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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Direcção-Geral dos Serviços Prisionais

Estabelecimento Prisional de Castelo Branco

Anúncio

Concurso público internacional n.º 1/2003, para aquisição
de refeições confeccionadas para o Estabelecimento
Prisional de Castelo Branco (artigo 87.º, n.os 1 e 2, do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho).

1 � Entidade contratante � Estabelecimento Prisional de Cas-
telo Branco, sito no Terreiro de Santo António, ex-RICB, 6000-
-289 Castelo Branco, Portugal (telefone: 272323222; fax:
272323480).

2 � Objecto do concurso público:

a) Categoria e descrição do serviço ou do bem � Classifica-
ção 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 CEE n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de
Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Eu-
ropeias, de 22 de Junho de 1998 � classe 55.51, categoria
55.51.1 e subcategoria 55.51.10;

b) Quantidades a adquirir e aquisições suplementares � esti-
ma-se que no ano de 2003 sejam adquiridas 83 950 diárias;
é possível a aquisição de quantidades suplementares se, no
decurso do ano, ocorrerem entradas de reclusos em número
superior ao valor estimado.

3 � Local da entrega dos bens � na morada indicada no n.º 1.
4 � Duração do contrato e data do respectivo início � o con-

trato vigorará durante todo o ano de 2003, tendo o fornecimento
início no dia 1 de Janeiro próximo.

5 � Indicação de profissões específicas a que esteja reservada a
prestação de serviços � titulares de empresas de cujo objecto social
conste a realização de actividades de restauração.

6 � Exigência de indicação, pelos concorrentes, dos nomes e
habilitações profissionais dos responsáveis pela prestação de servi-
ços � os concorrentes devem indicar os técnicos ou os órgãos téc-
nicos, integrados ou não na empresa, que têm a seu cargo o contro-
lo da qualidade, bem como as habitações literárias e profissionais
dos mesmos.

7 � Eventual admissibilidade de propostas relativas a parte dos
serviços ou bens objecto do concurso � não são admitidas propos-
tas para a prestação de parte do serviço.

8 � Eventual proibição de apresentação de alterações de cláusu-
las do caderno de encargos, bem como de propostas variantes � a

proposta base apenas pode ser apresentada com alterações às cláu-
sulas do caderno de encargos no que se refere ao número de empre-
gados da empresa a afectar ao serviço; não são admitidas propostas
variantes.

9 � Descrição dos elementos e formalidades necessárias à apre-
ciação das condições de carácter profissional, técnico e econó-
mico que os concorrentes devam preencher � a apreciação dos
concorrentes será feita considerando as habilitações profissionais,
a capacidade financeira e a capacidade técnica dos mesmos, cons-
tituindo motivo de exclusão a sua não comprovação (artigo 105.º,
n.º 2, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho), considerando-
-se possuírem:

a) Habilitações profissionais � os concorrentes que sejam ti-
tulares de empresas de cujo objecto social conste a realiza-
ção de actividades de restauração;

b) Capacidade financeira (aferida a partir dos documentos
enunciados no artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho) � os concorrentes que tenham efectuado
volume global de negócios, em pelo menos um ano do
último triénio, pelo menos igual a 314 243 euros (valor
médio das refeições confeccionadas adquiridas nos últi-
mos três anos pelo Estabelecimento Prisional de Castelo
Branco);

c) Capacidade técnica (aferida a partir dos documentos enun-
ciados no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho) � os concorrentes que tenham efectuado volume
global de negócios, em pelo menos um ano do último trié-
nio, pelo menos igual ao valor médio das refeições confec-
cionadas adquiridas nos últimos três anos para o Estabeleci-
mento Prisional de Castelo Branco ou para hospitais, atenta
a especificidade e comparabilidade dos dois serviços, ou de
pelo menos três vezes aquele valor, em cada um dos últi-
mos três anos, no caso de outros fornecimentos de refei-
ções confeccionadas (para refeitórios, messes ou bares, quer
de outros serviços públicos quer de entidades privadas),
considerando a menor capacidade técnica exigida para es-
ses tipos de fornecimentos.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � podem
apresentar-se a concurso agrupamentos de empresas, sem que entre
elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que to-
das as empresas do agrupamento satisfaçam as disposições legais
relativas ao exercício da actividade e que manifestem a intenção de
se associarem, antes da celebração do contrato, na modalidade de
consórcio, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato.

11 � a) Designação e endereço da entidade a quem podem ser
pedidos o programa do concurso e o caderno de encargos � o pro-
grama de concurso e o caderno de encargos estão patentes na mo-
rada indicada no n.º 1, onde podem ser consultados no horário nor-
mal de expediente: das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 17 horas e 30 minutos.

b) Data limite de apresentação dos pedidos de documentos � os
documentos podem ser solicitados até 10 dias antes do termo do prazo
de apresentação de propostas, ou seja, até ao dia 29 de Outubro de
2002, no endereço indicado no n.º 1.
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c) Indicação do preço e condições de pagamento dos documen-
tos � o programa do concurso e respectivo caderno de encargos
podem ser adquiridos, mediante o pagamento de 125 euros cada, que
inclui IVA à taxa legal de 19 %, a liquidar directamente pelo con-
corrente, em numerário ou cheque, contra recibo, no acto da sua
aquisição; podem ainda ser remetidos aos interessados pelo correio,
mediante o pagamento antecipado da quantia referida e do montan-
te relativo a portes dos CTT.

12 � a) Designação e endereço da entidade a quem devem ser
entregues ou enviadas as propostas � as propostas devem ser en-
tregues ou enviadas para a morada indicada no n.º 1.

b) Hora e data limites para a entrega das propostas � as propos-
tas e os documentos referidos no programa do concurso devem ser
apresentados até às 17 horas do 52.º dia a contar da data do envio
deste anúncio para publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias e no Diário da República, 3.ª série, ou seja, do dia 8 de
Novembro de 2002.

c) Idioma em que devem ser redigidas as propostas e os documen-
tos que as acompanham � as propostas, bem como os documentos
que as acompanham, devem ser redigidas em língua portuguesa ou,
não o sendo, devem ser acompanhadas de tradução devidamente le-
galizada.

13 � Data, hora e local de abertura das propostas e pessoas
que a ela podem assistir � o acto público de abertura das propos-
tas terá lugar na morada indicada no n.º 1, pelas 10 horas e 30 mi-
nutos do dia 11 de Novembro de 2002, podendo assistir qualquer
interessado, mas nele apenas poderão intervir os concorrentes ou
as pessoas que para o efeito se apresentem devidamente creden-
ciadas por aqueles (procuração com poderes para obrigar o con-
corrente).

14 � Critérios de adjudicação do contrato � o critério de adjudi-
cação será unicamente o do mais baixo preço.

15 � Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a man-
ter as propostas � os concorrentes ficam obrigados a manter as suas
propostas até 31 de Dezembro de 2002.

16 � Prestação de caução e prazo de pagamento � para garan-
tia do exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, será exi-
gida ao adjudicatário a prestação de caução no valor de 4,5 % do
valor global da adjudicação, arredondados os cêntimos para a unida-
de de euros imediatamente superior, com exclusão do IVA, válida
para todo o período do contrato, ou seja, de 1 de Janeiro a 31 de
Dezembro de 2003; os fornecimentos serão facturados mensalmen-
te, de acordo com o definido no caderno de encargos, e os paga-
mentos efectuados no prazo máximo de 60 dias após a apresenta-
ção da factura nos serviços.

17 � Os contratos a celebrar não estão abrangidos pelo Acordo
sobre Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do
Conselho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

18 � Data do envio do anúncio para publicação no Jornal Ofi-
cial das Comunidades Europeias e no Diário da República � 17 de
Setembro de 2002.

19 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., para publicação no Diário da República, 3.ª série,
e no Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias �
17 de Setembro de 2002.

17 de Setembro de 2002. � A Presidente do Conselho Adminis-
trativo, Ângela Paula Ferrão Portugal. 3000072486

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Instituto de Formação Turística

Aviso

Concurso público n.º 1/2002/INFTUR � Empreitada de con-
servação e remodelação do Centro Escolar Turístico e
Hoteleiro do Estoril.

Verificando-se a ausência, no âmbito dos documentos patentea-
dos no concurso em epígrafe, de peças técnicas consideradas essen-
ciais ao prosseguimento do mesmo, o conselho de administração do
Instituto de Formação Turística comunica que foi prorrogado o prazo
para apresentação de propostas por mais 33 dias úteis contados a
partir de 15 de Setembro de 2002.

Por esta razão, dá-se sem efeito a data de 17 de Setembro de
2002 para a realização do acto público do concurso, ficando o mes-
mo acto marcado para o dia útil imediatamente seguinte ao termo
daquele prazo.

Os interessados poderão adquirir as peças técnicas em falta, sem
encargos, a partir de data a anunciar oportunamente.

O Presidente do Conselho de Administração, Joaquim Moura.
3000072790

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAS

Serviço Nacional Coudélico

Anúncio

Concurso público n.º 5/2002

De harmonia com o determinado pelo n.º 1 do artigo 87.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, nos termos do anexo I I ao
referido decreto-lei, envia-se para publicação o anúncio do concurso
público n.º 1/2002.

1 � Entidade adjudicante � a entidade pública adjudicante e que
preside é o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e
Pescas, Serviço Nacional Coudélico, Coutada do Arneiro, 7440-
-152 Alter do Chão (telefone: 245610060; fax: 245610090; cor-
reio electrónico: snc@snc.min-agricultura.pt).

2 � Objecto do concurso:

a) Concessão do bar/cafetaria da Coudelaria de Alter;
b) O concurso é público, nos termos do Decreto-Lei n.º 197/99,

de 8 de Junho.

3 � O local da concessão é o indicado no n.º 1.
4 � A concessão a realizar no âmbito do contrato deverá ser

integralmente executada até ao fim do ano económico de 2002, tendo
início no dia útil imediato à data da assinatura do contrato. O con-
trato considera-se automaticamente renovado por sucessivos perío-
dos de um ano, sendo ou não prorrogável por períodos iguais subse-
quentes ao abrigo da alínea g) do n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.

5 � Os concorrentes deverão indicar os nomes e as habilitações
profissionais dos responsáveis pela prestação de serviços.

6 � Podem apresentar propostas as entidades que não se encon-
trem em nenhuma das situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

7 � Não são admissíveis:

a) Propostas relativas a parte do concurso;
b) Alterações de cláusulas do caderno de encargos;
c) Propostas com variantes.

8 � Documentação exigida:

a) Declaração emitida, conforme modelo constante do anexo I
ao presente programa de concurso;

b) Os concorrentes deverão apresentar a sua capacidade de
resposta às exigências do programa e caderno de encargos
deste concurso, assim como no que respeita às condições
mínimas de carácter económico, financeiro e técnico, de-
signadamente as que são estipuladas nos artigos 35.º e 36.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

9 � Pedido de documentos:

a) O processo do concurso pode ser pedido à entidade menci-
onada no n.º 1, nos dias úteis, das 9 horas às 12 horas e
30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos, até
ao 10.º dia a contar da data da publicação do presente anún-
cio no Diário da República;

b) O custo do processo do concurso é de 25 euros, com IVA
incluído, a liquidar em numerário ou por cheque cruzado
emitido à ordem de Serviço Nacional Coudélico.

10 � As propostas documentadas, redigidas em língua portugue-
sa, deverão ser apresentadas até às 17 horas do 15.º dia (dias segui-
dos) a contar da data da publicação do presente anúncio no Diário
da República e dirigidas à entidade mencionada no n.º 1.

11 � O acto público do concurso terá lugar no dia útil imediato
à data limite para a apresentação das propostas, às 14 horas e 30 mi-
nutos, na morada indicada no n.º 1, podendo a ele assistir todas as
pessoas interessadas e intervir no acto as que estiverem devidamen-
te credenciadas e cujas empresas sejam opositoras ao presente con-
curso.
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12 � A adjudicação é feita segundo o critério da proposta mais
vantajosa, tendo em conta os seguintes factores, por ordem decres-
cente de importância:

a) Qualidade e mérito técnico do serviço proposto;
b) Avaliação da capacidade técnica dos concorrentes;
c) Recursos humanos afectos ao serviço proposto;
d) Preçário dos produtos.

13 � Prazo de validade � as propostas deverão ser válidas por
60 dias úteis a contar da data limite para a sua entrega.

14 � Será celebrado contrato escrito entre a entidade menciona-
da no n.º 1 e o concorrente adjudicatário.

15 � Não há publicação prévia de anúncio de informação.

20 de Setembro de 2002. � O Director do Serviço, João Costa
Ferreira. 3000072832

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde

Anúncio

Nos termos do n.º 1 do artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho, torna-se público que se encontra aberto o concurso pú-
blico, cujo objecto se indica no n.º 2 deste anúncio.

1 � Entidade adjudicante � Centro Hospitalar da Póvoa de Var-
zim/Vila de Conde (CHPVVC), Largo das Dores, 4490 Póvoa de
Varzim (telefone: 252690603; fax: 252611028).

2 � Objecto do concurso público:

Número
Designação do concurso

Data e hora Data e hora
do concurso de entrega das propostas de abertura das propostas

17 0010/2002 Camas/macas de recobro e mesas de cabeceira/refeição .......... 15.º dia após publicação no 1.º dia útil seguinte à data li-
Diário da República, até mite para apresentação de
às 17 horas. propostas, às 10 horas.

3 � Serviço de Aprovisionamento do CHPVVC, Largo das Do-
res, 4490 Póvoa de Varzim.

4 � Data de duração e conclusão do fornecimento � os contra-
tos de fornecimento cessarão com a entrega do equipamento posto
a concurso.

5 � Nos dois anos subsequentes poder-se-á recorrer ao ajuste di-
recto, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.

6 � São admitidas propostas parciais de fornecimento.
7 � Não é admitida a apresentação de propostas com alterações

de cláusulas do caderno de encargos, sendo no entanto admissíveis
propostas com variantes em relação à proposta base, em número
máximo de duas.

8 � a) O processo do concurso pode ser consultado no Serviço
de Aprovisionamento do CHPVVC, sito na morada indicada no n.º 1,
todos os dias úteis, das 9 às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 16 ho-
ras, até ao último dia do prazo de apresentação de propostas.

b) As cópias do programa e caderno de encargos do concurso serão
entregues ou enviadas aos interessados nos quatro dias subsequentes
à recepção do pedido, desde que solicitadas em tempo útil e median-
te o pagamento do respectivo custo.

c) O custo dos documentos referidos na alínea anterior é de
14,96 euros, com IVA incluído, que poderá ser pago em dinheiro,
cheque ou vale de correio à ordem de Centro Hospitalar da Póvoa
de Varzim/Vila do Conde, podendo ser remetidos aos interessados
pelo correio mediante o pagamento antecipado da quantia acima re-
ferida, acrescida 4,99 euros para portes de correio.

