus
herdeiros no prazo de três meses não nomearem representante co-
mum;

g) Se por inventário judicial ou partilha por morte ou divór-
cio, a quota for adjudicada ao interessado não sócio.

2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na alí-
nea b) do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amorti-
zada.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, pos-
teriormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substi-
tuição, ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser aliena-
das a um ou alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2000. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 06854885

VILA NOVA DE CERVEIRA

BORANATEX � ARMAZÉM E CONFECÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 277; identificação de pessoa colectiva n.º 504247050;
data: 170500.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
1999.

18 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Domin-
gos Martins Conde Gonçalves. 08685959

CERVIMINHO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 108; identificação de pessoa colectiva n.º 502553855;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 4/5/000428.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva a acta n.º 16,
pela qual Manuel Esmeriz Gomes da Costa cessou funções de ge-
rente em 20 de Dezembro de 1999, por renúncia, e foi nomeada
gerente Maria da Conceição Silva Costa, casada, residente na Pra-
ça do Alto Minho, 2, 1.º, Vila Nova de Cerveira.

Data da deliberação: 20 de Dezembro de 1999.

Conferida, está conforme.

28 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Emília
Pereira Coelho Sousa. 08685916
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BORANATEX � ARMAZÉM E CONFECÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 277; identificação de pessoa colectiva n.º 504247050;
inscrições n.os   6 e 9; números e data das apresentações: 2, 3 e 4/
000517.

Certifico que, referente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o contrato, tendo, em consequência, os artigos 3.º e 5.º ficado com
a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$, dividido em duas quotas, uma no valor nominal de
9 800 000$, pertencente ao sócio Tiago André Viana Rocha da Sil-
va, e outra no valor nominal de 200 000$, pertencente ao sócio
João Luís Viana Rocha da Silva.

5.º

A administração, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a um ge-
rente, sócio ou não, ficando desde já nomeado gerente o sócio
Tiago André Viana Rocha da Silva, bastando a assinatura do ge-
rente único para obrigar a sociedade.

Mais declara que cessaram funções de gerentes Manuel Car-
doso Borges, casado, e Maria Teresa Miranda Barbosa, casada,
em 14 de Abril de 2000, por renúncia.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme ao original.

17 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, Joaquim Domin-
gos Martins Conde Gonçalves. 08685940

VILA REAL
ALIJÓ

FAUSTO & BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alijó. Matrícula n.º 80/
771017; identificação de pessoa colectiva n.º 500698988.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foram
depositadas as contas do exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2000. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 01443860

BOTICAS

DOMINGOS DO RIO SERENO, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, 7, Alturas, Boticas

Conservatória do Registo Comercial de Boticas. Matrícula n.º 49/
000515; identificação de pessoa colectiva n.º P504887726; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/000515.

Certifico que, por escritura de 17 de Fevereiro de 2000, exa-
rada a fls. 25 e seguintes do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 156-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas, na cidade do Porto, entre Fernando João Dias Sereno
e Domingos do Rio Sereno foi constituída a sociedade em epí-
grafe, a qual se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Domingos do Rio Sereno, L.da, com
sede na Rua do 1.º de Maio, 7, freguesia de Alturas do Barroso,
do concelho de Boticas.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede po-
derá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho
ou concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucur-
sais, filiais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em indústria de betão pré-esforçado, es-
truturas em cimento para a construção civil e obras públicas e
produtos conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, correspondente a 5000 euros, e está dividido em duas
quotas, uma do valor nominal de 902 169$, pertencente ao sócio
Domingos do Rio Sereno, e outra do valor nominal de 100 241$,
pertencente ao sócio Fernando João Dias Sereno.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Domingos
do Rio Sereno, que desde já é nomeado gerente.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

3 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ain-
da os gerentes:

a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quais-
quer móveis e imóveis de e para a sociedade;

b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competen-
tes contratos de leasing.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os res-
tantes sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de pre-
ferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares
de capital até ao montante global correspondente a 100 vezes o
capital social.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2000. � O Ajudante, Mário Jorge Gonçalves
Barroso. 01319795

AVITÁLIA � AVICULTURA E AVIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, 7, Atilhó, Alturas, Boticas

Conservatória do Registo Comercial de Boticas. Matrícula n.º 48/
000515; identificação de pessoa colectiva n.º P504887700; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/000515.

Certifico que, por escritura de 17 de Fevereiro de 2000, exa-
rada a fls. 27 e seguintes do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 156-A do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas, na cidade do Porto, entre Teresa do Rio Sereno e
António Barroso Ponteira foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AVITÁLIA � Avicultura e Aviá-
rios, L.da, com sede na Rua do 1.º de Maio, 7, lugar de Atelhó,
freguesia de Alturas do Barroso, do concelho de Boticas.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede po-
derá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho
ou concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucur-
sais, filiais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em avicultura, galináceos, ovicultura,
aviários, outra produção animal, comercialização e distribuição de
conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, correspondente a 5000 euros, e está dividido em duas
quotas iguais do valor nominal de 501 250$, pertencentes uma a
cada um dos sócios.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios
que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

3 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ain-
da os gerentes:

a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quais-
quer móveis e imóveis de e para a sociedade;

b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competen-
tes contratos de leasing.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os res-
tantes sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de pre-
ferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares
de capital até ao montante global correspondente a 100 vezes o
capital social.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2000. � O Ajudante, Mário Jorge Gonçalves
Barroso. 01319787

CHAVES

MODERNOSOL � CONSTRUÇÕES FLAVIENSES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 635/
930906; identificação de pessoa colectiva n.º 503052353; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 16; números e data
das apresentações: 2 e 3/000518.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Of. averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 2/000518.
Cessação de funções do gerente António Manuel Pinto Lisboa,

em 29 de Março de 2000, por renúncia.

Apresentação n.º 3/000518.
Alteração parcial do contrato.
Disposições alteradas: artigos 4.º e 7.º, que ficaram com a se-

guinte nova redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 7481 euros e 97 cêntimos, integralmente
realizado em dinheiro, representado por duas quotas, uma de
3740 euros e 99 cêntimos, pertencente ao sócio Alberto Pinto
Lisboa, e outra de 3740 euros e 98 cêntimos, pertencente ao só-
cio Guilhermino Gomes da Costa.

ARTIGO 7.º

A gerência social, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, continua a
cargo dos sócios gerentes, Alberto Pinto Lisboa e Guilhermino
Gomes da Costa, sendo necessária a assinatura de ambos, em
conjunto, para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Luís Ribeiro
Figueiredo Dias. 06789056

FLAVITUR � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
DA REGIÃO DE CHAVES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 131/
720822; identificação de pessoa colectiva n.º 500117039; data:
170500.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício
de 1999.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Luís Ribeiro
Figueiredo Dias. 06789048

ALBINO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 127/
100624; identificação de pessoa colectiva n.º 500308276; data:
190500.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício
de 1999.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Luís Ribeiro
Figueiredo Dias. 06789099

FERNANDO & MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 250/
811207; identificação de pessoa colectiva n.º 501226222;
data: 000519.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício
de 1999.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Luís Ribeiro
Figueiredo Dias. 06789080

SOARES & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 49/
550617; identificação de pessoa colectiva n.º 500542317; data:
190500.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício
de 1999.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Luís Ribeiro
Figueiredo Dias. 06789072

CASA LARANJEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 429/
900209; identificação de pessoa colectiva n.º 502288060; data:
190500.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício
de 1999.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Luís Ribeiro
Figueiredo Dias. 06789064

MURÇA

INT � INTERIOR NORTE TABACOS, ACTIVIDADES
COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Murça. Matrícula n.º 111/
000516; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000516.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, da qual
se publica o pacto social:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a firma INT � Interior Norte Taba-
cos, Actividades Comerciais, L.da, tem sua sede na Rua de Militão
Bessa Ribeiro, freguesia e concelho de Murça.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para qualquer
outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como poderá criar e manter sucursais, filiais, agências, ou outras
formas locais de representação social, quer em território nacio-
nal quer no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso e a re-
talho de tabacos, e comércio de máquinas de tabaco.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
2550 euros, pertencente ao sócio Paulo Jorge Gonçalves Fernan-
des, e outra do valor nominal de 2450 euros, pertencente ao só-
cio Carlos Manuel Lopes do Nascimento.

ARTIGO 4.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, e com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
fica a cargo de um ou mais gerentes, sócios ou não, sendo ne-
cessária a intervenção de dois gerentes para obrigar a sociedade.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios, ca-
recendo nos demais casos do consentimento da sociedade, que
terá o direito de preferência em primeiro lugar, cabendo este di-
reito aos sócios não cedentes se aquela o não desejar.

ARTIGO 6.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou outra qualquer forma de apreensão ju-

dicial da quota;
c) Falência ou insolvência do seu titular; e
d) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou de se

fazer representar nas assembleias gerais por mais de três anos
consecutivos.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
dos sócios, a sociedade continua com os herdeiros do falecido ou
representante legal do interdito ou inabilitado, enquanto a quota
se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

Prestações suplementares

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares
de capital, na proporção das sua quotas e até ao quíntuplo do ca-
pital social.

ARTIGO 9.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais, nos casos em que a lei não exija outras
formalidades, serão convocadas por qualquer via postal regista-
da, dirigida aos sócios com antecedência mínima de 15 dias.

Disposição transitória

Para efeitos da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código das
Sociedades Comerciais a gerência fica desde já autorizada a pro-
ceder ao levantamento do capital social depositado na instituição
de crédito em nome da sociedade, a fim de fazer face às despe-
sas de constituição, seu registo, aquisição de bens e equipamen-
to e despesas de instalação.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2000. � A Ajudante, Anabela de Jesus Martins
Plácido. 01552953

PESO DA RÉGUA

GESSIAGRI � COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 715; identificação de pessoa colectiva n.º P504857053; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/000510.

Certifico que, por escritura de 3 de Fevereiro de 2000, a
fl. 64 do livro n.º 104-A do Cartório Notarial de Peso da Régua,
foi constituída uma sociedade entre Fernando Gil Pinto Rodrigues,
casado com Maria Angelina Ribeiro dos Santos Rodrigues na
comunhão de adquiridos, residente em Peso da Régua, e Maria
Angelina Ribeiro dos Santos Rodrigues, casada com Fernando Gil
Pinto Rodrigues na comunhão de adquiridos, residente em Peso
da Régua, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma GESSIAGRI � Comércio de Má-
quinas Agrícolas, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida de Antão
de Carvalho, 224, 7.º, direito, freguesia e concelho de Peso da
Régua.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou concelho
limítrofe, bem como abrir sucursais e ou filiais ou outras formas
de representação local.

2.º

O objecto social consiste na representação e comércio de al-
faias e máquinas agrícolas e outros, reparação e assistência téc-
nica.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada sócio, Fernando Gil
Pinto Rodrigues e Maria Angelina Ribeiro dos Santos Rodrigues.

4.º

A gerência da sociedade poderá deliberar que sejam efectua-
das prestações suplementares de capital até ao montante de
50 000 euros.

5.º

A gerência e administração da sociedade, bem como a sua re-
presentação em juízo e fora dele, activa e passivamente, perten-
ce a ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

6.º

A sociedade obriga-se com a assinatura do sócio Fernando Gil
Pinto Rodrigues desde já nomeado gerente, cujas garantias e re-
muneração será decidido em assembleia geral.

7.º

1 � O ano social é o civil.
2 � Far-se-á balanço, incluindo conta de lucros e perdas, que

se encerrará com data referente a 31 de Dezembro.

8.º

Os lucros que resultarem do balanço anual, depois de retirada
uma parte destinada a formação ou reintegração do fundo de re-
serva legal, poderão ser afectos, no todo ou em parte a quaisquer
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fins ou à criação de quaisquer fundos especiais por deliberação
da assembleia geral.

9.º

A sociedade dissolver-se-á apenas nos casos indicados na lei.

10.º

O modo de liquidação e partilha será decidido pela assembleia
geral que deliberar pela sua dissolução.

Foi conferida e está conforme.

10 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Cecília
Pereira de Lima Carvalhosa Rocha. 09014829

VILA REAL

JOGABRI � PICHELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1556;
identificação de pessoa colectiva n.º 504690035; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 5/280200.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
seguinte acto de registo:

a) Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que
concerne aos artigos 3.º e 7.º, dos quais passaram a constar:

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro e nos demais valores do
activo da sociedade, é de 10 000 euros, e dele pertence uma quota
do valor nominal de 5000 euros a cada um dos sócios, Maria Dul-
ce Pereira Teixeira e Adriano Carlos de Oliveira Pinto.

ARTIGO 7.º

A sociedade é administrada e representada por ambos os sócios,
já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for de-
liberado em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar e representar validamente a sociedade em to-
dos os actos e contratos, que envolvam responsabilidade ou obri-
gação, é necessário assinatura de dois gerentes.

§ 2.º Em ampliação dos seus poderes normais, dois gerentes
poderão:

a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira, mobiliá-

ria ou imobiliária, bem como ceder a respectiva posição contra-
tual;

c) Tomar de arrendamento quaisquer locais ou estabelecimen-
tos comerciais para e da sociedade;

d) Tomar ou dar de trespasse ou de cessão de exploração, quais-
quer estabelecimentos comerciais; e

e) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

28 de Abril de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 06549977

VISEU
CASTRO DAIRE

ARTUR & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula
n.º 300/990714; identificação de pessoa colectiva n.º 504461117;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 4 e 5/000511.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta onde conta a ces-
sação de funções de gerência de Adelina Maria da Rocha Gon-
çalves e designação do gerente Artur Jorge Duarte Teixeira.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2000. � O Ajudante, Luís Gomes. 08575207

MANGUALDE

EMPRESA JORNALÍSTICA RENASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 353; identificação de pessoa colectiva n.º 501766464.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

17 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Armanda Ma-
ria Paiva Giestas. 07776640

RODEO COMPANY � COMERCIALIZAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 705; identificação de pessoa colectiva n.º 503809195.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Armanda Ma-
ria Paiva Giestas. 07776667

AMATÊXTIL � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 388; identificação de pessoa colectiva n.º 501539948.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas referentes ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

18 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Armanda Ma-
ria Paiva Giestas. 07776659

DÃONATUR � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 817; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20000509.

Certifico que, por escritura de 4 de Maio de 2000, exarada de
fl. 62 a fl. 63 v.º do livro n.º 33-D do Cartório Notarial de
Armamar, entre Ernesto de Oliveira Fernandes, casado com Ma-
ria de Lurdes Morais de Almeida de Oliveira Fernandes na co-
munhão de adquiridos, Jorge Manuel Marques de Figueiredo,
casado com Maria Idalina Marques Monteiro de Figueiredo na
comunhão de adquiridos, e João Carlos de Figueiredo Loureiro,
casado com Elvira Loureiro Queiroz Rodrigues na comunhão de
adquiridos, foi celebrado um contrato de sociedade comercial por
quotas, que se regerá pelo pacto social constante dos artigos se-
guintes:

1.º

A sociedade adopta a firma DÃONATUR � Sociedade Agrí-
cola, L.da

2.º

A Sociedade tem a sua sede no lugar de Canedo do Mato, fre-
guesia e concelho de Mangualde, podendo, por simples delibera-
ção da gerência, ser transferida para outro local, dentro do mes-
mo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como serem
criadas ou encerradas filiais, sucursais e agências ou quaisquer ou-
tras formas de representação, em território nacional ou no estran-
geiro.