9 � As propostas redigidas em língua portuguesa e acompanha-
das dos documentos previstos no programa de concurso serão entre-
gues ou enviadas ao Serviço de Aprovisionamento do Centro Hospi-
talar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Largo das Dores,
4490 Póvoa de Varzim, conforme indicado no n.º 1.

10 � O critério de adjudicação do contrato será o da proposta eco-
nomicamente mais vantajosa, sendo a apreciação das propostas baseada
nos seguintes factores, por ordem decrescente da sua importância:

Características técnico/funcionais;
Preço;

Garantia;
Prazo de entrega;
Condição de pagamento.

11 � A sessão pública de abertura das propostas ocorrerá con-
forme indicado no quadro do n.º 2, no Serviço de Aprovisionamen-
to do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Largo
das Dores, 4490 Póvoa de Varzim, podendo assistir e intervir no
acto público os representantes das empresas concorrentes que se en-
contrem devidamente credenciados.

12 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propos-
tas durante um prazo mínimo de 90 dias a contar da data limite para
entrega das propostas.

O prazo de manutenção das propostas considera-se prorrogado por
iguais períodos para os concorrentes que nada requererem em con-
trário.

13 � O(s) adjudicatário(s) de contrato superior a 49 879,79 eu-
ros, com exclusão do IVA, deverão celebrar contrato escrito.

14 � Este anúncio foi enviado e recepcionado na Imprensa Na-
cional-Casa da Moeda, S. A., para publicação no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, em 18 de Setembro de 2002.

18 de Setembro de 2002. � O Administrador-Delegado, Barcelos
Monteiro. 3000072630

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia

Anúncio

Concursos públicos

De harmonia com o determinado pelo artigo 87.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho, e nos termos do anexo I I ao referido
decreto-lei, torna-se público o seguinte:

1 � Entidade contratante � Centro Hospitalar de Vila Nova de
Gaia, Rua de Conceição Fernandes, 4434-502 Vila Nova de Gaia (te-
lefone: 227865100; fax: 227832755).

2 � Categoria dos bens a fornecer e sua descrição:

Número
Designação do concurso

Data da entrega Data de abertura
do concurso das propostas das propostas

09-52/03 Reagentes para imunologia. Categoria 24.42.2 e subcatego- Até às 17 horas do dia 22 Às 14 horas e 30 minutos do
ria 24.42.23 (*). de Outubro de 2002. dia 23 de Outubro de 2002.

09-53/03 Reagentes para microbiologia. Categoria 24.42.2 e subcate- Até às 17 horas do dia 23 Às 9 horas e 30 minutos do
goria 24.42.23 (*). de Outubro de 2002. dia 24 de Outubro de 2002.

09-58/03 Reagentes para tuberculose. Categoria 24.42.2 e subcatego- Até às 17 horas do dia 23 Às 14 horas e 30 minutos do
ria 24.42.23 (*). de Outubro de 2002. dia 24 de Outubro de 2002.

(*) Regulamento CEE n.º 3696/93, alterado pelo n.º 1232/98 � Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

3 � Local de entrega � nos serviços do Centro Hospitalar de
Vila Nova de Gaia mencionados no processo de concurso.

4 � O contrato de fornecimento decorrerá até 31 de Dezembro
do ano a que respeita o concurso.

5 � Possibilidade de fornecimento � aceitam-se propostas glo-
bais ou parciais de fornecimento.

6 � Se a adjudicação for feita a um agrupamento de em-
presas concorrentes, estas associar-se-ão obrigatoriamente,
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antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio
externo.

7 � Pedido de documentos:
7.1 � O programa de concurso e o caderno de encargos podem

ser consultados ou adquiridos no Serviço de Aprovisionamento deste
Centro Hospitalar em qualquer dia útil, das 9 às 12 horas e das 14 às
17 horas, até ao termo do prazo fixado para a entrega das propostas.

7.2 � O custo de cada caderno de encargos e respectivo progra-
ma será de 30 euros, IVA incluído, a liquidar no acto de aquisição
através de cheque. Se for solicitado o envio pelo correio, os portes
serão a pagar pelo destinatário.

8 � As propostas deverão ser redigidas em português e dirigidas à
entidade designada no n.º 1.

9 � Data limite de recepção das propostas � conforme o n.º 2.
10 � O acto público dos concursos será realizado na sala de

reuniões do Serviço de Aprovisionamento do Centro Hospitalar de
Vila Nova de Gaia, na data e horas conforme o n.º 2, podendo nele
intervir todas as pessoas que para o efeito estejam devidamente cre-
denciadas.

11 � A adjudicação será efectuada à proposta economicamente
mais vantajosa, tendo em conta os seguintes critérios, por ordem
decrescente de importância:

Qualidade/adequação as especificações técnicas � 40 %;
Características funcionais � 25 %;
Preço � 20 %;
Prazo de entrega � 15 %.

12 � Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propos-
tas durante o prazo mínimo de 60 dias contados da data limite da
sessão do acto público do concurso, considerando-se automaticamente
prorrogados por iguais períodos para os concorrentes que nada re-
queiram em contrário.

13 � Ao concorrente a quem for adjudicado o fornecimento
poderá ser exigida caução correspondente a 5 % do valor total da
adjudicação.

14 � O pagamento será efectuado no prazo de 90 dias após a
recepção da factura.

15 � O anúncio referente ao concurso público, conforme o n.º 2,
foi enviado para publicação no Diário da República em 18 de Se-
tembro de 2002.

16 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., para publicação no Diário da República � 18 de
Setembro de 2002.

18 de Setembro de 2002. � O Administrador-Delegado, J. Ven-
tura Martins. 3000072531

Hospital de Miguel Bombarda

Anúncio

1 � Hospital de Miguel Bombarda, Rua do Dr. Almeida Amaral,
1169-053 Lisboa (telefone: 213177400; telefax: 213177462).

2 � Objecto do concurso público:

a) Prestação do serviço de protecção e segurança necessária a
este Hospital, a fornecer no decorrer do ano de 2003;

b) Classificação Estatística de Produtos por Actividade do ser-
viço a adquirir � categoria 74.60.1, subcategoria 74.60.15,
a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Con-
selho, 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 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, de 22 de Junho de 1998.

3 � Local da prestação de serviços � sede do Hospital de Miguel
Bombarda, cujo endereço é o que se indica no n.º 1.

4 � Duração do contrato � a partir da data da sua celebração
até 31 de Dezembro do ano 2003.

5 � Não serão admitidas alterações das cláusulas do caderno de
encargos nem, tão pouco, propostas variantes.

6 � As capacidades técnicas e financeiras dos concorrentes serão
apreciadas por intermédio dos documentos referidos no n.º 9 deste
anúncio.

7 � Os interessados poderão solicitar cópias do programa do con-
curso e do caderno de encargos aos Serviços Financeiros do Hospi-
tal, no endereço referido no n.º 1, mediante o pagamento de 25 eu-
ros, até ao dia 13 de Novembro de 2002, no horário que a seguir se

indica: das 10 às 12 horas e das 14 às 16 horas, de segunda-feira a
sexta-feira.

8 � As propostas devem ser entregues ou enviadas à entidade re-
ferida no n.º 1 até às 17 horas do dia 14 de Novembro de 2002, e
serão redigidas em língua portuguesa ou, não o sendo, devem ser
acompanhadas de tradução devidamente legalizada e em relação à
qual o concorrente declare aceitar a prevalência, para todos os efei-
tos, sobre os respectivos originais.

9 � As propostas devem fazer-se acompanhar dos seguintes do-
cumentos:

a) Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome,
número fiscal de contribuinte, número do bilhete de iden-
tidade 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 titula-
res dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes
para a obrigarem, conservatória do registo comercial onde
se encontre matriculada e o seu número da matrícula nessa
conservatória;

b) Declaração emitida em conformidade com o modelo cons-
tante do anexo I do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

c) Cópia autêntica do alvará, em conformidade com o Decre-
to-Lei n.º 231/98, de 22 de Junho, e Portaria n.º 969/98,
de 16 de Novembro;

d) Declaração bancária que ateste a capacidade financeira do
concorrente e, bem assim, documento da prestação de con-
tas dos últimos três exercícios findos ou dos exercícios fin-
dos desde a respectiva constituição e declaração sobre o
volume de negócios relativa aos últimos três anos, de mon-
tante global não inferior a 363 000 euros;

e) Apresentação de lista dos principais serviços nos últimos
três anos, seus montantes, datas e destinatários, a compro-
var por declaração destes ou, na sua falta e tratando-se de
destinatários particulares, por simples declaração dos con-
correntes;

f) Indicação do pessoal efectivo médio anual dos concorren-
tes nos últimos três anos e descrição do equipamento téc-
nico utilizado.

10 � As propostas devem ser instruídas pelos seguintes documentos:

a) Nota justificativa do preço.
b) Especificação de aspectos relevantes para a sua apreciação.

11 � As propostas serão abertas no Serviço de Aprovisionamen-
to da entidade referida no n.º 1, pelas 10 horas e 30 minutos do dia
15 de Novembro de 2002, podendo assistir qualquer interessado mas
apenas podendo intervir no acto público os concorrentes que esti-
verem devidamente credenciados.

12 � A adjudicação será feita à proposta admitida de mais baixo
preço.

13 � Os concorrentes são obrigados a manter as respectivas pro-
postas no prazo de 90 dias contados da data limite para a sua entrega.

14 � Para garantia do exacto e pontual cumprimento do contra-
to será exigido ao adjudicatário a prestação da caução do valor de
5 % do contrato (com exclusão do IVA).

15 � Os pagamentos serão efectuados a 30 dias contados a
partir da data da aceitação das facturas, que terão a periodicidade
mensal.

16 � O contrato a celebrar não é abrangido pelo Acordo sobre
Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Con-
selho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

16 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário
da República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias em
19 de Setembro de 2002 e foi ali recepcionado em 19 de Setembro
de 2002.

A Administradora-Delegada, Ana Isabel Gonçalves. 3000072756

Hospital Ortopédico Sant�Iago do Outão

Aviso

Concursos públicos para fornecimento de próteses totais
para o ano de 2003

1 � Hospital Ortopédico Sant�Iago do Outão, Outão, 2900-
-182 Setúbal (telefone: 212189620; fax: 212189634).
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Concursos públicos, nos termos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, e de acordo com o disposto nos respectivos cadernos de

encargos, cuja quantidade e designação dos serviços fazem parte do
seguinte quadro:

Concurso
Entrega das propostas Abertura das propostas

público Designação Quantidade
número Dia Hora Dia Hora

1-00001/2003 Próteses totais da anca n/ci- 100 4 de Novembro Até às 17 horas 5 de Novembro Às 9 horas e 30 minutos.
mentada. de 2002. de 2002.

1-00002/2003 Próteses totais do joelho ... 75 5 de Novembro Até às 17 horas 6 de Novembro Às 9 horas e 30 minutos.
de 2002. de 2002.

2 � Local de entrega do material � Serviço de Aprovisionamento
do HOSO.

3 � As quantidades são uma estimativa previstas para o ano de
2003.

4 � O fornecimento destas próteses deverá ser efectuado de
acordo com as necessidades do Hospital.

5 � A firma adjudicatária deverá colocar neste Hospital um stock
à consignação com duas colecções completas e o respectivo instru-
mental, estes por empréstimo.

6 � Os concorrentes deverão indicar condições de carácter pro-
fissional, técnico e económico que considerem relevantes para a sua
selecção.

7 � O programa de concurso e caderno de encargos poderá ser
adquirido no Hospital Ortopédico Sant�Iago do Outão, 2900-
-182 Setúbal, todos os dias úteis, das 10 às 12 horas e das 14 às
16 horas.

8 � O pedido do caderno de encargos poderá ser feito por escri-
to até ao fim do segundo terço do prazo fixado no anúncio para a
apresentação das propostas para o Hospital Ortopédico Sant�Iago
do Outão, Outão 2900-182 Setúbal.

9 � Os custos do caderno de encargos são de 35 euros, já com
IVA incluído à taxa de 19 %, a ser pago no local acima indicado,
preferencialmente por meio de cheque a favor do Hospital Ortopé-
dico Sant�Iago do Outão.

10 � Só estão autorizadas a interferir no acto público do con-
curso as pessoas que para o efeito estiverem credenciadas pelas fir-
mas concorrentes.

11 � A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, segun-
do os critérios de apreciação enumerados por ordem de prioridades:

a) Qualidade;
b) Mérito técnico;
c) Prazo de entrega;
d) Preço.

12 � O Hospital Ortopédico Sant�Iago do Outão reserva-se o
direito de não adjudicar o referido concurso caso nenhuma das pro-
postas seja considerada satisfatória.

13 � O prazo de validade das propostas é de 60 dias contados a
partir do acto público do concurso.

14 � O anúncio referente ao concurso público acima referenciado
foi entregue para publicação na Imprensa Nacional-Casa da Moeda
S. A., em 19 de Setembro de 2002.

18 de Setembro de 2002. � O Director do Hospital, Alfredo La-
cerda Cabral. 3000072688

Hospital da Senhora da Oliveira � Guimarães

Anúncio

1 � Entidade adjudicante � Ministério da Saúde, Hospital da
Senhora da Oliveira � Guimarães, Rua dos Cutileiros, Creixomil �
P � 4810-055 Guimarães (telefone: 253515040; fax: 253515060).

2 � Objecto do concurso � concurso público n.º 24/2003 �
prestação de serviços de limpeza ao Hospital da Senhora da Olivei-
ra � Guimarães para o ano de 2003.

Categoria dos bens, segundo a Classificação Estatística de Produ-
tos por Actividade � categoria 74.70.1, subcategoria 74.70.13 (Re-
gulamento CE n.º 1232/98).

3 � Admite-se a possibilidade de o Hospital da Senhora da Olivei-
ra � Guimarães vir a recorrer aos procedimentos previstos na alínea g)
do n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 9 de Junho.

4 � Local da prestação � Hospital da Senhora da Oliveira �
Guimarães.

5 � Duração do contrato � o contrato tem início após a assina-
tura do mesmo por ambas as partes ou após o visto do Tribunal de
Contas.

6 � Proposta variante � não são admitidas propostas variantes
e com alteração de cláusulas do caderno de encargos

7 � a) Os processos do concurso (programa e caderno de encar-
gos) poderão ser levantados todos os dias úteis, das 9 às 12 horas e
das 14 às 16 horas, na Repartição de Aprovisionamento do Hospi-
tal da Senhora da Oliveira � Guimarães, até à data de apresentação
das propostas mediante o pagamento prévio.

b) O preço do caderno de encargos é de 15 euros, a liquidar em
dinheiro ou cheque cruzado passado à ordem do HSO � Guimarães,
acrescido de portes de correio, caso alguns concorrentes pretendam
o envio por essa via.

8 � Forma jurídica do agrupamento � podem concorrer empre-
sas ou grupos de empresas que declaram intenção de se constituírem
numa única entidade ou consórcio externo, em regime de responsa-
bilidade solidária, tendo em vista a celebração do contrato.

9 � a) Data limite de recepção das propostas � até às 16 horas
do dia 12 de Novembro de 2002.

b) Local de recepção das propostas � ver n.º 1, Repartição de
Aprovisionamento.