3.º

A Sociedade tem por objecto a exploração agrícola e florestal.
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4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 1 002 612$, dividido em três quotas iguais de valor no-
minal de 334 204$ cada, pertencendo cada uma a cada um dos
sócios.

5.º

1 � A gerência da Sociedade, remunerada ou não, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica afecta aos três
sócios, que ficam desde já nomeados gerentes, obrigando-se a
Sociedade com a assinatura conjunta de quaisquer dois gerentes.

2 � Nos poderes normais da competência da gerência, inclu-
em-se os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a Sociedade,
alterar ou rescindir os respectivos contratos, independentemente
do prazo;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis, outros mó-
veis para ou da Sociedade e imóveis, assinando os respectivos
contratos;

c) Adquirir por trespasse, quaisquer estabelecimentos comerci-
ais ou industriais;

d) Confessar, desistir, transigir em juízo;
e) Celebrar contratos de locação financeira (leasing).

6.º

A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livremente per-
mitida entre sócios; a favor de estranhos carece do consentimen-
to da Sociedade, sendo a esta, em primeiro lugar e depois aos
sócios não cedentes, conferido o direito de preferência.

7.º

A Sociedade poderá exigir prestações suplementares dos sócios,
até ao montante de 20 000 000$.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com antecedência mínima de 15 dias, salvo
os casos para que a lei prescreva formalidades especiais de con-
vocação.

Conferida, está conforme.

15 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Armanda Ma-
ria Paiva Giestas. 07776594

SANTOTÁXI � ALUGUER DE TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 818; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20000509.

Certifico que, por escritura de 9 de Março de 2000, exarada de
fl. 26 a fl. 27 v.º do livro n.º 85-E do Cartório Notarial de Man-
gualde, entre Tiago Sequeira dos Santos, casado com Etelvina
Martins Santos na comunhão geral, Luciano Brito de Pina, casa-
do com Fernanda Maria Martins Figueiredo Pina na comunhão
geral, e Fernanda Maria Martins Figueiredo Pina, já referenciada,
foi celebrado um contrato de sociedade comercial por quotas, que
se regerá pelo pacto social constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma SANTOTÁXI � Aluguer de Táxi,
L.da, e tem a sua sede no lugar de Cassurrães, freguesia de San-
tiago de Cassurrães, concelho de Mangualde, e durará por tem-
po indeterminado.

2.º

O objecto da Sociedade consiste em aluguer de táxi.

3.º

O capital social é de 5000 euros, a que corresponde 1 002 410$,
integralmente subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à
soma de três quotas, uma de 2500 euros (501 205$), pertencente

ao sócio Luciano Brito de Pina, outra de 500 euros (100 241$),
pertencente ao sócio Tiago Sequeira dos Santos, e outra de
2000 euros (400 964$), pertencente à sócia Fernanda Maria Mar-
tins Figueiredo Pina.

4.º

§ 1.º Poderão os sócios efectuar prestações suplementares de
capital, até ao montante correspondente ao quíntuplo do capital
social, mediante deliberação unânime da assembleia geral convo-
cada para esse fim.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

5.º

§ 1.º A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
recairá sobre sócios ou não sócios a designar por esta, ficando,
desde já nomeados gerentes os sócios, Tiago Sequeira dos San-
tos e Luciano Brito de Pina.

§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a assinatura de todos os sócios gerentes.

6.º

A gerência fica autorizada a celebrar quaisquer negócios jurí-
dicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto,
ou que sejam necessários para a satisfação dos seus fins sociais.

7.º

É expressamente proibido aos sócios obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
em letras de favor, fianças, abonações e outros semelhantes, os
quais responderão perante a sociedade por todos os prejuízos que
porventura lhe causar.

8.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre, porém em relação
a estranhos depende do consentimento da sociedade, tendo esta
preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em se-
gundo.

Conferida, está conforme.

15 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Armanda Ma-
ria Paiva Giestas. 07776608

FABROVITE � FÁBRICA DE BLOCOS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 777; identificação de pessoa colectiva n.º 504339486; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 5/20000509.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi dissol-
vida e liquidada não tendo activo nem passivo nem quaisquer
bens imóveis, com aprovação das contas em 17 de Abril de 2000.

Conferida, está conforme.

16 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Armanda Ma-
ria Paiva Giestas. 07776624

MOIMENTA DA BEIRA

ENCHIDOS ARTESANAIS TIA MARQUINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrí-
cula n.º 342; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
170500.

Certifico que entre Manuel Tomás Morgado da Fonseca, casa-
do com Maria de Lurdes Lopes Silva Fonseca na comunhão de
adquiridos, residente em Moimenta da Beira, e Mónica Tili da
Silva Fonseca Mariana, casado com António José Bernardo da



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 132 � 7 de Junho de 200012 316

Mariana na comunhão de adquiridos, residente em Moimenta da
Beira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Enchidos Artesanais Tia
Marquinhas, L.da, terá a sua sede no Parque Industrial, lote 1-B,
freguesia e concelho de Moimenta da Beira, e durará por tempo
indeterminado.

2.º

Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade po-
derá ser transferida para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho, ou concelhos limítrofes, podendo do mesmo modo criar
ou suprimir filiais, sucursais ou outras formas de representação.

3.º

O seu objecto consiste no fabrico e comercialização de
enchidos e presuntos regionais.

4.º

O capital social é de 153 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e já depositado na conta social, e corresponde à soma
de duas quotas, uma no valor de 116 220 euros, pertencente ao
sócio Manuel Tomás Morgado da Fonseca, e outra no valor de
36 780 euros, pertencente à sócia Mónica Tili da Silva Fonseca
Mariana.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global de 306 000 euros, ficando todos os
sócios obrigados à sua prestação.

6.º

A gerência dispensada de caução, e remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os
sócios, que ficam desde já nomeados gerentes, sendo necessári-
as as assinaturas de ambos os gerentes, para obrigar validamente
a sociedade em todos os seus actos e contratos.

7.º

É livre a divisão e cessão de quotas entre os sócios, dependendo
a favor de estranhos do consentimento da sociedade que terá di-
reito de preferência em primeiro lugar e em segundo lugar qual-
quer um dos restantes sócios.

8.º

A gerência fica desde já autorizada a movimentar a conta so-
cial para fazer face a despesas de escritura, registo e publicações
bem como a instalação de equipamentos para o início de activi-
dade, e a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome da so-
ciedade.

Está conforme.

18 de Maio de 2000. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
07132743

A. B. C. G. FARMÁCIA UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrí-
cula n.º 339; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
09052000.

Certifico que Alda Beatriz Caseiro Branco Gama, casado com
José Augusto Gama na comunhão geral, residente na Avenida de
25 de Abril, 126, Moimenta da Beira, constituí a sociedade uni-
pessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. B. C. G. Farmácia Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Aquilino Ribeiro,
1, freguesia e concelho de Moimenta da Beira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e venda de medica-
mentos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à
sócia única, desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração
conforme ela decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, as-
sumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência,
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida e está conforme.

10 de Maio de 2000. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
07132727

SOCIEDADE CAMPO NOBRE � GESTÃO
DE NEGÓCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrí-
cula n.º 338; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
140400.

Certifico que entre Francisco Alexandre dos Santos Gouveia
Cardia, casado com Ana Cristina dos Santos Simões Cardia na
comunhão de adquiridos, residente em Moimenta da Beira, José
Carlos dos Santos Gouveia Cardia, casado com Teresa Emília Fer-
reira de Gouveia Cardia na comunhão de adquiridos, residente em
Agualva-Cacém, Sintra, e Maria de Belém dos Santos Gouveia
Cardia, casada com José Abílio de Oliveira Coimbra e Vale na
comunhão de adquiridos, residente em Moimenta da Beira, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade Campo Nobre � Ges-
tão de Negócios, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Luís Veiga
Leitão, 12, freguesia e concelho de Moimenta da Beira.

§ único. Fica desde já a gerência da Sociedade autorizada a
mudar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos li-
mítrofes.

2.º

O seu objecto social consiste na actividades de consultoria para
os negócios e a gestão.

3.º

O capital social é de 5000 euros, correspondente 1 002 410$,
subscrito e realizado em dinheiro e é formado por três quotas,
sendo uma no valor de 1700 euros, pertencente ao sócio Francisco
Alexandre dos Santos Gouveia Cardia, e duas quotas iguais no
valor de 1650 euros cada uma, pertencentes ao sócios José Car-
los dos Santos Gouveia Cardia e Maria de Belém dos Santos
Gouveia Cardia, respectivamente.

4.º

1 � Os sócios poderão efectuar suprimentos gratuitos ou one-
rosos que a Sociedade carecer, nos termos e condições que vie-
rem a ser acordadas em assembleia geral.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 132 � 7 de Junho de 2000 12 317

2 � Poderão também, efectuar prestações suplementares de ca-
pital, até ao montante de 99 759,58 euros, mediante deliberação
unânime da assembleia geral convocada para esse fim.

5.º

1 � A gerência da Sociedade, dispensada de caução, e com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
pertence aos sócios que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a Sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes, devendo obrigatoriamente
uma assinatura pertencer ao sócio Francisco Alexandre dos San-
tos Gouveia Cardia.

6.º

A gerência fica desde já autorizada a celebrar quaisquer negó-
cios jurídicos por conta da Sociedade, no âmbito do respectivo
objecto, ou que sejam necessários para a satisfação dos seus fins
sociais.

7.º

A gerência da Sociedade fica desde já autorizada a adquirir para
a Sociedade participações em sociedades com objecto diferente
daquele que aquela exerce.

8.º

A gerência fica também autorizada a efectuar o levantamento
do dinheiro depositado na conta aberta em nome da Sociedade,
na Caixa Geral de Depósitos, S. A., agência de Moimenta da
Beira, para adquirir bens e equipamentos necessários ao início da
sua actividade.

Conferida e está conforme.

27 de Maio de 2000. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
07132697

MORTÁGUA

GERMAIS GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
EMPRESARIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula n.º 170/
961211; identificação de pessoa colectiva n.º 503785881; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 2/000511.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Designação do administrador Heitor Carlos de Jesus da Costa,
casado.

Data da deliberação: 27 de Abril de 2000.
Período: triénio de 2000-2002.

Está conforme o original.

18 de Maio de 2000. � A Ajudante, Helga Maria Lopes Mar-
tins. 09638768

JOSÉ FERREIRA DE GOUVEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula n.º 7;
identificação de pessoa colectiva n.º 500369615; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 3/000323.

Certifico que, relativamente a sociedade em epígrafe, foi
efectuado o registo de recondução de funções dos gerentes, para
o biénio de 2000-2001.

Data da deliberação: 4 de Janeiro de 2000.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2000. � A Ajudante, Helga Maria Lopes
Martins. 09638660

DANIEL PEREIRA DE MATOS JÚNIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula n.º 18/
920311; identificação de pessoa colectiva n.º 500340110; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 9/000330.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Alteração parcial do pacto, com a modificação dos seus arti-
gos 3.º e 4.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, continua a ser de 400 000$, dividido em cinco quotas, três no
valor nominal de 100 000$ cada, pertencendo uma a cada um dos
sócios Rui Carlos Ribeiro Fernandes, Fernando de Sousa Loureiro
e José Pedro Gonçalves de Almeida, e duas no valor nominal de
50 000$ cada, pertencendo ao sócio José Carlos Simões Pereira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, cabe a todos
os actuais sócios, que ficam desde já nomeados gerentes, sendo
necessárias apenas as assinaturas de dois gerentes, para obrigar
a sociedade em todos os actos e contratos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2000. � A Ajudante, Helga Maria Lopes Mar-
tins. 09638695

HELENA MORAIS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula n.º 216;
identificação de pessoa colectiva n.º 504521586; inscrições n.os   2/
7; números e data das apresentações: 3/7/000406.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções da gerente Helena Antónia Morais de
Almeida Sousa, por renúncia.

Data: 15 de Março de 2000.
b) Autorização por parte de Helena Antónia Morais de Almeida

Sousa para o nome «Helena Morais» continue a fazer parte da firma.
Data: 15 de Março de 2000.
c) Designação de Manuel Grácio Dias Cordeiro, casado, para

o cargo de gerente.
Data da deliberação: 15 de Março de 2000.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2000. � A Ajudante, Helga Maria Lopes Mar-
tins. 09638687

EBA � FORMAÇÃO PROFISSIONAL � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula n.º 221;
identificação de pessoa colectiva n.º P504305590; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das apre-
sentações: 1/2/000404.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções do gerente Vítor Gonçalo Marinho Dias
Antunes, por renúncia.

Data: 3 de Abril de 2000.
b) Designação dos gerentes Dolores Lopes Diogo de Matos, ca-

sada, José Luís de Oliveira Marques, casado, e Helena Cristina
Cardoso Maurício, solteira, maior.

Data da deliberação: 3 de Abril de 2000.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2000. � A Ajudante, Helga Maria Lopes Mar-
tins. 09638679

ALBA � ANÁLISES LABORATORIAIS BEIRA AGUIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula n.º 203;
identificação de pessoa colectiva n.º 504267302; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000510.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o registo da cessação de funções da gerente Cassilda
Maria Fernandes Maurício, por renúncia.

Data da renúncia: 21 de Janeiro de 2000.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2000. � A Ajudante, Maria Aurelinda de Sousa
Saldanha. 09638725

SIMÃO, ARNALDO & MIRANDA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula n.º 228;
identificação de pessoa colectiva n.º P504935801; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/000508.

Certifico que entre Simão Cristóvão Martins da Silva, soltei-
ro, maior, residente na Rua da Figueira, sem número, Vila
Moínhos, Sobral, Mortágua, Arnaldo Manuel da Silva, casado
com Cristina Martins Ferreira na comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua da Figueira, sem número, Vila Moínhos, e António
Alberto Cerquinha de Miranda, casado com Maria Alexandra
Pereira dos Santos na comunhão de adquiridos, residente na Rua
do Dr. Coronel Lázaro de Almeida Corte Real, 22, Santa Maria,
Lagos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Simão, Arnaldo & Miranda �
Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Figueira, sem nú-
mero, lugar de Vila Moínhos, freguesia de Sobral, concelho de
Mortágua.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção ci-
vil, compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos
para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5010 euros (equivalente a 1 004 414$82) e corresponde à soma de
três quotas iguais dos valores nominais de 1670 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Simão Cristóvão Martins da
Silva, Arnaldo Manuel da Silva e António Alberto Cerquinha de
Miranda.