As propostas serão apresentadas directamente pelos concorrentes
ou seus representantes, ou enviadas, sob registo e com aviso de re-
cepção, através do serviço oficial de correios (CTT).

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

10 � a) Natureza da sessão de abertura das propostas � sessão
pública. As propostas serão abertas às 10 horas do dia 13 de No-
vembro de 2002, na morada indicada no n.º 1, Repartição de Apro-
visionamento, podendo assistir a esse acto os concorrentes creden-
ciados para o efeito.

11 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, por ordem decrescente dos
seguintes factores:

1.º Mérito técnico;
2.º Preço;
3.º Garantia de capacidade económica/financeira.

12 � a) Prazo de validade da proposta � até 60 dias da data de
entrega das propostas.

b) O prazo de manutenção das propostas considera-se prorrogado
se os concorrentes nada requererem em contrário.

13 � Cauções e garantias � o concorrente a quem for adjudica-
do o fornecimento prestará uma caução de 5 % sobre o valor total
da adjudicação, sem IVA.

14 � Modalidade de financiamento e pagamento � o financia-
mento terá como fonte o Orçamento do Estado Português e o pa-
gamento será satisfeito por conta de dotação transferida para este
Hospital.

15 � Não foi publicado anúncio indicativo.
16 � O contrato a celebrar não está abrangido pelo Acordo so-

bre Contratos Públicos de Aprovisionamento, aprovado pela Deci-
são n.º 94/800/CE, de Conselho, de 22 de Dezembro, publicada no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias externo, n.º L336, de
23 de Dezembro de 1995.

17 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República em 18 de Setembro de 2002.

18 � Data da recepção do anúncio na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda S. A., para publicação no Diário da República � 18 de
Setembro de 2002.

19 � Legislação aplicável � nos casos omissos remete-se para o
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

18 de Setembro de 2002. � A Chefe da Repartição de Aprovisi-
onamento, Maria José Felgueiras Teixeira. 3000072616
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DO PORTO

Reitoria

Aviso

Concurso público para a elaboração dos projectos das
novas instalações dos Serviços das Ciências Básicas
da Faculdade de Medicina e da Faculdade de Ciências
da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto.

1 � Informam-se todos os interessados da alteração do calendá-
rio referido no ponto 21 do regulamento do concurso em epígrafe:

Resposta aos pedidos de esclarecimento � até ao dia 24 de
Setembro de 2002.

Recepção dos trabalhos � até às 17 horas do dia 11 de Novem-
bro de 2002.

Acto público do concurso (abertura dos trabalhos) � pelas
10 horas do dia 12 de Novembro de 2002.

2 � Mais se informa que as respostas aos esclarecimentos solici-
tados serão apensas ao processo do concurso.

3 � Data de envio do aviso para publicação no Diário da Repú-
blica e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 18 de
Setembro de 2002.

4 � Data de recepção do aviso, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., e no Serviço de Publicações Oficiais
das Comunidades Europeias � 18 de Setembro de 2002.

18 de Setembro de 2002. � O Reitor, José Novais Barbosa.
3000072599

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

Anúncio de abertura de concurso

Concurso público para projecto de remodelação, prolon-
gamento, integração urbanística e paisagística do inter-
ceptor da margem esquerda do rio Tâmega.

1 � O concurso é promovido pela Câmara Municipal de Ama-
rante, encontrando-se o processo do concurso patente na sua Divi-
são de Administração Geral, sita na Alameda de Teixeira de Pascoaes,
4600-011 Amarante (telefone: 255420205; fax: 255420201), onde
pode ser examinado ou adquirido durante as horas normais de expe-
diente, desde o dia da publicação do anúncio respectivo no Diário
da República até à data limite para apresentação das propostas.

2 � O objecto do concurso é a elaboração do projecto de remode-
lação, prolongamento, integração urbanística e paisagística do inter-
ceptor da margem esquerda do rio Tâmega, na cidade de Amarante.

3 � O concurso é público.
4 � As propostas e os documentos que as acompanham devem

ser apresentados até às 16 horas do 30.º dia a contar da data de
publicação do presente anúncio no Diário da República.

5 � Em conformidade com o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 292/
95, de 14 de Novembro, o concurso é aberto a equipas multidisci-
plinares que incluam pelo menos um arquitecto, um engenheiro ci-
vil, um arquitecto paisagista, um engenheiro electrotécnico ou en-
genheiro técnico de electrotecnia e um engenheiro mecânico ou
engenheiro técnico mecânico, qualquer deles com experiência pro-
fissional efectiva de pelo menos três anos.

6 � A adjudicação é feita segundo o critério da proposta econo-
micamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes factores:

a) Conteúdo técnico da proposta;
b) Constituição da equipa técnica;
c) Experiência precedente do proponente;
d) Preço da proposta;
e) Soma dos prazos parcelares propostas para apresentação das

fases.

7 � As deliberações do júri têm carácter vinculativo.
8 � Os vencedores adquirem o direito à celebração de um contra-

to na sequência do concurso.

9 � As cópias do processo do concurso são fornecidas a preço de
custo nas seguintes condições:

Processo completo � 50 euros, mais IVA;
Partes � são fornecidas de acordo com a tabela de taxas em

vigor na CMA.

Aos preços indicados acresce o IVA à taxa legal em vigor.
10 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 16 de Setembro de 2002.
11 � Data da recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 17 de Setembro de 2002.

O Vice-Presidente da Câmara, Acácio Carlos da Silva Magalhães.
3000072618

Anúncio

Concurso público para trabalhos de concepção (concurso
de ideias) «Arranjo urbanístico do Largo do Conselheiro
António Cândido e da Rua de António Carneiro, Ama-
rante».

1 � O concurso é promovido pela Câmara Municipal de Ama-
rante, Departamento de Urbanismo, Alameda de Teixeira de
Pascoaes, 4600-011 Amarante (telefones: 255420205 e 255420200;
fax: 255420201).

2 � O concurso visa seleccionar a melhor proposta de solução,
ao nível de estudo prévio de arquitectura, para adjudicação da elabo-
ração do projecto para a recuperação de arranjo urbanístico, inclu-
indo infra-estruturas do Largo do Conselheiro António Cândido e da
Rua de António Carneiro, na cidade de Amarante.

3 � O concurso é público.
4 � O processo do concurso, constituído pelo programa de con-

curso com os respectivos anexos, podem ser examinados na Câmara
Municipal de Amarante, Divisão de Administração Geral, Alameda
de Teixeira de Pascoaes, 4600-011 Amarante, durante as horas de
expediente (de segunda-feira a sexta-feira, entre as 9 horas e as
12 horas e 30 minutos e entre as 14 horas e as 17 horas e 30 minu-
tos), desde a data da publicação do anúncio até ao dia e hora do acto
público da abertura das propostas.

5 � As propostas e os documentos que as acompanham devem ser
enviados ou entregues na Divisão de Administração Geral da Câmara
Municipal de Amarante, até às 16 horas do 45.º dia (dias seguidos, in-
cluindo sábados, domingos e feriados) a contar da data de publicação do
anúncio de abertura do concurso no Diário da República.

6 � Poderão candidatar-se equipas projectistas constituídas por
profissionais independentes, empresários em nome individual ou
sociedades, por si ou em associações, cujos membros estejam habili-
tados a exercer a actividade de estudos e projectos em Portugal nos
domínios da arquitectura e engenharia, e desde que não se encon-
trem em qualquer situação de impedimento legal para concorrerem.

6.1 � A equipa técnica deve incluir, no mínimo, as seguintes
especialidades e número de técnicos:

Um arquitecto;
Um arquitecto paisagista;
Um engenheiro civil;
Um engenheiro electrotécnico ou engenheiro técnico de elec-

trotecnia.

6.2 � A coordenação técnica dos estudos será obrigatoriamente
assumida por um arquitecto, o qual passará a ser o responsável da
equipa perante a entidade contratante.

7 � A hierarquização dos projectos presentes a concurso é fun-
damentada em relatório elaborado pelo júri, de acordo com os se-
guintes critérios, indicados por ordem decrescente de importância:

a) Qualidade da solução, designadamente quanto à adequação
ao programa preliminar, à concepção formal e à integra-
ção na envolvente (0 � 20 valores) × 45 %;

b) Exequibilidade da solução (0 � 20 valores) × 40 %;
c) Encargos de manutenção (0 � 20 valores) × 15 %.

8 � As deliberações do júri têm carácter técnico vinculativo.
9 � Serão atribuídos prémios de natureza pecuniária aos três pri-

meiros classificados:

1.º prémio � 4000 euros;
2.º prémio � 3000 euros;
3.º prémio � 2000 euros.

10 � Na sequência do concurso, o concorrente vencedor adquire
o direito à celebração de um contrato.
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11 � O processo do concurso pode ser adquirido mediante o pa-
gamento de 75 euros, mais IVA, podendo este ser enviado à cobran-
ça com os portes a pagar pelo destinatário.

12 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 16 de Setembro de 2002.

13 � Data de recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 17 de Setembro de 2002.

16 de Setembro de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Acá-
cio Carlos da Silva Magalhães. 3000072625

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada
«Centro Cultural do Troviscal � Polo de Leitura»

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Oliveira do
Bairro, Departamento de Serviço de Obras, Vias Municipais, Patri-
mónio e Manutenção (DSOVMPM), Rua do Conde Ferreira, 3770-
-851 Oliveira do Bairro, como entidade adjudicante da empreitada
(telefone: 234732100; fax: 234732112).

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

3 � Especificações da empreitada:

a) Local de execução � freguesia do Troviscal;
b) Designação da empreitada � «Centro Cultural do Trovis-

cal � Polo de Leitura»;
c) Natureza e extensão dos trabalhos � montagem e desmon-

tagem de estaleiro, arquitectura, instalações eléctricas, infra-
-estruturas de telecomunicações (ITED), instalações mecâ-
nicas, rede de águas pluviais, comportamento térmico, rede
de águas residuais, distribuição de águas prediais, fundações
e estruturas e rede AVAC, referência do código CPA (Clas-
sificação Estatística de Produtos por Actividade), a que se
refere o Regulamento (CE) n.º 3693/93, do Conselho, de
29 de Outubro de 1993, 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 � 45.11.12 e 45.21.15;

d) Preço base � o preço do concurso é de 259 908,36 euros
(52 106 948$), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor.

4 � O prazo de execução da obra será de 18 meses.
5 � Processo de concurso e pedido de documentos:

a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados, desde a publicação deste anúncio
até ao dia e hora do acto público, no Gabinete de Apoio
Administrativo do DSOVMPM da Câmara Municipal de
Oliveira do Bairro, na morada indicada no n.º 1, nas horas
normais de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minu-
tos e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos);

b) Os interessados podem solicitar, por ofício ou por fax,
cópias do processo de concurso e da documentação desde a
data de publicação deste anúncio até ao fim do 2.º terço do
prazo para apresentação das propostas, sendo fornecido no
prazo de seis dias a contar da data da recepção do pedido;

c) Os elementos referidos na alínea a) serão fornecidos ao
preço de custo de 100 euros por exemplar (IVA incluído) e
o seu pagamento pode ser efectuado em numerário ou che-
que emitido em nome da Câmara Municipal de Oliveira do
Bairro, que deve ser efectuado no acto da entrega.

6 � Entrega das propostas:

a) As propostas documentadas deverão ser entregues até às
16 horas e 30 minutos do 30.º dia seguido a contar do dia
seguinte ao da publicação deste anúncio no Diário da Re-
pública, no Gabinete de Apoio à Presidência, sito na mo-
rada indicada no n.º 1, contra recibo, ou enviadas pelo cor-
reio (CTT), sob registo e com aviso de recepção;

b) As propostas e documentos deverão ser redigidos em língua
portuguesa e elaborados de acordo com o programa de con-
curso.

7 � Acto público:

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

b) O acto público terá lugar na sala de reuniões dos Paços do
Concelho de Oliveira do Bairro, pelas 11 horas do 2.º dia
útil seguinte ao termo do prazo para entrega das propostas.

8 � Caução � o valor da caução a exigir para garantir o contra-
to é de 5 % do valor da adjudicação, podendo ser prestada por ga-
rantia bancária ou seguro-caução.

9 � Tipo da empreitada � por série de preços e as modalidades
essenciais de financiamento e de pagamento são feitas através de
autos de medição mensais.

10 � Modalidade jurídica de associação � poderão concorrer
empresas ou grupos de empresas, nos termos do artigo 57.º do De-
creto-Lei n.º 59/99 e do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 61/99, am-
bos de 2 de Março, sem que entre elas exista qualquer modalidade
jurídica de associação, mas em caso de adjudicação da empreitada
estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do con-
trato, na modalidade jurídica de consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária, observando, no entanto, que uma das
empresas deverá ter obrigatoriamente certificado de classificação da
classe correspondente ao valor da empreitada.

11 � Condições de admissibilidade � para ser admitido a con-
curso é necessário possuir certificado de classificação de empreiteiro
de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, que contenha as seguintes
autorizações: 1.ª, 5.ª, 7.ª à 12.ª subcategorias da 1.ª categoria e classe
correspondente à proposta apresentada para a 1.ª subcategoria da
1.ª categoria. Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade
económica e financeira, nos termos dos artigos 67.º e seguintes do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e de acordo com o ponto 19 do
programa de concurso, e a sua capacidade técnica, baseada na lista
de obras similares à obra posta a concurso, ou outras e respectivas
declarações abonatórias e meios técnicos e humanos a afectar à
execução da obra.

12 � Prazo de validade das propostas � as propostas terão va-
lidade de 66 dias contados da sua abertura.

13 � Critérios de apreciação das propostas � a adjudicação será
feita à proposta mais vantajosa, atendendo-se aos seguintes factores
e ponderação:

a) Proposta de preço (60 %);
b) Valia técnica (40 %):

b.1) Meios humanos disponibilizados para a obra (20 %);
b.2) Meios materiais disponibilizados para a obra (20 %).

17 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Vítor Ma-
nuel Bastos Oliveira. 3000072522

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada «Cen-
tro Cultural do Troviscal � Museu de Etnomúsica da
Bairrada».

1 � Entidade adjudicante � Câmara Municipal de Oliveira do
Bairro, Departamento de Serviço de Obras, Vias Municipais, Patri-
mónio e Manutenção (DSOVMPM), Rua do Conde Ferreira, 3770-
-851 Oliveira do Bairro, como entidade adjudicante da empreitada
(telefone: 234732100, fax: 234732112).

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

3 � Especificações da empreitada:

a) Local de execução � freguesia do Troviscal.
b) Designação da empreitada � «Centro Cultural do Trovis-

cal � Museu de Etnomúsica da Bairrada»;
c) Natureza e extensão dos trabalhos � montagem e desmon-

tagem de estaleiro, arquitectura, instalações eléctricas, infra-
-estruturas de telecomunicações (ITED), instalações mecâ-
nicas, rede de águas pluviais, comportamento térmico, rede
de águas residuais, distribuição de águas prediais, fundações
e estruturas e rede AVAC, referência do código CPA (Clas-
sificação Estatística de Produtos por Actividade), a que se
refere o Regulamento (CE) n.º 3693/93, do Conselho, de
29 de Outubro de 1993, 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 � 45.11.12 e 45.21.15;

d) Preço base � o preço do concurso é de 470 494,21 euros
(94 325 620$), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor.

4 � O prazo de execução da obra será de 18 meses.
5 � Processo de concurso e pedido de documentos:

a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser examinados, desde a publicação deste anúncio
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até ao dia e hora do acto público, no Gabinete de Apoio
Administrativo do DSOVMPM da Câmara Municipal de
Oliveira do Bairro, na morada indicada no n.º 1, nas horas
normais de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minu-
tos e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos);

b) Os interessados podem solicitar, por ofício ou por fax,
cópias do processo de concurso e da documentação desde
a data de publicação deste anúncio até ao fim do 2.º ter-
ço do prazo para apresentação das propostas, sendo for-
necido no prazo de seis dias a contar da data da recepção
do pedido;

c) Os elementos referidos na alínea a) serão fornecidos ao
preço de custo de 100 euros por exemplar (IVA incluído) e
o seu pagamento pode ser efectuado em numerário ou che-
que emitido em nome da Câmara Municipal de Oliveira do
Bairro, que deve ser efectuado no acto da entrega.

6 � Entrega das propostas:

a) As propostas documentadas deverão ser entregues até às
16 horas e 30 minutos do 30.º dia seguido a contar do dia
seguinte ao da publicação deste anúncio no Diário da Re-
pública, no Gabinete de Apoio à Presidência, sito na mo-
rada indicada no n.º 1, contra recibo, ou enviadas pelo cor-
reio (CTT), sob registo e com aviso de recepção;

b) As propostas e documentos deverão ser redigidos em língua
portuguesa e elaborados de acordo com o programa de con-
curso.

7 � Acto público:

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

b) O acto público terá lugar na sala de reuniões dos Paços
do Concelho de Oliveira do Bairro, pelas 11 horas do 1.º
dia útil seguinte ao termo do prazo para entrega das pro-
postas.

8 � Caução � o valor da caução a exigir para garantir o contra-
to é de 5 % do valor da adjudicação, podendo ser prestada por ga-
rantia bancária ou seguro-caução.

9 � Tipo da empreitada � por série de preços e as modalidades
essenciais de financiamento e de pagamento são feitas através de
autos de medição mensais.

10 � Modalidade jurídica de associação � poderão concorrer
empresas ou grupos de empresas, nos termos do artigo 57.º do De-
creto-Lei n.º 59/99 e do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 61/99, am-
bos de 2 de Março, sem que entre elas exista qualquer modalidade
jurídica de associação, mas em caso de adjudicação da empreitada
estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do con-
trato, na modalidade jurídica de consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária, observando, no entanto, que uma das
empresas deverá ter obrigatoriamente, certificado de classificação
da classe correspondente ao valor da empreitada.

11 � Condições de admissibilidade � para ser admitido a con-
curso é necessário possuir certificado de classificação de empreiteiro
de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, que contenha as seguintes
autorizações: 1.ª, 5.ª, 7.ª à 12.ª subcategorias da 1.ª categoria e classe
correspondente à proposta apresentada para a 1.ª subcategoria da
1.ª categoria. Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade
económica e financeira, nos termos do artigo 67.º e seguintes do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e de acordo com o ponto 19 do
programa de concurso; a sua capacidade técnica baseada na lista de
obras similares à obra posta a concurso, ou outras e respectivas de-
clarações abonatórias e meios técnicos e humanos a afectar à exe-
cução da obra.

12 � Prazo de validade das propostas � as propostas terão va-
lidade de 66 dias, contados da sua abertura.

13 � Critérios de apreciação das propostas � a adjudicação será
feita à proposta mais vantajosa, atendendo-se aos seguintes factores
e ponderação:

a) Proposta de preço (60 %);
b) Valia técnica (40 %):

b.1) Meios humanos disponibilizados para a obra (20 %);
b.2) Meios materiais disponibilizados para a obra (20 %).

17 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Vítor Ma-
nuel Bastos Oliveira. 3000072528

CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Anúncio

Concurso público para «Remodelação e beneficiação da
Escola do Ensino Básico do 1.º ciclo, n.º 1, de Peniche �
fase A».

1 � Dono de obra � Câmara Municipal de Peniche, com sede
no Largo do Município, 2520-239 Peniche (telefone: 262780100;
fax: 262780111).

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

3 � Características da obra:

a) Local � a empreitada será executada na cidade de Peniche;
b1) Designação � a empreitada designa-se por «Remodelação

e beneficiação da Escola do Ensino Básico do 1.º ciclo, n.º 1,
de Peniche � fase A»;

b2) Preço base do concurso � 175 000 euros, com exclusão do
IVA;

b3) Natureza e extensão dos trabalhos � demolições, betão
armado, alvenarias, revestimentos, coberturas, cantarias,
carpintarias, serralharias, equipamento sanitário, redes de
abastecimento de água, de gás e de segurança contra incên-
dios, remodelação da rede de esgotos domésticos e da insta-
lação eléctrica;

c) A empreitada é única;
d) Todos os projectos serão fornecidos pela Câmara Munici-

pal de Peniche.

4 � Prazo de execução � será de sete meses. Na contagem deste
prazo consideram-se incluídos todos os dias decorridos, incluindo
sábados, domingos e feriados, conforme disposto no n.º 2 do ar-
tigo 274.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

5 � Processo:

a) Consulta � o processo encontra-se patente na Divisão
de Planeamento de Obras e Empreitadas da Câmara Mu-
nicipal de Peniche, na Rua de Vasco da Gama, 45, 2520-
-492 Peniche, onde pode ser examinado, das 8 horas e
30 minutos às 16 horas, até ao dia e hora do acto públi-
co do concurso;

b1) Prazo do pedido � desde que solicitadas e pagas até ao
5.º dia que antecede o prazo para a entrega das propostas,
os concorrentes poderão obter cópias devidamente auten-
ticadas pelo dono da obra das peças escritas e desenhadas
do processo no prazo máximo de três dias a contar da data
da recepção do pedido;

b2) O processo poderá ser fornecido completo mediante o pa-
gamento prévio de 250 euros, valor isento de IVA, a pagar
em numerário ou cheque visado à ordem da Câmara Muni-
cipal de Peniche, sendo o mapa de quantidades de trabalho
gratuito.

6 � Propostas:

a) Prazo limite para entrega � até às 16 horas do dia 11 de
Novembro de 2002;

b) Local de entrega � as propostas devem ser entregues na
Secretaria da Câmara Municipal de Peniche, na morada acima
indicada, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob re-
gisto e com aviso de recepção. Se o envio das propostas
for feito pelo correio, o concorrente será o único respon-
sável pelos atrasos que porventura se verifiquem, não po-
dendo apresentar qualquer reclamação na hipótese de a
entrada dos documentos se verificar já depois de esgotado
o prazo de entrega das propostas;

c) As propostas e os documentos que as acompanham devem
ser redigidos em língua portuguesa, tendo em consideração
o disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

7 � Acto público:

a) Pessoas autorizadas � poderão assistir ao acto público os
eventuais interessados, mas apenas poderão intervir os le-
gais representantes de cada concorrente, os quais terão de
fazer prova documental dessa qualidade;

b) Data e local � o acto público terá lugar no dia 12 de No-
vembro de 2002, pelas 10 horas, na sala de sessões da Câ-
mara Municipal de Peniche. Caso não seja possível realizar
o acto público do concurso na data fixada no anúncio, a
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entidade adjudicante comunicará aos concorrentes a data da
sua realização.

8 � Caução � o adjudicatário garantirá por caução, de valor
correspondente a 5 % do valor da adjudicação, o exacto e pontual
cumprimento das obrigações que assume com a celebração do con-
trato da empreitada. Das importâncias que o empreiteiro tiver a
receber em cada um dos pagamentos parciais serão deduzidos 5 %
para garantia do contrato em reforço da caução prestada.

9 � Tipo de empreitada quanto ao modo de retribuição do em-
preiteiro � será por série de preços, nos termos do artigo 18.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, através de autos de medição
mensais.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas permitida �
será a de consórcio externo, em regime de responsabilidade solidá-
ria, nos termos do Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Junho, ou agru-
pamento complementar de empresas, nos termos do Decreto-Lei
n.º 470/73, de 25 de Agosto.

11 � Admissão dos concorrentes � podem ser admitidos a con-
curso os concorrentes que estejam nas condições expressas no pon-
to 6 do programa de concurso tipo, constante da Portaria n.º 104/
2001, de 21 de Fevereiro:

a) O certificado de classificação de empreiteiro de obras pú-
blicas, emitido pelo IMOPPI, devendo conter a classifica-
ção de empreiteiro geral de edifícios ou as 1.ª e 5.ª subcate-
gorias da 1.ª categoria, em classe que cubra o valor global
da proposta, e as 1.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria,
estas nas classes correspondentes à parte dos trabalhos a
que respeitam;

b) Consoante a condição em que se enquadrem (indicada no
n.º 11), os concorrentes deverão apresentar a documenta-
ção respectiva prevista no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março;

c) Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade fi-
nanceira, económica e técnica para a realização da obra,
nos termos dos artigos 67.º e seguintes do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, e no programa de concurso.

12 � Validade das propostas � as propostas são válidas pelo prazo
de 66 dias contados a partir do acto público do concurso.

13 � Critérios de apreciação das propostas � a adjudicação será
feita à proposta economicamente mais vantajosa, nos termos pre-
vistos no artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, tendo
em conta os seguintes factores:

Cf = 0,60V + 0,40T
em que:

Cf é a pontuação final ponderada de cada proposta;
V é a pontuação calculada e atribuída ao critério de valor da

proposta;
T é a pontuação calculada e atribuída ao critério de conteúdo

técnico.

Os valores de V e T serão calculados da seguinte forma:

Valor da proposta (V) � será avaliado em função do preço total
apresentado depois de eventualmente corrigido. As propos-
tas serão classificadas de 0 a 10 pontos, com aproximação às
centésimas, através da seguinte fórmula de cálculo:

V = Vb/Va × 10
em que:

V = pontuação da proposta quanto ao valor;
Va = valor da proposta em análise;
Vb = valor da proposta mais baixa;

Conteúdo técnico (T) � resultará do somatório das pontuações
dadas aos elementos que instruem a proposta, cuja pondera-
ção relativa abaixo se indica:

Lista de preços unitários (30 %);
Programa de trabalhos, incluindo plano de mão-de-obra,

plano de equipamento (30 %);
Memória descritiva e justificativa do modo de execução

da obra, tendo em conta a metodologia de execução e a
qualidade do estaleiro (40 %).

Cada elemento será classificado com um valor de 0 a 10 pontos,
com aproximação às centésimas, sendo este valor calculado confor-
me indicado no programa de concurso.

Serão eliminadas as propostas que ofereçam preço total conside-
ravelmente superior ao preço base de concurso, nos termos do ar-
tigo 107.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, considerando-
-se, como tal, aquele valor que ultrapasse este em mais de 25 %, em
conformidade com o acórdão n.º 18/01 do Tribunal de Contas, pu-
blicado na 2.ª série do Diário da República, de 21 de Abril de 2001.

14 � Propostas variantes e condicionadas � não é permitida a
apresentação de propostas variantes nem condicionadas ao projecto
ou a parte dele.

15 � O financiamento da obra será assegurado pelo orçamen-
to da Câmara Municipal de Peniche, com comparticipação co-
munitária.

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

11 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Jorge Ma-
nuel Rosendo Gonçalves. 1000138579

CÂMARA MUNICIPAL DA PRAIA DA VITÓRIA

Anúncio

Concurso público para correcção e pavimentação
da rede viária municipal

1 � Entidade adjudicante � o dono da obra é a Câmara Munici-
pal da Praia da Vitória, sita na Praça de Francisco Ornelas da Câma-
ra, 9760-851 Praia da Vitória (telefone: 295540200; fax: 295540210).

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

3 � Local de execução, designação, extensão dos trabalhos, ca-
racterísticas gerais da obra e preço base do concurso:

a) Local de execução da obra � correcção de arruamentos e
pavimentação de arruamentos e sobras ao longo do concelho;

b) Designação da empreitada � «Correcção e pavimentação
da rede viária municipal»;

c) Natureza dos trabalhos:

Limpeza dos terrenos, abertura e regularização de caixa
de estrada, rega de impregnação e camada de desgaste;

Assentamento de lancil e execução de passeios e valetas
em betão;

Execução de sinalização horizontal.

d) Preço base do concurso � o preço base do concurso é de
568 918,50 euros, com exclusão do IVA.

4 � Prazo de execução � o prazo máximo de execução da em-
preitada é de 180 dias, incluindo sábados, domingos e feriados.

5 � Exame e pedido de documentos, custo do processo de con-
curso:

a) O processo de concurso pode ser examinado, durante as horas
normais do expediente, na Câmara Municipal da Praia da
Vitória, sita na Rua de Gervásio Lima, 9760-851 Praia da
Vitória (telefone: 295540200; fax: 295540210), de segun-
da-feira a sexta-feira, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos
e das 13 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos, des-
de a data de publicação do presente anúncio no Diário da
República até ao dia e hora do acto público do concurso;

b) O pedido de cópias do processo de concurso deverá ser efec-
tuado por escrito ao serviço acima indicado até 10 dias do
termo do prazo de apresentação de propostas, sendo for-
necidas no prazo máximo de 6 dias após a recepção do pe-
dido;

c) O custo de cada exemplar do processo de concurso é de
196,83 euros, acrescido do valor do IVA, sendo o pagamen-
to efectuado em numerário ou cheque.

6 � Data, local, língua e modo de apresentação das propostas:

a) As propostas serão apresentadas até às 16 horas e 30 mi-
nutos do 30.º dia (incluindo sábados, domingos e feriados)
após a publicação do presente anúncio no Diário da Repú-
blica;

b) As propostas deverão ser entregues em mão na Câmara
Municipal da Praia da Vitória, no endereço referido na
alínea a) do n.º 5, contra recibo, ou remetidas pelo correio,
sob registo e com aviso de recepção. Se o envio da propos-
ta for feito pelo correio, o concorrente será o único res-
ponsável pelos atrasos que por ventura se verifiquem, não
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podendo apresentar qualquer reclamação na hipótese de a
entrada da proposta se verificar já depois de esgotado o
prazo de entrega das propostas;

c) As propostas e os documentos que as acompanham devem
ser redigidos em língua portuguesa ou, quando os documen-
tos, pela sua natureza ou origem, estiverem redigidos nou-
tra língua, devem os concorrentes dar cumprimento ao dis-
posto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

7 � Pessoas autorizadas a intervir no acto público, data, hora e
local do acto público:

a) Poderão assistir ao acto público do concurso todas as pes-
soas interessadas e intervir os concorrentes ou seus repre-
sentantes devidamente credenciados. Em caso de consórcio
ou associação de empresas, deverá intervir no acto público
do concurso apenas um representante, devidamente creden-
ciado por todas as empresas do consórcio ou da associação;

b) O acto público da abertura do concurso terá lugar às 10 ho-
ras do 1.º dia útil imediatamente após a data limite da en-
trega das propostas, no endereço referido na alínea a) do
n.º 5.