ARTIGO 4.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital so-
cial, desde que deliberado por unanimidade dos sócios que repre-
sentem a totalidade do capital social.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que
vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já no-
meados gerentes os sócios Arnaldo Manuel da Silva e António Al-
berto Cerquinha de Miranda.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual de se-
guida se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na
lei, for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida
a percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a
ser deliberado em assembleia geral

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente
equipamentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing,
bem como comprar e tomar de arrendamento imóveis necessários à
prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definiti-
vo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência,
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

12 de Maio de 2000. � A Ajudante, Maria Aurelinda de Sousa
Saldanha. 09638741

OLIVEIRA DE FRADES

RICARDO & MAIA � GESSOS PROJECTADOS, L.DA

Sede: Santiaguinho, São Vicente de Lafões,
Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrí-
cula n.º 364/980315; identificação de pessoa colectiva
n.º 504113135; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 5/20000509.

Certifico que a sociedade referenciada em epígrafe procedeu ao
seguinte registo:

Cessação das funções de gerente do ex-sócio Gil Augusto da
Maia Gomes, por renúncia, em 10 de Fevereiro de 2000.

15 de Maio de 2000. � A Conservadora, Maria do Carmo Fer-
nandes Ventura Ferreira. 09109455

PROMODEZ � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Zona Industrial, Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrí-
cula n.º 427/20000509; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 6/20000509.

Certifico que foi efectuado o registo do contrato de sociedade
em epígrafe, entre Carlos Manuel Marques Martins, casado com
Graciela Henriques Nogueira na comunhão geral, Jorge Alberto
Marques Martins, casado com Maria da Conceição Pereira Guerra
Martins na comunhão geral, António Manuel Serrano Pontes, ca-
sado com Ana Maria Reis Pereira Medeiros na comunhão de ad-
quiridos, e António Marques Martins, casado com Maria do Ro-
sário Loureiro Mendes na comunhão geral, e a sociedade MTO
� S. G. P. S., S. A., com sede na Zona Industrial, freguesia e con-
celho de Oliveira de Frades, bem como a designação dos mem-
bros do conselho de administração e fiscal único. O respectivo
contrato de sociedade rege-se pelo contrato do teor seguinte:

Contrato de sociedade anónima

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade usará a firma PROMODEZ � Investimentos Imo-
biliários, S. A., e rege-se pelo presente contrato de sociedade e
pela legislação aplicável.
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ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial de Olivei-
ra de Frades, freguesia e concelho de Oliveira de Frades.

2 � A sede social poderá ser deslocada por deliberação do con-
selho de administração, para qualquer outro local dentro da mes-
ma localidade ou para concelho limítrofe.

3 � A sociedade poderá, mediante simples deliberação do con-
selho de administração, abrir ou encerrar sucursais, filiais, dele-
gações ou outras formas locais de representação social, onde e
quando convenha, tanto no território nacional, como no estran-
geiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na promoção imobiliária, com-
pra e venda de bens imobiliários, actividades de consultoria para
os negócios e a gestão, gestão de participações sociais, importa-
ção e exportação, comércio de materiais de construção, represen-
tações.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá, mediante deliberação do conselho de ad-
ministração, participar no capital de outras sociedades, criar no-
vas empresas, ou participar na sua criação e associar-se pela for-
ma que julgar conveniente a quaisquer entidades, singulares ou
colectivas, colaborar com elas através da sua direcção ou fisca-
lização e nelas tomar interesse sob qualquer forma.

CAPÍTULO II

Do capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital é de 250 000 euros, representado por 250 000 ac-
ções ordinárias do valor nominal de 1 euro cada e encontra-se re-
alizado em dinheiro.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador conforme as
exigências da lei ou ao seu titular mais convier, e reciprocamen-
te convertíveis.

3 � As acções são representadas por títulos de 1, 5, 10, 20,
50, 100, 1000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000 ou 100 000 acções,
a todo o tempo substituíveis por agrupamento ou subdivisão.

4 � Os títulos representativos das acções, definitivos ou pro-
visórios, serão autenticados com o selo branco da sociedade a as-
sinados por dois administradores, podendo as assinaturas ser de
chancela.

5 � A sociedade pode emitir acções escriturais nos termos da
lei e, bem assim, converter as acções tituladas em escriturais.

ARTIGO 6.º

1 � Na subscrição das acções representativas de aumento de
capital em dinheiro, terão preferência os accionistas proporcional-
mente ao número de acções que possuírem à data da elevação do
capital.

2 � A assembleia geral pode limitar ou suprimir o direito
de preferência dos accionistas relativamente a qualquer aumen-
to de capital e nomeadamente para um aumento deliberado ou
a deliberar pelo conselho de administração, nos termos admi-
tidos por lei.

ARTIGO 7.º

1 � Na realização de entradas referentes a aumento de capi-
tal social, o accionista entrará em mora, nos termos legais, após
interpelação.

2 � Os accionistas que se encontram em mora serão avisados,
por carta registada, de que lhes é concedido um novo prazo de
90 dias para efectuarem o pagamento da importância em dívida,
acrescida de juros moratórios à taxa máxima permitida por lei,
sob pena de perderem a favor da sociedade as acções em rela-
ção às quais se verificar a mora e ainda os pagamentos efectua-
dos quanto a essas acções.

3 � As perdas referidas no número anterior devem ser comu-
nicadas por carta registada aos interessados.

4 � Deve também ser publicado um anúncio onde constem,
sem referência aos titulares, os números das acções perdidas a
favor da sociedade e a data da perda.

5 � As acções serão oferecidas aos demais accionistas na pro-
porção da sua participação no capital social, ou, se algum ou al-

guns não manifestarem interesse na aquisição, àqueles que se dis-
puseram a adquiri-las, procedendo-se a rateio, se necessário.

6 � Enquanto se verificar a situação de mora ficarão suspen-
sos todos os direitos sociais relativos às acções em causa.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir obrigações de todos os tipos previs-
tos na lei, em conformidade com o que for deliberado em assem-
bleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Dentro dos limites fixados na lei, a sociedade poderá ad-
quirir acções e obrigações próprias e praticar sobre elas todas as
operações permitidas por lei.

2 � Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não têm
quaisquer direitos sociais, salvo o de participação em aumento de
capital por incorporação de reservas, se a assembleia geral não
deliberar em sentido diverso.

CAPÍTULO III

Administração

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade é administrada por um conselho de adminis-
tração composto por um número ímpar de membros, accionistas
ou não, com um mínimo de três e máximo de sete, eleitos por
um período de quatro anos e reelegíveis uma ou mais vezes.

2 � A assembleia geral fixará o número de administradores
dentro dos limites estabelecidos, e procederá à designação, de
entre os administradores eleitos, do presidente do conselho de ad-
ministração.

3 � O conselho de administração tem a faculdade de prover
através de cooptação até à próxima assembleia geral, as vagas que
se verificarem no conselho.

4 � Cada administrador caucionará o exercício do seu cargo
pela forma que a assembleia geral vier a fixar.

5 � A caução determinada pode ser substituída pelo adminis-
trador por um contrato de seguro a favor da sociedade suportan-
do esta os encargos na parte em que a indemnização exceda
500 000$.

ARTIGO 11.º

1 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez
em cada mês e sempre que for convocado pelo presidente ou por
dois administradores.

2 � As reuniões serão efectuadas na sede social ou em qual-
quer outro local, quando os interesses da sociedade o exijam.

3 � O conselho de administração não pode funcionar nem de-
liberar sem a presença da maioria dos administradores.