8 � Cauções e garantias � nos termos definidos nos artigos 113.º
e 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e no processo de
concurso, o adjudicatário garantirá por caução, no valor de 5 % do
preço total da adjudicação, o exacto e pontual cumprimento das
obrigações que assume com a celebração do contrato da empreitada.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada é por série de preços.
Os trabalhos serão pagos à medição, nos termos dos artigos 17.º e
21.º do mesmo diploma legal.

10 � Forma jurídica de agrupamento de concorrentes � podem
concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção
de se constituírem juridicamente numa única entidade ou consórcio
externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato, devendo pelo menos a classe do certificado
de empreiteiros de obras públicas de uma delas cobrir o valor total
da empreitada. Neste caso, deverá o concorrente indicar desde logo
quem será o chefe do consórcio.

11 � Condições de apresentação a concurso:
11.1 � Concorrentes nacionais � só serão admitidos os concor-

rentes que:

a) Sejam possuidores de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas da 3.ª categoria � Vias de comuni-
cação, obras de urbanização e outras infra-estruturas, 1.ª,
2.ª e 4.ª subcategorias da classe correspondente ao valor da
sua proposta.

11.2 � Concorrentes nacionais de Estados membros da União
Europeia/concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo
sobre o Espaço Económico Europeu/concorrentes nacionais de Es-
tados signatários do Acordo sobre Contratos Públicos da Organiza-
ção Mundial do Comércio:

a) Só serão admitidos os concorrentes que, não sendo deten-
tores de certificados de classificação ou de alvará de em-
preiteiro de obras públicas contendo as autorizações da
natureza indicadas no anúncio a no programa de concurso
e na classe correspondente ao valor da proposta, apresen-
tem certificado de inscrição em lista oficial de empreitei-
ros aprovados adequados à obra posta a concurso e emitido
pelo respectivo Estado;

b) Poderão ainda ser admitidos os concorrentes não detento-
res de certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas ou que não apresentem certificado de inscrição em
lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apresen-
tem documento(s) comprovativo(s) da sua inscrição como
empresa de obras públicas ou o certificado a que se refere a
alínea a) do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

A análise económica e financeira será nos termos do artigo 98.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

12 � Validade da proposta � o prazo de validade das propostas
é de 66 dias úteis a contar da data do acto público, tacitamente pror-
rogável por 44 dias úteis para os concorrentes que nada queiram em
contrário.

13 � Critério de adjudicação da empreitada � o critério no qual
se baseará a apreciação das propostas e consequente adjudicação será

o da proposta mais vantajosa, nos termos do artigo 105.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, atendendo-se aos seguintes facto-
res e subfactores de apreciação das propostas e respectiva pondera-
ção mais vantajosa:

a) Preço e condições de pagamento � 75 %;
b) Prazo de execução � 25 %.

14 � Propostas com variantes � não são admitidas propostas
com variantes ao projecto ou a parte dele.

15 � Propostas condicionadas � não são admitidas propostas
condicionadas.

16 � Outras informações � o presente anúncio foi enviado para
publicação no Diário da República no dia 26 de Agosto de 2002.

26 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, José Fernando
Diniz Gomes. 1000130483

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

Anúncio

E14/02/CP � Concurso público para a empreitada de exe-
cução do arrelvamento do campo de futebol do Giná-
sio Clube de Tavira.

1 � Concurso público promovido pela Câmara Municipal de
Tavira, Praça da República, 8800-951 Tavira (telefone: 281320500;
fax: 281324752).

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

3 � a) Local de execução � a obra situa-se em Tavira, no cam-
po de futebol do Ginásio Clube de Tavira, sito na Rua do Almirante
Cândido dos Reis.

b) Natureza e extensão dos trabalhos � os trabalhos previstos
incidem principalmente na execução de movimentos de terras; cons-
trução de um campo de grande dimensão em relva sintética; reves-
timento a piso sintético da área compreendida entre o rectângulo de
jogo e a actual pista de ciclismo; construção do sistema de drenagem
superficial projectado e respectivas ligações ao colector de águas
pluviais existente no perímetro interior da pista e sequentes liga-
ções ao sistema geral de válvulas de marés e a execução de uma rede
de rega visando essencialmente a limpeza e o abaixamento da tem-
peratura da superfície do campo.

c) Preço base de concurso, com a exclusão do IVA, é de
388 521,81 euros.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo para a execução da
obra é de três meses, incluindo sábados, domingos e feriados, a par-
tir da data da consignação.

5 � Pedido do processo:

a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser consultados todos os dias úteis, durante as horas
de expediente, nos Serviços Técnicos e Obras da Câmara
Municipal de Tavira;

b) Desde que solicitadas até oito dias antes do acto público de
concurso, os interessados poderão obter cópias devidamen-
te autenticadas pelo dono da obra das peças escritas e dese-
nhadas do processo de concurso no prazo máximo de seis
dias contados a partir da data da recepção do respectivo
pedido escrito, mediante o pagamento em dinheiro ou che-
que cruzado e endossado ao tesoureiro da Câmara Munici-
pal de Tavira da quantia de 100 euros, acrescida de IVA à
taxa legal em vigor.

6 � a) As propostas deverão ser entregues até às 17 horas e
30 minutos do dia 11 de Novembro de 2002, pelos concorrentes
ou seus representantes, na Secretaria de Obras e Urbanismo da
Câmara Municipal de Tavira, Praça da República, 8800-951 Tavira,
contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção.

b) Se o concorrente solicitar que o processo de concurso seja
enviado pelo correio, o concorrente será o único responsável pelos
atrasos que porventura se verifiquem, não podendo apresentar qual-
quer reclamação na hipótese de a entrada dos documentos se verifi-
car já depois de esgotado o prazo de entrega das propostas.

c) Se o envio da proposta for feito pelo correio, o concorrente
será o único responsável pelos atrasos que porventura se verifiquem,
não podendo apresentar qualquer reclamação na hipótese de a en-
trada dos documentos se verificar já depois de esgotado o prazo de
entrega das propostas.
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d) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidas em língua portuguesa. Porém, quando pela sua
própria natureza ou origem estiverem redigidas noutra língua, deve
o concorrente fazê-las acompanhar de tradução devidamente legali-
zada ou de tradução não legalizada, mas acompanhada de declaração
do concorrente, nos termos da qual este declare aceitar a prevalên-
cia dessa tradução não legalizada, para todos e quaisquer efeitos, sobre
os respectivos originais.

7 � Acto público do concurso:

a) Só serão autorizados a intervir no acto público do concurso
as pessoas que para o efeito estiverem devidamente cre-
denciadas pelos concorrentes;

b) O acto público do concurso terá lugar no Salão Nobre dos
Paços do Concelho da Câmara Municipal de Tavira, pelas
10 horas do dia 12 de Novembro de 2002.

8 � Cauções e garantias exigidas � será exigida, quando da ela-
boração do contrato de adjudicação da empreitada, a caução defini-
tiva de 5 % do valor da adjudicação, a qual será reforçada com mais
5 % do valor de cada pagamento efectuado, destinado à garantia do
contrato.

9 � Tipo de empreitada/modo de retribuição � empreitada por
série de preços, nos termos do estabelecido no artigo 8.º, n.º 1,
alínea b), do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Agrupamento de empresas � ao concurso poderão apre-
sentar-se 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 contra-
to, nos termos do Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho, ou sob a
modalidade de acordo complementar de empresas (ACE), nos ter-
mos do estipulado no Decreto-Lei n.º 430/73, de 25 de Agosto.

11 � Podem ser admitidos a concurso:

a) Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro
de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI),
que contenha a(s) seguinte(s) autorização(ões):

a1) A 14.ª subcategoria da 3.ª categoria, a qual tem de
ser de classe que cubra o valor global da proposta e
integrar-se na categoria em que o tipo de obra se
enquadra;

b) Serão ainda admitidos os concorrentes não detentores de
certificados de classificação de empreiteiros de obras públi-
cas, desde que cumpram o disposto nos artigos 67.º e 68.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e nas condições
do programa de concurso;

c) Para verificação da aptidão dos concorrentes adoptam-se
os seguintes valores mínimos:

1) Considerando os critérios de qualificação, da capaci-
dade técnica e da capacidade económica e financeira,
classificados numa escala de 1 a 5, os concorrentes
que não obtiverem uma classificação final mínima
de 3 serão excluídos;

2) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes
para a execução da obra posta a concurso deverão
ser adoptados os seguintes critérios:

Comprovação da execução de, pelo menos, uma
obra de idêntica natureza, de valor igual ou supe-
rior a 60 % do valor da obra posta a concurso;

Adequação do equipamento e da ferramenta espe-
cial a utilizar na obra, seja próprio, alugado ou
sob qualquer outra forma, às suas exigências téc-
nicas;

Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, es-
tejam ou não integrados na empresa, a afectar à
obra. O director técnico proposto para a obra
deve possuir currículo na direcção de obras se-
melhantes, em natureza, dimensão e complexi-
dade à posta a concurso;

3) Na avaliação da capacidade económica e financeira:

Apresentar uma liquidez geral > 103,85 %;
Apresentar uma autonomia financeira > 9,85 %;
Apresentar um grau de cobertura do imobilizado

> 115,69 %;

Apresentar um volume de negócios igual ou supe-
rior ao valor da obra posta a concurso;

Apresentar um rácio encargos financeiros/volume
de negócios < 5 %.

12 � Prazo de validade das propostas � o período durante o qual
qualquer concorrente é obrigado a manter a sua proposta é de 66 dias
úteis contados a partir da data do acto público do concurso.

13 � Critérios de adjudicação das propostas � a adjudicação será
feita à proposta economicamente mais vantajosa, atendendo-se, por
ordem decrescente da sua importância, aos seguintes factores:

1) Preço da proposta � 50 %;
2) Valia técnica da proposta � 40 %:

2.1) Memória descritiva e justificativa � 60 %;
2.2) Programa de trabalhos � 30 %:

2.2.1) Plano de trabalhos � 40 %;
2.2.2) Plano de mão-de-obra � 30 %;
2.2.3) Plano de equipamento � 30 %;

2.3) Plano de pagamentos � 10 %;

3) Prazo de execução � 10 %.

14 � É admitida a apresentação de propostas condicionadas, de
acordo com o ponto 11 do programa de concurso.

15 � Não é admitida a apresentação de propostas variantes.
16 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 16 de Setembro de 2002.
17 � Data de recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 18 de Setembro de 2002.

16 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Macá-
rio Correia. 1000138480

Anúncio

E16/02/CP � Concurso público para a empreitada
de execução da biblioteca municipal de Tavira

1 � Concurso público promovido pela Câmara Municipal de
Tavira, Praça da República, 8800-951 Tavira (telefone: 281320500;
fax: 281324752).

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

3 � a) Local de execução � a obra situa-se na Rua da Comuni-
dade Lusíada, em Tavira.

b) Natureza e extensão dos trabalhos � a empreitada é global,
compreendendo todos os trabalhos preparatórios e subsidiários ne-
cessários para a boa execução do edifício, de acordo com o projecto
e caderno de encargos.

c) O preço base de concurso, com a exclusão do IVA, é de
1 444 438,90 euros.

4 � Prazo de execução da obra � o prazo para a execução da
obra é de 12 meses, incluindo sábados, domingos e feriados, a partir
da data da consignação.

5 � Pedido do processo:

a) O processo de concurso e documentos complementares
podem ser consultados todos os dias úteis, durante as horas
de expediente, nos Serviços Técnicos e Obras da Câmara
Municipal de Tavira;

b) Desde que solicitadas até oito dias antes do acto público de
concurso, os interessados poderão obter cópias devidamen-
te autenticadas pelo dono da obra das peças escritas e dese-
nhadas do processo de concurso no prazo máximo de seis
dias contados a partir da data da recepção do respectivo
pedido escrito, mediante o pagamento, em dinheiro ou che-
que cruzado e endossado ao tesoureiro da Câmara Munici-
pal de Tavira, da quantia de 750 euros, acrescida de IVA à
taxa legal em vigor.

6 � a) As propostas deverão ser entregues até às 17 horas e
30 minutos do dia 18 de Novembro de 2002, pelos concorrentes
ou seus representantes, na Secretaria de Obras e Urbanismo da
Câmara Municipal de Tavira, Praça da República, 8800-
-951 Tavira, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob regis-
to e com aviso de recepção.

b) Se o concorrente solicitar que o processo de concurso seja
enviado pelo correio, o concorrente será o único responsável pelos
atrasos que porventura se verifiquem, não podendo apresentar qual-
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quer reclamação na hipótese de a entrada dos documentos se verifi-
car já depois de esgotado o prazo de entrega das propostas.

c) Se o envio da proposta for feito pelo correio, o concorrente
será o único responsável pelos atrasos que porventura se verifiquem,
não podendo apresentar qualquer reclamação na hipótese de a en-
trada dos documentos se verificar já depois de esgotado o prazo de
entrega das propostas.

d) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão ser redigidas em língua portuguesa. Porém, quando pela sua
própria natureza ou origem, estiverem redigidos noutra língua, deve
o concorrente fazê-los acompanhar de tradução devidamente legali-
zada ou de tradução não legalizada, mas acompanhada de declaração
do concorrente, nos termos da qual este declare aceitar a prevalên-
cia dessa tradução não legalizada, para todos e quaisquer efeitos, sobre
os respectivos originais.

7 � Acto público do concurso:

a) Só serão autorizadas a intervir no acto público do concurso
as pessoas que para o efeito estiverem devidamente cre-
denciadas pelos concorrentes;

b) O acto público do concurso terá lugar no Salão Nobre dos
Paços do Concelho da Câmara Municipal de Tavira, pelas
10 horas do dia 19 de Novembro de 2002.

8 � Cauções e garantias exigidas � será exigida, quando da ela-
boração do contrato de adjudicação da empreitada, a caução defini-
tiva de 5 % do valor da adjudicação, a qual será reforçada com mais
5 % do valor de cada pagamento efectuado destinado à garantia do
contrato.

9 � Tipo de empreitada/modo de retribuição � empreitada por
série de preços, nos termos do estabelecido no artigo 8.º, n.º 1,
alínea b), do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

10 � Agrupamento de empresas � ao concurso poderão apre-
sentar-se 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, nos termos do Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de
Julho, ou sob a modalidade de acordo complementar de empresas
(ACE), nos termos do estipulado no Decreto-Lei n.º 430/73, de
25 de Agosto.