4 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar na reu-
nião por um outro administrador mediante carta dirigida ao pre-
sidente, mas cada instrumento de mandato não poderá ser utili-
zado mais do que uma vez.

5 � As deliberações do conselho de administração constarão
de actas assinadas por todos os que nelas hajam participado.

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração exercerá os mais amplos po-
deres de gestão dos negócios e interesses da sociedade, com as
competências que por lei e por este contrato lhe são conferidas
e aquelas que a assembleia geral especialmente lhe delegar.

2 � Compete nomeadamente ao conselho de administração,
sem prejuízo das demais atribuições que lhe conferem a lei e este
contrato:

a) Gerir todos os negócios sociais e praticar todos os actos e
operações relativas ao seu objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, propor e con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e com-
prometer-se em arbitragens;

c) Aprovar o orçamento e plano da empresa;
d) Deliberar que a sociedade preste às sociedades em que seja

titular de acções, quotas, ou partes sociais, apoio técnico ou fi-
nanceiro, nomeadamente realizando reuniões, cedendo pessoal,
concedendo avales, fianças, empréstimos ou suprimentos;

e) Realizar quaisquer operações comerciais e bancárias que in-
teressem à sociedade.
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ARTIGO 13.º

A sociedade, obrigar-se-á pelas seguintes formas:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um só administrador em quem o conse-

lho de administração tenha delegado expressamente poderes para
o acto;

c) Pela assinatura dos mandatários sociais, no âmbito do res-
pectivo mandato.

2 � Em actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
um administrador ou de um mandatário no âmbito do mandato,
são actos de mero expediente aqueles que não constituem a so-
ciedade em obrigações, nem modificam ou extinguem os seus
direitos, no todo ou em parte.

CAPÍTULO IV

Fiscalização

ARTIGO 14.º

1 � A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único
que deverá ser revisor oficial de contas ou sociedade de reviso-
res oficiais de contas.

2 � O fiscal único terá sempre um suplente que será igualmen-
te revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de
contas.

3 � A eleição e o desempenho de funções de fiscalização pelo
fiscal único ou pelo suplente, serão regulados pelas disposições
legais respeitantes ao revisor oficial de contas e subsidiariamente,
na parte aplicável, pelo disposto quanto ao conselho fiscal e aos
seus membros.

CAPÍTULO V

Assembleia geral

ARTIGO 15.º

1 � As deliberações da assembleia geral, quando tomadas nos
termos da lei e dos estatutos, são obrigatórias para todos os ac-
cionistas.

2 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionis-
tas com direito a voto, possuidores de acções ou títulos de subs-
crição que as substituam e que, até oito dias antes da realização
da assembleia, as tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo no-
minativas, ou;

b) Registado em seu nome nos livros da sociedade ou deposi-
tado em cofres da sociedade ou de instituições de crédito, sendo
ao portador.

3 � O depósito em instituição de crédito, tem de ser compro-
vado por carta, emitida por essa instituição, que dê entrada na so-
ciedade, pelo menos, oito dias antes da data da realização da as-
sembleia.

4 � Os accionistas só poderão comparecer na assembleia se
comunicarem por escrito essa intenção ao presidente da mesa da
assembleia geral, até oito dias úteis antes da data da sua realiza-
ção, salvo se tiverem comprovado o depósito a que se refere o
parágrafo anterior.

5 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
podem assistir às reuniões da assembleia geral.

ARTIGO 16.º

1 � Os accionistas com direito de voto poderão fazer-se re-
presentar por outro accionista ou pelas pessoas a quem a lei atri-
buir esse direito.

2 � As pessoas colectivas e os incapazes serão representa-
dos pela pessoa a quem legalmente couber a respectiva repre-
sentação.

3 � Os accionistas que não possuírem o número de acções ne-
cessário para terem direito de voto poderão agrupar-se por for-
ma a perfazê-lo, devendo designar por acordo um só de entre eles
para os representar na assembleia geral.

4 � Todas as representações previstas nos números anteriores
serão comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral por
carta, com a assinatura reconhecida notarialmente ou autentica-
da pela sociedade, entregue na sede social até oito dias úteis antes
da data designada para a assembleia.

ARTIGO 17.º

1 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo
os accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte in-
teira que resulte da divisão por 100 do número de acções que pos-
suam, sem qualquer limite.

2 � As acções em mora não têm direito de voto.
3 � As votações serão feitas pelo modo designado pelo presi-

dente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 18.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presiden-
te, um vice-presidente e um secretário, eleitos de quatro em qua-
tro anos, podendo ser reeligíveis por uma ou mais vezes.

2 � Compete ao presidente a convocação da assembleia e di-
rigir os trabalhos durante as reuniões.

3 � Compete ao vice-presidente substituir o presidente em caso
de impedimento deste.

4 � Ao secretário incumbe, além de coadjuvar o presidente,
tratar de toda a escrituração e expediente relativos à assembleia.

ARTIGO 19.º

1 � A assembleia geral reunirá, uma vez em cada ano, nos três
meses subsequentes ao termo de cada exercício, para apreciação
da situação anual da sociedade, compreendendo o relatório de
gestão, balanço e contas e, ainda, para tratar de quaisquer assun-
tos de interesse para a sociedade que sejam expressamente indi-
cados na respectiva convocatória.

2 � A assembleia geral reunir-se-á sempre que o conselho de
administração ou o órgão de fiscalização o julguem necessário ou
quando requerida por accionistas possuidores de acções, averba-
das ou depositadas com a antecedência mínima de 30 dias, e que
representem, pelo menos, 5% do capital social ou a percentagem
superior que venha a ser permitida por lei.

3 � Os accionistas que estejam em condições de requerer a
convocação de uma assembleia geral devem fazê-lo em carta com
assinatura reconhecida pelo notário, em que indiquem com pre-
cisão os assuntos a incluir na ordem do dia e se justifique a ne-
cessidade de reunir a assembleia.

4 � A assembleia geral convocada a requerimento de accionis-
tas não se realizará se não estiverem presentes requerentes que
sejam titulares de acções que totalizem, no mínimo o capital
exigido para a convocação da assembleia.

5 � Os accionistas que queiram requerer a inclusão de deter-
minados assuntos na ordem do dia deverão ser possuidores do ca-
pital necessário para a convocação da assembleia geral e deve-
rão indicar clara e precisamente esses assuntos na carta em que
requeiram tal inclusão, a qual deve ter as suas assinaturas nota-
rialmente reconhecidas.

ARTIGO 20.º

1 � As reuniões da assembleia geral serão convocadas medi-
ante anúncios publicados com a antecedência mínima imposta por
lei no Diário da República e num jornal da localidade da sede
da sociedade, ou na falta deste num dos jornais aí mais lidos.

2 � Independentemente de qualquer convocatória, a assembleia
geral poderá reunir e deliberar validamente nos termos do artigo
54.º do Código das Sociedades.

3 � Na convocatória de uma assembleia pode logo ser fixada
uma segunda data de reunião para o caso de a assembleia não po-
der reunir-se, na primeira data marcada, por falta de representa-
ção do capital exigido, devendo mediar entre as duas datas mais
de 15 dias.

ARTIGO 21.º

1 � A assembleia geral considera-se normalmente constituída
e poderá funcionar em primeira convocação, qualquer que seja o
número de accionistas presentes ou representados, abatido das ac-
ções que estiverem em carteira, com ressalva, porém, dos casos
excepcionais estabelecidos por lei imperativa.

2 � No caso de insuficiente representação do capital social, a
assembleia geral reunirá em segunda convocação, qualquer que
seja o capital representado, com as excepções que sejam impos-
tas por lei imperativa.