11 � Podem ser admitidos a concurso:

a) Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro
de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI),
que contenha a(s) seguinte(s) autorização(ões):

a1) A classificação como empreiteiro geral de edifícios,
de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 412-I/
99, de 4 de Junho, na 1.ª categoria, em classe cor-
respondente ao valor da proposta;

a2) A 1.ª subcategoria da 2.ª categoria, a 13.ª subcatego-
ria da 3.ª categoria e as 1.ª, 6.ª, 8.ª e 10.ª subcatego-
rias da 5.ª categoria, na classe correspondente à par-
te dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente
não recorra à faculdade conferida na alínea a3);

a3) 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, e sem prejuízo do disposto na alínea a1), o
concorrente pode recorrer a subempreiteiros, fican-
do a eles vinculado por contrato para a execução dos
trabalhos correspondentes;

a4) No caso da alínea anterior, terão igualmente de ser
anexadas à proposta as declarações de compromisso
dos subempreiteiros possuidores das autorizações res-
pectivas. Deve ainda ser indicado o nome e o ende-
reço do(s) subempreiteiro(s), a titularidade dos res-
pectivos certificados, bem como o valor e a natureza
dos trabalhos a realizar;

b) Serão ainda admitidos os concorrentes não detentores de
certificados de classificação de empreiteiros de obras públi-
cas, desde que cumpram o disposto nos artigos 67.º e 68.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e nas condições
do programa de concurso;

c) Para verificação da aptidão dos concorrentes adoptam-se
os seguintes valores mínimos:

1) Considerando os critérios de qualificação, da capaci-
dade técnica e da capacidade económica e financeira,
classificados numa escala de 1 a 5, os concorrentes
que não obtiverem uma classificação final mínima
de 3 serão excluídos;

2) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes
para a execução da obra posta a concurso deverão
ser adoptados os seguintes critérios:

Comprovação da execução de pelo menos uma obra
de idêntica natureza, de valor igual ou superior a
60 % do valor da obra posta a concurso;

Adequação do equipamento e da ferramenta espe-
cial a utilizar na obra, seja próprio, alugado ou
sob qualquer outra forma, às suas exigências téc-
nicas;

Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, es-
tejam ou não integrados na empresa, a afectar à
obra. O director técnico proposto para a obra
deve possuir currículo na direcção de obras se-
melhantes, em natureza, dimensão e complexi-
dade, à posta a concurso;

3) Na avaliação da capacidade económica e financeira:

Apresentar uma liquidez geral > 103,85 %;
Apresentar uma autonomia financeira > 9,85 %;
Apresentar um grau de cobertura do imobilizado

> 115,69 %;
Apresentar um volume de negócios igual ou supe-

rior ao valor da obra posta a concurso;
Apresentar um rácio encargos financeiros/volume

de negócios < 5 %.

12 � Prazo de validade das propostas � o período durante o qual
qualquer concorrente é obrigado a manter a sua proposta é de 66 dias
úteis contados a partir da data do acto público do concurso.

13 � Critérios de adjudicação das propostas � a adjudicação será
feita à proposta economicamente mais vantajosa, atendendo-se, por
ordem decrescente da sua importância, aos seguintes factores:

1) Preço da proposta � 50 %;
2) Valia técnica da proposta � 30 %:

2.1) Memória descritiva e justificativa � 60 %;
2.2) Programa de trabalhos � 30 %:

2.2.1) Plano de trabalhos � 40 %;
2.2.2) Plano de mão-de-obra � 30 %;
2.2.3) Plano de equipamento � 30 %;

2.3) Plano de pagamentos � 10 %;

3) Prazo de execução � 20 %.

14 � É admitida a apresentação de propostas condicionadas, de
acordo com o ponto 11 do programa de concurso.

15 � Não é admitida a apresentação de propostas variantes.
16 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 16 de Setembro de 2002.
17 � Data de recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, S. A. � 18 de Setembro de 2002.

16 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Macá-
rio Correia. 1000138535

ENTIDADES PARTICULARES

EEG � EMPRESA DE ELECTRICIDADE E GAZ, L.DA

Anúncio

Concurso público n.º 01/2002/EEG, para adjudicação da
empreitada «Obras de construção civil do Aproveita-
mento Hidroeléctrico do Salto do Cabrito» � Ribeira
Grande, ilha de São Miguel.

1 � O dono da obra é a EEG � Empresa de Electricidade e
Gaz, L.da, com sede na Rua do Engenheiro José Cordeiro, 6, em Ponta
Delgada.

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 � concelho da Ribeira Grande, ilha de
São Miguel.

b) Designação da empreitada � «Obras de construção civil do
Aproveitamento Hidroeléctrico do Salto do Cabrito».
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Natureza e extensão dos trabalhos � as obras de construção civil
envolvem a reabilitação da barragem e do circuito hidráulico do
aproveitamento existente da Fajã do Redondo, a construção de um
desarenador, a adaptação da câmara de carga, a execução de novos
maciços e berços de apoio para a conduta forçada e a execução do
edifício da central e restituição à ribeira no local de Salto do Cabri-
to. Estão ainda incluídos o acesso ao canal e barragem, bem como o
acesso pedonal à albufeira.

Descrição segundo o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, com refe-
rência ao Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (CPV),
publicado no suplemento do Jornal Oficial das Comunidades Euro-
peias, n.º S169, de 3 de Setembro de 1996 � aos trabalhos mais sig-
nificativos da empreitada correspondem os códigos 45215125-9 e
45241200-0.

Preço base do concurso � 700 000 euros, com exclusão do IVA.
c) Divisão em lotes � a obra será realizada em duas empreitadas

separadas, sendo uma relativa às obras de construção civil e a outra
ao fornecimento dos equipamentos. Cada concorrente apenas pode-
rá concorrer a um dos lotes.

d) (Não aplicável.)
4 � Prazo máximo de execução � 420 dias (14 meses) a contar

da data da consignação.
5 � O processo de concurso e documentos complementares po-

dem ser examinados na morada indicada no n.º 1, todos os dias úteis,
das 10 às 12 horas e das 14 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 mi-
nutos.

A aquisição do processo de concurso pode ser feita até dois terços
do prazo para apresentação de propostas, contado a partir do dia
seguinte ao da publicação no Diário da República.

O processo pode ser adquirido na morada indicada no n.º 1.
O processo de concurso será fornecido mediante o pagamento em

dinheiro ou cheque traçado de 250 euros passado em nome da EEG �
Empresa de Electricidade e Gaz, L.da, valor que já inclui IVA à taxa
de 13 %.

A EEG não faz reservas de processos sem pagamento prévio.
6 � As propostas terão de dar entrada nos serviços até às 16 ho-

ras do 60.º dia a contar do dia seguinte ao da publicação deste anún-
cio no Diário da República.

a) As propostas deverão ser enviadas ou entregues na EEG, no
Caminho da Levada, 147, em Ponta Delgada.

b) As propostas e os documentos que as instruem, bem como os
documentos de habilitação dos concorrentes, serão obrigatoriamen-
te redigidos em língua portuguesa. Porém, quando pela sua própria
natureza ou origem estiverem redigidos noutra língua, deve o con-
corrente fazê-los acompanhar de tradução devidamente legalizada,
em relação à qual declare aceitar a sua prevalência, para todos e
quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � a) Podem intervir no acto público do concurso todos os
concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados.

b) A abertura das propostas terá lugar às 10 horas do 1.º dia útil
seguinte ao do termo do prazo para apresentação das propostas na
sede da EEG.

8 � Será exigida a prestação de caução de montante correspon-
dente a 5 % do valor total da adjudicação, podendo esta vir a ser
dispensada nos termos e situações previstas nos n.os 3 e 4 do ar-
tigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Em cada um
dos pagamentos parciais será deduzida a percentagem de 5 % para
garantia do contrato, em reforço da caução prestada, aplicando-se o
n.º 4 do artigo 211.º do Decreto-Lei n.º 59/99, caso o requeira o ad-
judicatário.

Prazo de garantia (caução e seu reforço) � cinco anos.
9 � A empreitada é por série de preços, nos termos da alínea b)

do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março
Os pagamentos serão por medição mensal, nos termos previs-

tos nos artigos 202.º a 208.º do diploma atrás referido. O prazo
de pagamento é de 44 dias, nos termos do artigo 212.º do mesmo
diploma.

10 � Os agrupamentos de empresas concorrentes podem optar,
em caso de adjudicação, pela modalidade de consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária, ou em agrupamento comple-
mentar de empresas (ACE).

11 � a) Só serão admitidos concorrentes titulares de certificado
de classificação de empreiteiro de obras públicas (Portaria n.º 412-I/
99, de 4 de Junho, com a redacção que lhe foi dada pela Portaria
n.º 660/99, de 17 de Agosto) que contenha as autorizações a seguir
indicadas:

Certificados de empreiteiro ou construtor geral de edifícios de
classe correspondente ao valor total da proposta.

b) Caso o concorrente não possua os documentos supra-referidos,
em razão da sua nacionalidade, deverá apresentar certificado de ins-

crição em lista oficial de empreiteiros aprovados ou ainda certifica-
do de inscrição no registo, nos termos do n.º 1 do artigo 68.º e da
alínea a) do n.º 1 do artigo 67.º, ambos do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

c) A aptidão económico-financeira e técnica será avaliada da se-
guinte maneira:

c.1) A capacidade económico-financeira de cada concorrente é
comprovada pelos valores dos rácios fixados pela Portaria
n.º 1454/2001, de 28 de Dezembro, conforme o ponto
19.3 do programa de concurso.

Em caso de agrupamentos de empresas, aplica-se o dis-
posto no n.º 1 do artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, o qual estabelece que todas as empresas do
agrupamento devem satisfazer as disposições legais relati-
vas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras pú-
blicas;

c.2) É condição mínima de carácter técnico que cada concor-
rente terá de observar o cumprimento dos seguintes requi-
sitos:

Qualificação do director técnico � um engenheiro com
um mínimo de cinco anos de experiência em realiza-
ção de obras hidráulicas;

Apenas serão admitidos a concurso os concorrentes que
apresentem comprovação da execução de pelo menos
uma obra hidráulica de natureza semelhante à posta a
concurso, nos últimos cinco anos, de valor não infe-
rior a 500 000 euros.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias a contar do
acto público do concurso.

13 � A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, aten-
dendo aos seguintes factores de apreciação das propostas e respecti-
va ponderação:

1) Valia técnica � 60 %;
2) Preço � 30 %;
3) Prazo de execução � 10 %.

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes ao
projecto.

15 � (Não aplicável.)
16 � Não foi publicado o anúncio de informação prévia no Jor-

nal Oficial das Comunidades Europeias para esta empreitada.
17 � (Não aplicável.)

6 de Setembro de 2002. � Os Gerentes: (Assinaturas ilegíveis.)
1000138477

Anúncio

Concurso público internacional n.º 02/2002/EEG � Emprei-
tada «Fornecimento e montagem dos equipamentos
hidromecânicos, electromecânicos e eléctricos do
Aproveitamento Hidroeléctrico do Salto do Cabrito» �
Ribeira Grande, ilha de São Miguel.

1 � O dono da obra é a EEG � Empresa de Electricidade e
Gaz, L.da, com sede na Rua do engenheiro José Cordeiro, 6, em Ponta
Delgada.

2 � 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 � concelho da Ribeira Grande, ilha de
São Miguel.

b) Designação da empreitada � «Fornecimento dos equipamen-
tos hidromecânicos, electromecânicos e eléctricos do Aproveitamen-
to Hidroeléctrico do Salto do Cabrito».

Natureza e extensão dos trabalhos:

O fornecimento e montagem dos equipamentos hidromecânicos
da barragem e circuito hidráulico, compreendendo as com-
portas de tomada de água e descarga de fundo, as comportas
do desarenador, a grelha e limpa-grelhas da câmara de carga
e a conduta forçada de DN 600 mm, 930 m de desenvol-
vimento;

O fornecimento, montagem e ensaios de entrada em serviço
dos equipamentos electromecânicos da central hidreléctrica,
compreendendo o grupo turbina � alternador com turbina
do tipo Pelton e alternador trifásico síncrono de 700 kW,
válvula de protecção, regulador de velocidade; e

O fornecimento e montagem dos equipamentos eléctricos da
central, incluindo transformador de 30/0,4 kV, de 1000 kVA,
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celas de 30 kV, quadro de comando e controlo, equipamen-
tos eléctricos da câmara de carga e barragem e sistema de
automação do aproveitamento.

Descrição segundo o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, com refe-
rência ao Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (CPV),
publicado no suplemento do Jornal Oficial das Comunidades Euro-
peias, n.º S169, de 3 de Setembro de 1996 � aos trabalhos mais sig-
nificativos da empreitada correspondem os códigos 27220000-3,
29112200-9, 31102600-7 e 45241390-8.

Preço base do concurso � 950 000 euros, com exclusão do IVA.
c) Divisão em lotes � a obra será realizada em duas empreitadas

separadas, sendo uma relativa às obras de construção civil e a outra
ao fornecimento e montagem dos equipamentos. Cada concorrente
apenas poderá concorrer a um dos lotes.

d) (Não aplicável.)
4 � Prazo máximo de execução � 420 dias (14 meses) a contar

da data da consignação.
5 � O processo de concurso e documentos complementares po-

dem ser examinados na morada indicada no n.º 1, todos os dias úteis,
das 10 às 12 horas e das 14 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 mi-
nutos.

A aquisição do processo de concurso pode ser feita até dois terços
do prazo para apresentação de propostas, contado partir do dia se-
guinte ao da publicação no Diário da República.

O processo pode ser adquirido na morada indicada no n.º 1.
O processo de concurso será fornecido mediante o pagamento em

dinheiro ou cheque traçado de 250 euros passado em nome da EEG �
Empresa de Electricidade e Gaz, L.da, valor que já inclui IVA à taxa
de 13 %.

A EEG não faz reservas de processos sem pagamento prévio.
6 � As propostas terão de dar entrada nos serviços até às 16 ho-

ras do 60.º dia a contar do dia seguinte ao da publicação deste anún-
cio no Diário da República.

a) As propostas deverão ser enviadas ou entregues na EEG, no
Caminho da Levada, 147, em Ponta Delgada.

b) As propostas e os documentos que as instruem, bem como os
documentos de habilitação dos concorrentes, serão obrigatoriamen-
te redigidos em língua portuguesa. Porém, quando pela sua própria
natureza ou origem estiverem redigidos noutra língua, deve o con-
corrente fazê-los acompanhar de tradução devidamente legalizada,
em relação à qual declare aceitar a sua prevalência, para todos e
quaisquer efeitos, sobre os respectivos originais.

7 � a) Podem intervir no acto público do concurso todos os
concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados.

b) A abertura das propostas terá lugar às 10 horas do 1.º dia útil
seguinte ao termo do prazo para apresentação das propostas, na sede
da EEG.

8 � Será exigida a prestação de caução de montante correspon-
dente a 5 % do valor total da adjudicação, podendo esta vir a ser
dispensada nos termos e situações previstas nos n.os 3 e 4 do ar-
tigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Em cada um
dos pagamentos parciais será deduzida a percentagem de 5 % para
garantia do contrato, em reforço da caução prestada, aplicando-se o
n.º 4 do artigo 211.º do Decreto-Lei n.º 59/99, caso o requeira o ad-
judicatário.