ARTIGO 22.º

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos salvo se tiverem por objecto a alteração
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dos estatutos, a dissolução, a cisão, a fusão ou a transformação
da sociedade, casos em que é necessário a aprovação por dois
terços dos votos emitidos.

ARTIGO 23.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados por deliberação dos accionistas.

CAPÍTULO VI

Ano social, balanço social e contas

ARTIGO 24.º

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � Os lucros do exercício, depois de deduzidas as importân-

cias necessárias para a formação ou reconstituição da reserva
legal, serão destinados aos fins que a assembleia geral deliberar,
podendo ser totalmente aplicados a reservas ou distribuídos pe-
los accionistas ou uma coisa e outra.

3 � Em cada exercício poderá ser constituída uma reserva para
estabilização dos dividendos até ao limite que a assembleia ge-
ral determinar.

4 � O conselho de administração, ouvido o órgão de fiscali-
zação, poderá resolver distribuir aos accionistas lucros ou reser-
vas no decurso de um exercício, nos termos previstos na lei.

5 � Em caso de emissão de novas acções em virtude de au-
mento de capital em dinheiro estas só quinhoarão nos lucros a
distribuir proporcionalmente ao período que mediará entre a en-
trega das cautelas ou títulos provisórios e o encerramento do
exercício social.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 25.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e termos estabelecidos
na lei.

2 � É da exclusiva competência da assembleia geral extraor-
dinária que for convocada para se ocupar da dissolução e liqui-
dação da sociedade, nomear os liquidatários e estabelecer o pro-
cedimento a tomar, nos termos da legislação em vigor.

CAPÍTULO VIII

Disposições finais

ARTIGO 26.º

1 � A retribuição dos administradores, assim como dos outros
membros dos corpos sociais e correspondentes remunerações
variáveis, será fixada em atenção às respectivas funções, por uma
comissão de fixação de vencimentos designada pela assembleia
geral para esse fim.

2 � As remunerações do conselho de administração podem ser
constituídas por uma parte fixa, e por uma parte variável, tradu-
zida esta numa participação que não exceda os 5% dos lucros do
exercício, nos termos da lei.

Designação dos membros do conselho de administração e fis-
cal único.

Período: 2000-2003.
Conselho de administração: presidente, Carlos Manuel Marques

Martins, casado, residente na Rua de Sebastião Pedro da Costa,
144, Barra, Ílhavo; vogais: Jorge Alberto Marques Martins, ca-
sado, residente na Nogueira, Pessegueiro do Vouga, Sever do
Vouga, António Manuel Serrano Pontes, casado, residente na
Avenida do Dr. Arménio Maia, lote 8, B, 3.º, frente, Oliveira de
Frades, António Marques Martins, casado, residente na Praceta de
Hintze Ribeiro, 1, 2.º, esquerdo, Aveiro, e Graciela Henriques
Nogueira, casada, residente na Rua de Sebastião Pedro da Costa,
144, Barra, Ílhavo.

Fiscal único: Américo Agostinho Martins Pereira, casado, re-
sidente na Rua da Cerâmica Vouga, 15, 3.º, C, Aveiro, (revisor
oficial de contas); suplente, António Rodrigues Neto, casado, re-
sidente na Praceta da Senhora do Álamo, 35, Esgueira, Aveiro,
(revisor oficial de contas).

Está conforme o original.

A Conservadora, Maria do Carmo Fernandes Ventura Ferreira.
09109471

SÁTÃO

CAMIVIL � CARPINTARIA E MARCENARIA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 150;
identificação de pessoa colectiva n.º 503767999; data da apresen-
tação: 170500.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos da so-
ciedade em epígrafe referentes à prestação de contas do ano de
1999 na pasta respectiva.

Está conforme.

17 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Carlos
Moreira de Andrade Matos Albuquerque. 07026480

TAROUCA

MANUEL SANTOS CARDOSO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 135;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/110500.

Certifico que, por escritura de 9 de Maio de 2000, lavrada a
fl. 33 do livro n.º 40-C do Cartório Notarial de Tarouca, Manuel
dos Santos Cardoso, casado com Dulce Ferreira sob o regime da
comunhão geral, natural da freguesia de Vila Chã da Beira, des-
te concelho, onde reside, constituiu uma sociedade unipessoal por
quotas de responsabilidade limitada, com a denominação em epí-
grafe, que se regerá pelo pacto constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Santos Cardoso, Sociedade
Unipessoal, L.da, vai ter a sua sede no lugar e freguesia de Vila
Chã da Beira, concelho de Tarouca, e poderá por simples delibe-
ração da gerência ser deslocada para qualquer outro local dentro
do mesmo concelho ou limítrofe.

2.º

O capital é de 1 002 410$, constituindo a quota única do ou-
torgante constituinte integralmente subscrito por si e já realiza-
do em dinheiro.

3.º

O seu objecto consiste na construção civil, obras públicas, com-
pra e venda de propriedades.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele activa e passivamente, pertencem a um único gerente cuja
assinatura bastará para obrigar a sociedade, sendo desde já no-
meado gerente o outorgante Manuel Santos Cardoso.

5.º

Fica consignado que o outorgante pode proceder desde já ao
levantamento da totalidade do capital depositado nos termos do
artigo 202.º, n.º 4, alínea b), do mencionado Código para ser uti-
lizado na aquisição de equipamentos, mercadorias e despesas de
instalação.

Conferido, está conforme.

11 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Paula
Martins Amorim. 10986472
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TONDELA

URFIC � INDÚSTRIA DE FERRAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 179/
780922; identificação de pessoa colectiva n.º 500781788.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade refe-
rida em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de con-
tas do ano de exercício de 1999.

16 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, António Albu-
querque Lopes Antunes. 07529384

PRACON � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 796;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000510.

Certifico que entre Vasco José Viegas Alves de Matos e mu-
lher, Filomena Rodrigues de Matos, casados na comunhão de ad-
quiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se regerá
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma PRACON � Materiais de Cons-
trução, L.da, e tem a sua sede no lugar e freguesia de Barreiro de
Besteiros, deste concelho.

2.º

A sociedade tem por objecto: comércio e representações de ma-
teriais de construção.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e já en-
contrado na caixa social, é de 5000 euros (1 002 410$) e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma de 4000 euros, pertencente ao
sócio Vasco, e outra de 1000 euros, pertencente à sócia Filomena.

4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação em
juízo e fora dele, activa e passivamente, pertencem ao sócio
Vasco, desde já nomeado gerente, bastando a sua assinatura para
obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, incluindo a
aquisição e alienação do imobilizado.

5.º

A sociedade não se dissolverá pela morte ou interdição de qual-
quer sócio, continuando com o sócio sobrevivo e os herdeiros do
falecido ou interdito.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta re-
gistada expedida com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

7.º

As cessões onerosas de quotas a não sócios, dependem do con-
sentimento da sociedade, a qual, em primeiro lugar e os sócios
não cedentes em segundo lugar, têm direito de preferência.

8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades re-
guladas por lei especial ou agrupamentos complementares de em-
presas.

9.º

Fica desde já a gerência autorizada a proceder ao levantamen-
to do capital social depositado para fazer face a despesas de cons-
tituição e instalação da sociedade, à aquisição de equipamento,
mercadorias ou matérias-primas, bem como a celebrar quaisquer
contratos necessários aos fins da sociedade ou à prossecução do
seu objecto.

10.º

Em tudo o omisso, regularão as disposições do direito aplicá-
vel, nomeadamente a Lei das Sociedades Comerciais, bem como
as deliberações tomadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07529350

CONSTRUÇÕES DINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 794;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000505.