Prazo de garantia (caução e seu reforço) � cinco anos.
9 � A empreitada é por preço global, nos termos da alínea a) do

n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Os pagamentos serão por prestações variáveis mensais, em fun-

ção das quantidades de trabalho realmente executadas, nos ter-
mos previstos no artigo 210.º do diploma atrás referido. O prazo
de pagamento é de 44 dias, nos termos do artigo 212.º do mesmo
diploma.

10 � Os agrupamentos de empresas concorrentes podem optar,
em caso de adjudicação, pela modalidade de consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária, ou em agrupamento comple-
mentar de empresas (ACE).

11 � a) Só serão admitidos concorrentes titulares de certificado
de classificação de empreiteiro de obras públicas (Portaria n.º 412-I/
99, de 4 de Junho, com a redacção que lhe foi dada pela Portaria
n.º 660/99, de 17 de Agosto) que contenha as autorizações a seguir
indicadas:

Certificados:

Da 13.ª subcategoria (instalação de equipamentos a incor-
porar em obras hidráulicas) da 5.ª categoria (instalações
eléctricas e mecânicas) e classe correspondente ao va-
lor total da proposta;

Da 1.ª subcategoria (instalações eléctricas de baixa tensão),
da 2.ª subcategoria (instalações eléctricas de média e alta

tensão e instalações de produção até 50 MW) e da
6.ª subcategoria (redes de comunicação e instalações de
electrónica) da 5.ª categoria (instalações eléctricas e me-
cânicas), e classe correspondente ao valor dos trabalhos
especializados que lhes respeitem, de acordo com a par-
te desses trabalhos relativamente ao total da proposta,
e que o concorrente deverá indicar em documento anexo
à proposta.

b) Caso o concorrente não possua os documentos supra-referidos,
em razão da sua nacionalidade, deverá apresentar certificado de ins-
crição em lista oficial de empreiteiros aprovados ou ainda certifica-
do de inscrição no registo, nos termos do n.º 1 do artigo 68.º e da
alínea a) do n.º 1 do artigo 67.º, ambos do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

c) A aptidão económico-financeira e técnica será avaliada da se-
guinte maneira:

c.1) A capacidade económico-financeira de cada concorrente é
comprovada pelos valores dos rácios fixados pela Portaria
n.º 1454/20001, de 28 de Dezembro, conforme o ponto
19.3 do programa de concurso.

Em caso de agrupamentos de empresas, aplica-se o dis-
posto no n.º 1 do artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, o qual estabelece que todas as empresas do
agrupamento devem satisfazer as disposições legais relati-
vas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras pú-
blicas;

c.2) É condição mínima de carácter técnico que cada concor-
rente terá de observar o cumprimento dos seguintes requi-
sitos:

Qualificação do director técnico � um engenheiro com
um mínimo de cinco anos de experiência em realiza-
ção de obras hidráulicas;

Apenas serão admitidos a concurso os concorrentes que
apresentem comprovação da execução de pelo menos
uma obra hidráulica de natureza semelhante à posta a
concurso, nos últimos cinco anos, de valor não infe-
rior a 750 000 euros.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias a contar do
acto público do concurso.

13 � A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, aten-
dendo aos seguintes factores de apreciação das propostas e respecti-
va ponderação.

1) Valia técnica � 60 %;
2) Preço � 30 %;
3) Prazo de execução � 10 %.

14 � É permitida a apresentação de propostas variantes ao pro-
jecto, nos termos do n.º 12 do programa de concurso, conjugado com
os artigos 20.º e 78.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

15 � (Não aplicável.)
16 � Não foi publicado o anúncio de informação prévia no Jor-

nal Oficial das Comunidades Europeias para esta empreitada.
17 � O anúncio para publicação no Jornal Oficial das Comuni-

dades Europeias foi enviado em 14 de Setembro de 2002.

6 de Setembro de 2002. � Os Gerentes: (Assinaturas ilegíveis.)
1000138476

INSTITUTO PORTUÁRIO DO SUL

Anúncio

Concurso público para a realização da empreitada «Con-
cepção/execução da valorização da marginal de
Alcoutim» (artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março).

1 � Entidade adjudicante � Instituto Portuário do Sul (IPS), Rua
do Conselheiro Bívar, 68, 8000 Faro (telefone: 289860600; fax:
289860666; email: portofaro@mail.telepac.pt).

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

3 � a) Local de execução � marginal de Alcoutim.
b) Designação da empreitada, natureza e extensão dos trabalhos �

empreitada «Concepção/execução da valorização da marginal de
Alcoutim». A empreitada contempla a execução dos projectos de
especialidades de estruturas, redes de águas, esgotos, pluviais, rega,
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gás, electricidade, telecomunicações, comportamento higrotérmico,
projecto de retenção marginal, rampa a varadouro e plano de segu-
rança, higiene e saúde no trabalho, da respectiva obra.

O preço base do concurso é de 336 134 euros, com exclusão do
imposto sobre o valor acrescentado.

Classificação estatística � categorias 45.11.12, 45.11.2, 45.21,
45.24.1, 74.20.3, referidas no Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do
Conselho, de 29 de Outubro, alterado pelo Regulamento (CE)
n.º 1232/98, do Conselho, de 16 de Junho.

4 � Prazo de execução da obra:

a) Elaboração dos projectos de execução � dois meses;
b) Execução das obras � 10 meses

5 � a) Nome, endereço, local e horário em que pode ser exa-
minado ou pedido o processo de concurso � o processo de con-
curso pode ser consultado no IPS, Delegação de Portimão (DP),
Cais de Comércio e Turismo (CCT), nos dias úteis, das 9 horas às
12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos,
desde a data da publicação do respectivo anúncio até ao dia e hora
do acto público do concurso. Desde que solicitadas por fax ou pelo
e-mail telmanunes@ipsul.pt até ao final do segundo terço do pra-
zo para apresentação das propostas, os interessados poderão ob-
ter uma cópia do processo de concurso no prazo máximo de qua-
tro dias úteis contados da data de recepção do respectivo pedido
no IPS, DP, CCT, 8500 Portimão (telefone: 282450200; fax:
282450230).

b) Montante e modalidades de pagamento do processo de con-
curso � o processo de concurso será entregue contra o pagamento
de 150 euros, acrescidos de IVA, pagos no acto da entrega, em nu-
merário ou cheque, acrescido das despesas de correio, quando envia-
do à cobrança.

6 � a) Data e hora limites para a apresentação das propostas �
as propostas serão entregues pelos concorrentes ou seus represen-
tantes até às 17 horas e 30 minutos do último dia útil do prazo de
30 dias contados a partir do dia seguinte ao da data de publicação no
Diário da República.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues as pro-
postas � as propostas serão entregues na Secretaria do IPS, Rua do
Conselheiro Bívar, 68, 8000-255 Faro, contra recibo, ou remetidas
pelo correio, sob registo e com aviso de recepção. Se o envio das
propostas for feito pelo correio, o concorrente será o único res-
ponsável pelos atrasos que porventura se verifiquem, não podendo
apresentar qualquer reclamação na hipótese da entrada dos documentos
se verificar já depois de esgotado o prazo fixado para a entrega das
propostas.

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas, bem como os
documentos que as acompanham � as propostas serão redigidas em
língua portuguesa, bem como os documentos que as acompanham.
Quando os documentos que acompanham as propostas não estive-
rem, pela sua própria natureza ou origem, redigidos em língua por-
tuguesa, serão acompanhados de tradução legalizada ou, não o sen-
do, com declaração por parte do concorrente de que aceita a sua
prevalência, para todos e quaisquer efeitos, sobre os respectivos
originais.

7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas
que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concor-
rentes, bastante para tanto, no caso de intervenção do titular da
empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de identidade.

b) Data, hora e local desse acto � o acto público do concurso
terá lugar no dia útil seguinte à entrega das propostas, pelas 11 ho-
ras, nas instalações da sede do IPS, Rua do Conselheiro Bívar, 68,
8000-255 Faro.

8 � Caução exigida � a caução para garantir o contrato será de
5 % do valor da adjudicação e será prestada nos termos e prazos
previstos no programa de concurso.

9 � Tipo de empreitada e modalidades de pagamento � a em-
preitada é por preço global, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março. Os pagamentos serão realizados nos ter-
mos do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, e no caderno de encargos.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � ao con-
curso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas legalmente
constituídas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica
de associação no momento do concurso. No caso de adjudicação da
empreitada a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão
obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, numa única en-

tidade ou em consórcio externo, em regime de responsabilidade so-
lidária.

11 � Condições mínimas:

a) Para os concorrentes detentores do certificado de classifi-
cação de empreiteiro de obras públicas que contenha as
seguintes autorizações:

a.1) Das 1.ª, 5.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª e 13.ª subcategorias da
1.ª categoria e da 2.ª subcategoria da 4.ª categoria,
das classes correspondentes ao valor da proposta;

b) Para os concorrentes não detentores de certificado de clas-
sificação de empreiteiros de obras públicas aplica-se o dis-
posto nos artigos 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março;

c) Para verificação da aptidão dos concorrentes adoptam-se
os seguintes valores mínimos:

1) Considerando os critérios de qualificação, da capaci-
dade técnica e da capacidade económica e financeira,
classificados numa escala de 1 a 5, os concorrentes
que não obtiverem uma classificação final mínima
de 3 serão excluídos;

2) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes
para a execução da obra posta a concurso deverão
ser adoptados os seguintes critérios:

Comprovação da execução de pelo menos uma obra
de idêntica natureza, de valor igual ou superior a
65 % do valor da obra posta a concurso;

Adequação do equipamento e da ferramenta espe-
cial a utilizar na obra, seja próprio, alugado ou
sob qualquer forma, às suas exigências técnicas;

Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, es-
tejam ou não integrados na empresa, a afectar à
obra. O director técnico proposto para a obra
deve possuir currículo na direcção de obras se-
melhantes, em natureza, dimensão e complexi-
dade, à posta a concurso;

Composição da equipa projectista, que deverá ser
composta, no mínimo, por engenheiros civis com
experiência em projectos de obras de hidráulica,
obras marítimas e estruturas, engenheiros elec-
trotécnico;

3) Na avaliação da capacidade económica e financeira:

Apresentar uma liquidez geral > 103.85 %,
Apresentar uma autonomia financeira > 9.85 %;
Apresentar um grau de cobertura do imobilizado

> 115.69 %;
Apresentar um volume de negócios igual ou superior

a duas vezes o valor da obra posta a concurso;
Apresentar um rácio encargos financeiro/volume de

negócios < 5 %.

12 � Prazo de validade da proposta � o prazo de validade da
proposta é de 66 dias contados a partir da data do acto público de
abertura de propostas.

13 � Critério de apreciação das propostas � a adjudicação será
efectuada à proposta economicamente mais vantajosa, nos termos
do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, atendendo
aos seguintes factores e subfactores de apreciação das propostas e
respectiva ponderação:

a) Preço � 45 %;
b) Qualidade técnica da proposta 45 %:

1) Memória descritiva e justificativa da metodologia a
utilizar na realização dos projectos � 10 %;

2) Programa de trabalhos, onde se inclui a enumeração
dos meios técnicos/humanos e tecnológicos na reali-
zação dos projectos � 10 %;

3) Memória descritiva e justificativa do modo de execução
da obra � 10 %;

4) Programa de trabalhos, onde se inclui o plano de tra-
balhos, plano de mão-de-obra e plano de equipamen-
to � 10 %;

5) Metodologia de implementação do plano de seguran-
ça/saúde/qualidade � 5 %;

c) Prazo de execução � desenvolvimento temporal da con-
cepção e execução do projecto e da obra � 15 %.
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14 � Variantes � não é admitida a apresentação pelos concor-
rentes de variantes ao projecto ou a parte dele.

15 � (Não aplicável.)
16 � (Não aplicável.)
17 � (Não aplicável.)
18 � (Não aplicável.)
19 � O IPS reserva-se o direito de não adjudicar a execução da

empreitada no caso de não existirem garantias de financiamento
comunitário.

12 de Setembro de 2002. � A Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Maria Catarina Pires Brito da Cruz. 1000138524

MARF � MERCADO ABASTECEDOR
DA REGIÃO DE FARO, S. A.

Anúncio

Concurso público internacional � Empreitada de constru-
ção do Mercado Abastecedor da Região de Faro �
3.ª fase � pavilhão do mercado � fundações, estrutu-
ras e coberturas.

1 � MARF � Mercado Abastecedor da Região de Faro, S. A.,
sediada na Praceta de Azedo Gneco, 8, Faro (telefone: 289990520;
fax: 289991740).

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 � Mercado Abastecedor da Região de
Faro, Guelhim, Estói, Faro.

b) Designação � «Empreitada de construção do Mercado Abas-
tecedor da Região de Faro � 3.ª fase � pavilhão do mercado �
fundações, estruturas e coberturas».

c) Natureza e extensão dos trabalhos � execução de fundações,
estruturas e coberturas do edifício a construir, bem como realização
do projecto de execução referente à empreitada, entre outros.

Classificação estatística (Regulamento CE n.º 1232/98, da Comis-
são, de 17 de Junho) � 45.11.12, 45.21.72, 45.22.12, 45.22.20,
45.25.31, 45.25.41 e 45.25.62.

Preço base do concurso � 3 710 000 euros, sem IVA.
4 � Prazo máximo de execução � 240 dias seguidos.
5 � a) O processo de concurso encontra-se patente no Mercado

Abastecedor da Região de Faro, Guelhim, Estói, Faro (telefone:
289990520). Os pedidos para fornecimento do processo de concurso
serão efectuados para o fax 289991740, a partir da publicação do
anúncio, e fornecidos no prazo de seis dias, contados da recepção do
pedido escrito.

b) O processo de concurso será fornecido contra o pagamento de
250 euros, mais IVA, mediante cheque à ordem de MARF, S. A.

6 � a) As propostas serão apresentadas até às 17 horas do 52.º
dia (dias seguidos) contado a partir do dia seguinte à publicação do
anúncio no Diário da República.

b) As propostas serão entregues, contra recibo, ou via correio,
registado e com aviso de recepção, no local indicado no n.º 5,
alínea a), registando-se a hora de recepção.

c) As propostas e os documentos serão redigidos em língua portu-
guesa. Quando os documentos estiverem redigidos noutra língua se-
rão acompanhados de tradução legalizada, em relação à qual decla-
rem aceitar a sua prevalência sobre os respectivos originais.

7 � a) No acto público só poderão intervir os concorrentes ou
seus representantes credenciados.

b) O acto público terá lugar às 10 horas do 1.º dia útil imediata-
mente seguinte ao termo do prazo referido no n.º 6, alínea a), no
local indicado no n.º 5, alínea a).

8 � a) O concorrente apresentará caução de manutenção da pro-
posta no valor de 37 000 euros.

b) O adjudicatário apresentará caução no valor de 5 % do preço
proposto, garantindo o cumprimento das obrigações que resultem do
contrato.

c) As cauções serão prestadas por garantia bancária autónoma ou
por depósito bancário.