Certifico que entre António Jorge Ferreira Lopes, casado com
Maria Emília da Conceição Alves Lopes na comunhão de adqui-
ridos, e Manuel Ferreira Lopes, casado com Anabela Rodrigues
Tesouro Lopes na comunhão de adquiridos, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se regerá pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Construções Dinha,
L.da, e tem a sua sede no lugar da Póvoa do Rodrigo Alves, fre-
guesia de Tonda, concelho de Tondela.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, obras públicas,
compra e venda de propriedades.

3.º

1 � O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, correspondente a 5000 euros, e corresponde à soma
das duas quotas iguais de 501 205$, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os
sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os actos e
contratos, com a assinatura dos dois gerentes.

5.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios na
proporção das suas quotas, mediante deliberação da assembleia
geral, até ao montante de 30 000 000$.

6.º

As cessões onerosas de quotas a não sócios dependem do con-
sentimento da sociedade, a qual em primeiro lugar e os sócios não
cedentes em segundo terão direito de preferência.

7.º

As quotas poderão ser amortizadas nos seguintes casos:
a) Havendo acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Em caso de interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
c) Quando em qualquer processo, a quota de um sócio seja ob-

jecto de arresto, penhora ou qualquer outro procedimento de que
possa resultar a sua alienação;

d) Quando o sócio se tenha apresentado à falência ou declara-
do falido.

Disseram finalmente as outorgantes que a gerência fica desde
já autorizada a proceder ao levantamento do capital social depo-
sitado na instituição de crédito adiante referida para fazer face às
despesas de constituição e instalação da sociedade e aquisição de
equipamento; e a celebrar quaisquer negócios jurídicos, por con-
ta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto ou que sejam
necessários para a satisfação dos seus fins sociais.
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Assim o outorgaram, tendo sido prevenidas da obrigatorieda-
de do registo deste acto na respectiva conservatória do registo
comercial, no prazo de três meses, a contar de hoje.

Está conforme o original.

11 de Maio de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07529341

URBITONDELA � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 609/
960521; identificação de pessoa colectiva n.º 500645478.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi re-
gistada a cessação das funções do administrador único Jorge
Manuel Sousa Mota, por renúncia, em 16 de Novembro de
1999.

Está conforme o original.

Certifico ainda que foi efectuado o seguinte acto de registo pela
inscrição n.º 4:

Facto: designação de administrador único José Luís Pereira da
Pureza, em 16 de Novembro de 1999.

Está conforme o original.

16 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, António Albu-
querque Lopes Antunes. 07529376

BESTOFRAN � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 724;
identificação de pessoa colectiva n.º 504764020; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 5/000517.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º do pacto social, os quais passam a
ter a seguinte redacção.

1.º

A sociedade adopta a denominação BESTOFRAN � Constru-
ção Civil, L.da, e tem a sua sede social na vila e freguesia de
Campo de Besteiros, concelho de Tondela.

§ único. A gerência poderá deslocar a sua sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste no comércio por grosso de móveis e
artigos de mobiliário; construção de edifícios; revestimento de pa-
vimentos e de paredes.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 20 000 euros
(4 009 640$), correspondente à soma de duas quotas iguais de
10 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, António
João de Matos Marques e António José Gonçalves Ribeiro.

4.º

A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado pela assembleia geral, incumbe aos sócios ou não
a designar por esta, ficando desde já nomeados gerentes os só-
cios, António João de Matos Marques e António José Gonçalves
Ribeiro.

§ único. Para obrigar a sociedade em quaisquer actos ou con-
tratos são necessárias as assinaturas de dois gerentes, excepto para
os actos de mero expediente em que é suficiente a assinatura de
um deles.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, António Albu-
querque Lopes Antunes. 07529414

GRAFICARAMULO � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 701/
980723; identificação de pessoa colectiva n.º 504213580.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade refe-
rida em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de con-
tas dos anos de exercício de 1998 e 1999.

19 de Maio de 2000. � O Segundo-Ajudante, António Albu-
querque Lopes Antunes. 07529406

CRIZAVES � CENTRO DE ABATE DE AVES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 262/
830629; identificação de pessoa colectiva n.º 501412000; inscri-
ção n.º 21; número e data da apresentação: 1/000516.

Certifico que, por deliberação de 28 de Março de 1999, foram
nomeados para o quadriénio de 1999-2002, os seguintes membros
para o conselho de administração:

Presidente, Dinis Manuel Oliveira dos Santos; vogais: Alfredo
José de Jesus Sarreira e João Paulo Santos Silva Vicente.

Fiscal único: efectivo, Alberto Martins & Henriques Pinto, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Ma-
nuel Henriques Pinto, revisor oficial de contas; suplente, Manu-
el Alberto Martins, revisor oficial de contas.

Está conforme e original.

Certifico ainda que ficaram depositados na pasta da sociedade
referida em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de
contas dos anos de exercício de 1998 e 1999.

19 de Maio de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07529309

BESTIMPAR � INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 601/
960213; identificação de pessoa colectiva n.º 503160873.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade refe-
rida em epígrafe os documentos respeitantes à prestação de con-
tas do ano de exercício de 1995.

E ainda:

Inscrição n.º 10, número e data da apresentação: 1/000412.
Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quan-

to aos artigos 1.º e 2.º do pacto social, o qual passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BESTIMPAR � Planeamento, Or-
ganização e Gestão de Empresas, S. A., com sede em Campo de
Besteiros, deste concelho.

§ único. O administrador poderá deslocar a sede dentro do mes-
mo concelho ou para um concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de planea-
mento, organização e gestão de empresas.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Abril de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07529120

VISEU

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS DA QUINTA DA CASCATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1267;
identificação de pessoa colectiva n.º 501513469.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

10 de Maio de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07398220

BERNARDINO CAETANO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 331;
identificação de pessoa colectiva n.º 500044856.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

16 de Maio de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07398980

CRISMÓVEL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2640;
identificação de pessoa colectiva n.º 503282359.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

16 de Maio de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07398972

ALFREDO E MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 352;
identificação de pessoa colectiva n.º 500967873; inscrição n.º 3 e
seu averbamento n.º 1; números e datas das apresentações: 118/
990427 e 23/20000328.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1998 na pasta respectiva.

16 de Maio de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07398336

M. V. � MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1668;
identificação de pessoa colectiva n.º 502121874.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

16 de Maio de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07399006

M. B. � METALOMECÂNICA BEIRALTINA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2731;
identificação de pessoa colectiva n.º 501526692.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

16 de Maio de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07398999

VICHAPA � PRODUTOS METALÚRGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1975;
identificação de pessoa colectiva n.º 502511524.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1999 na pasta respectiva.

11 de Maio de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07398891

VICHAPA � PRODUTOS METALÚRGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1975;
identificação de pessoa colectiva n.º 502511524; inscrição n.º 19;
número e data da apresentação: 64/20000418.

19 � Apresentação n.º 64/20000418.
Designação de João Pina Laires e Serafim de Jesus Faro, como

gerentes para o triénio de 2000-2002, em 20 de Março de 2000.

A Conservadora, Maria da Glória Caetano.

Certifico que está conforme o original.

11 de Maio de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 09792201

SANTOS PEREIRA IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1947;
identificação de pessoa colectiva n.º 502449454; inscrição n.º 5 e
seu averbamento n.º 1; números e datas das apresentações: 388/
990430 e 2/20000313.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1998 na pasta respectiva.

16 de Maio de 2000. � A Ajudante, Ana Maria Matos Vitória
Coelho Brás. 07398964
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