9 � Regime da empreitada � preço global.
10 � a) Poderão concorrer entidades individuais e associadas não

agrupadas sob qualquer forma jurídica, se declararem intenção de, em
caso de adjudicação, se agruparem em consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária passiva.

b) Caso o concorrente seja constituído por entidades associadas,
todas elas têm de declarar a responsabilidade solidária pela manuten-
ção da proposta.

11 � a) Os concorrentes estabelecidos em Portugal deverão ser
titulares de certificado de classificação de empreiteiros de obras pú-

blicas, emitido pelo IMOPPI, contendo autorizações corresponden-
tes às 1.ª, 3.ª e 12.ª subcategorias da 1.ª categoria, devendo a 1.ª sub-
categoria ser de classe correspondente ao valor total da proposta e
as restantes subcategorias de classes correspondentes ao valor dos
respectivos trabalhos.

b) Os concorrentes não detentores do certificado acima referido
deverão provar a sua idoneidade e qualificações legais nos termos
dos artigos 67.º ou 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, conforme apli-
cável.

c) Serão excluídos do concurso concorrentes que se encontrem
em qualquer das situações previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei
n.º 59/99.

12 � A validade das propostas será de 66 dias contados do acto
público, prorrogável, por consentimento tácito dos concorrentes,
por mais 44 dias, se nada requererem em contrário findo aquele
prazo.

13 � Critério de adjudicação:

a) Preço (60 %):

Preço da proposta � 55 %;
Preços unitários � 5 %;

b) Prazos e recursos (27 %):

Prazos � 20 %;
Programa de trabalhos � 4 %;
Histograma de recursos humanos � 2 %;
Cronograma financeiro � 1 %;

c) Qualidade do anteprojecto (13 %):

Adequação às funções � 5 %;
Compatibilidade com a arquitectura � 6 %;
Dimensionamento � 2 %.

14 � Não são admitidas propostas variantes ou condicionadas.
15 � O pagamento dos trabalhos ao adjudicatário far-se-á por

objectivos, nos termos estabelecidos no caderno de encargos.
16 � Este anúncio foi hoje enviado para publicação em Diário

da República.
17 � Este anúncio foi hoje enviado para publicação no Jornal

Oficial das Comunidades Europeias.

19 de Setembro de 2002. � Pelo Conselho de Administração:
(Assinaturas ilegíveis.) 3000072738

METROPOLITANO DE LISBOA, E. P.

Aviso

Concurso 71/02/GJC � «Prestação de serviços de vigi-
lância, guardaria e portaria no Metropolitano de Lis-
boa, E. P.»

Torna-se público que, nesta data, foram juntos esclarecimentos
ao processo de concurso para a empreitada referida em epígrafe.

Mais se informa que foram enviadas cópias dos esclarecimentos
aos interessados que adquiriram o processo de concurso.

19 de Setembro de 2002. � O Presidente do Conselho de Gerên-
cia, Manuel Alcindo Antunes Frasquilho. 3000072770

SULDOURO � VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, S. A.

Sede: Aterro Sanitário de Vila Nova de Gaia e Santa Maria
da Feira, Rua do Conde-Barão, 4415-103 Sermonde

Capital social: 3 400 000 euros

Pessoa colectiva n.º 503693812.
Matriculada sob o n.º 4451 na Conservatória do Registo Comercial

do Porto.
Anúncio

Fornecimento e instalação de unidade de extracção e
valorização energética de biogás do aterro sanitário de
Sermonde.

1 � Designação, endereço, número de telefone, telex e telefax
da entidade adjudicante � SULDOURO � Valorização e Tratamen-
to de Resíduos Sólidos Urbanos, S. A., Aterro Sanitário de Sermonde,
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Rua do Conde-Barão, 4415-103 Sermonde (telefone: 227419160;
fax: 227419169).

2 � Objecto do concurso público � o concurso toma a designa-
ção de «Fornecimento e instalação de sistema de valorização ener-
gética de biogás do aterro sanitário de Sermonde» e consiste essen-
cialmente na elaboração do projecto, fornecimento e instalação de
uma central de energia eléctrica, elaboração dos estudos e ensaios,
ajuste das unidades existentes, assistência técnica durante dois anos
após o arranque da instalação e formação do pessoal de operação e
manutenção, de acordo com a CPA 45.25.62; 45.34.32 [Classifica-
ção Estatística de Produtos por Actividade, a que se refere o Regu-
lamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publi-
cado 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 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, n.º L177, de 22 de Junho de 1998].

3 � Local da entrega e instalação dos bens � distrito do Porto,
concelho de Vila Nova de Gaia, freguesia de Sermonde, no aterro
sanitário de Sermonde.

4 � Datas limite para o início e para a conclusão do forneci-
mento � o prazo de entrega do equipamento e sua instalação será
proposto pelo concorrente.

5 � Qualificação dos concorrentes � podem concorrer empre-
sas fornecedoras deste tipo de equipamento devidamente habilitadas
para o efeito, devendo estas apresentar garantias de manutenção e
assistência futuras relativas ao equipamento a fornecer.

6 � Reservas quanto à adjudicação � não serão admitidas pro-
postas relativas a parte dos bens objecto do concurso.

7 � Variantes � é proibida a apresentação de alterações de cláu-
sulas do caderno de encargos, sendo permitida a apresentação de
propostas variantes.

8 � Condições de carácter profissional, técnico e económico que
os concorrentes devem preencher � a apreciação das condições de
carácter profissional, técnico e económico que os concorrentes de-
vem preencher será efectuada através da apresentação dos documen-
tos constantes dos artigos 34.º, 35.º e 36.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho.

9 � Forma jurídica que deve revestir o grupo de concorrentes ad-
judicatário � os concorrentes podem ser empresas ou agrupamentos
de empresas, residentes ou não residentes em território nacional, sem
qualquer modalidade jurídica de associação no momento em que se apre-
sentem a concurso, desde que declarem a intenção, em caso de adjudi-
cação, de se associarem em consórcio externo, agrupamento comple-
mentar de empresas ou sociedade anónima, em qualquer dos casos em
regime de responsabilidade solidária dos consorciados, agrupados ou
accionistas, entre si e com o consórcio, agrupamento ou sociedade.

10 � Designação, endereço e horário da entidade a quem podem
ser pedidos o programa do concurso e o caderno de encargos � o
programa do concurso e o caderno de encargos podem ser examina-
dos ou pedidos à:

a) Entidade adjudicante indicada no n.º 1, de segunda-feira a
sexta-feira, das 9 às 13 horas e das 14 às 18 horas;

b) O processo do concurso será fornecido no prazo máximo
de quatro dias úteis após a recepção do respectivo pedido;

c) Os pedidos de documentos podem ser apresentados até ao
5.º dia útil anterior ao termo do prazo para apresentação
das propostas;

d) O preço dos documentos é de 250 euros, com exclusão do
imposto sobre valor acrescentado, que deverão ser pagos
em dinheiro ou cheque à ordem da SULDOURO, Valoriza-
ção e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, S. A.

11 � Data e hora limites para entrega das propostas:

a) As propostas, que serão entregues em duplicado, devem ser
entregues em mão ou enviadas pelo correio, sob registo e
com aviso de recepção, contra recibo, para a SULDOURO,
Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, S. A;

b) As propostas devem ser entregues até às 17 horas do dia
11 de Novembro de 2002;

c) As propostas e todos os documentos que as acompanham
devem ser redigidos em português.

12 � Data, hora e local do acto público e indicação das pessoas
que podem assistir � proceder-se-á à abertura das propostas pelas
15 horas do dia 12 de Novembro de 2002, no local indicado no n.º 1,
podendo a ela assistir os mandatários das empresas concorrentes
devidamente credenciados para o efeito.

13 � Critério de adjudicação do contrato, com explicitação dos
factores que nele intervêm, por ordem decrescente de importância �

a adjudicação será feita à proposta economicamente mais vantajo-
sa, atendendo-se aos factores de apreciação, que se indicam por or-
dem decrescente:

a) Preço, custos de manutenção/exploração e assistência �
50 %;

b) Valor técnico e nível de garantia � 40 %;
c) Prazo de entrega � 10 %.

14 � Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a man-
ter as propostas � os concorrentes são obrigados a manter as pro-
postas pelo prazo de 60 dias contados da data limite para a sua en-
trega. Este prazo, se necessário, considerar-se-á prorrogado, por
consentimento tácito dos concorrentes que nada requeiram em con-
trário, por iguais períodos.

15 � Prestação de caução e modalidades essenciais de pagamen-
to � a caução é de 5 % do total da adjudicação, excluindo o IVA, e
será prestada na data da celebração do contrato por depósito em
dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou medi-
ante garantia bancária ou seguro-caução.

16 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da
República e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias � 18 de
Setembro de 2002.

17 de Setembro de 2002. � O Administrador-Delegado, José
Loureiro Campos. 3000072565

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral da Saúde

Hospital de Pulido Valente

Serviço de Aprovisionamento

Aviso rectificativo

Concurso público para fornecimento de alimentação
a doentes e pessoal do Hospital de Pulido Valente

Por ter saído com inexactidão a publicação inserta no Diário da
República, 3.ª série, n.º 213, de 14 de Setembro de 2002, a p. 19 659,
rectifica-se que onde se lê:

16 � Outras informações � os esclarecimentos e informa-
ções complementares de que os concorrentes careçam devem
ser solicitados ao júri do concurso no primeiro terço do prazo
referido na alínea a) do n.º 5 deste anúncio.

18 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário
da República, 3.ª série � 2 de Setembro de 2002.

Hospital de Pulido Valente, 2 de Setembro de 2002.

deve ler-se:

16 � Outras informações � os esclarecimentos e informa-
ções complementares de que os concorrentes careçam devem
ser solicitados ao júri do concurso no primeiro terço do prazo
referido na alínea a) do n.º 5 deste anúncio.

17 � Admite-se a possibilidade de recorrer ao estabelecido
na alínea g) do n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho.

18 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário
da República, 3.ª série � 2 de Setembro de 2002.

Hospital de Pulido Valente, 2 de Setembro de 2002.

O Chefe de Repartição, Vitorino Calhas. 3000072715

Aviso rectificativo

Concurso público para concepção de modelos de
fardamento para profissionais do Hospital de Pulido
Valente.

Por ter saído com inexactidão a publicação inserta no Diário da
República, 3.ª série, n.º 213, de 14 de Setembro de 2002, a p. 19 660,
rectifica-se que onde se lê:

18 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário
da República, 3.ª série � 2 de Setembro de 2002.
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deve ler-se

17 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário
da República, 3.ª série � 2 de Setembro de 2002.

16 de Setembro de 2002. � O Chefe de Repartição, Vitoriano
Calhas. 3000072716

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

Aviso rectificativo

Concurso público para a empreitada «Avenida de Adelino
Amaro da Costa � troço entre a A 5 e Murches» � obra
n.º 2.11.0.22.

Para os devidos efeitos, informam-se os interessados de que no
processo de concurso cujo anúncio foi publicado no Diário da Re-
pública, 3.ª série, n.º 176, de 1 de Agosto de 2002, por lapso não
foram incluídas no caderno de encargos todas as peças desenhadas.

A fim de habilitar os interessados a apresentar proposta de preço
para o referido concurso, foram fornecidas a todos os concorrentes as
páginas em falta, com os n.os 961, 962, 963, 964, 965, 966 e 967, as
quais foram, simultaneamente, junto ao processo patente ao concurso.

Mais se informa que é concedido novo prazo de entrega de pro-
postas, no âmbito do presente procedimento, por 33 dias, contados
a partir do dia seguinte à data de publicação deste anúncio no Diário
da República, devendo, em consequência, considerar-se rectificada
a alínea a) do n.º 6 do anúncio do concurso público ora em questão
e supra melhor identificado.

26 de Agosto de 2002. � O Vereador, Carlos Filipe Reis.
3000072357

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE

Anúncio rectificativo

Concurso público para execução da empreitada
de reabilitação do Parque Natural da Ribeira dos Caldeirões

Para os devidos efeitos se torna público que, relativamente
ao concurso mencionado em epígrafe, publicado no Diário da

República, 3.ª série, n.º 208, de 9 de Setembro de 2002, as
alíneas dos pontos que a seguir se enunciam passam a ter a se-
guinte redacção:

5 � b) Podem ser solicitadas cópias autenticadas do proces-
so do concurso e da documentação até às 15 horas do dia 22 de
Outubro de 2002, mediante o pagamento prévio de 500,88 eu-
ros, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.

6 � a) As propostas terão que ser entregues até às 16 horas
do dia 4 de Dezembro de 2002.

Enviado para publicação no Diário da República em 17 de Se-
tembro de 2002.

16 de Setembro de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, Rogé-
rio Cabral de Frias. 1000138479

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Aviso de rectificação

Concurso público para execução da empreitada «Be-
neficiação da EM 594 � acesso às Termas de Alca-
fache».

Relativamente à empreitada em epígrafe, cujo anúncio de con-
curso foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 192, de
21 Agosto de 2002, esclarece-se o seguinte:

«No artigo 001.003.002 do mapa de trabalhos constante do pro-
cesso de concurso, bem como na disquete que acompanhou o mes-
mo, a não especificação da espessura da base de agregado britado de
granulometria extensa no artigo originou um pedido de esclarecimento
de uma firma concorrente, pelo que se esclarece que a espessura a
considerar será de 15 cm, conforme consta da memória descritiva,
devendo cada concorrente fazer referência na nota justificativa do
preço proposto desse facto.»

Este esclarecimento foi já comunicado a todos os concorrentes
que levantaram o processo.

16 de Setembro de 2002. � Pelo Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 3000072491
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALBUFEIRA

Anúncio

Processo n.º 215/2001.
Falência (requerida).
Requerida � Carlos & Guido � Sociedade de Bares e Restaurantes, L.da

António Manuel Fernandes Santos, juiz de direito de turno ao Círculo
Judicial de Portimão:

Faz saber que, por sentença de 30 de Julho de 2002, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de Carlos & Guido � Socie-
dade de Bares e Restaurantes, L.da, identificação fiscal n.º 502998547,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Albufeira com
o n.º 1316/930608, com sede na Rua de São Gonçalo de Lagos, 5,
8200-181 Albufeira, tendo sido fixado em 30 dias, contados da pu-
blicação 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 Proces-
sos Especiais de Recuperação de Empresa e de Falência.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Luís Fortes, com escritó-
rio na Rua do Dr. Emiliano da Costa, 89-A, Faro, 8000-324 Faro.

13 de Setembro de 2002. � O Juiz de Direito de Turno, António
Manuel Fernandes Santos. � O Oficial de Justiça, Hélder Fonseca.

1000138493

1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE BRAGA

Anúncio

Processo n.º 922/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Sónia de Jesus Gomes de Sá.
Requerida � Academia de Aeróbica, L.da

Ana Paula Pereira Amorim, juíza de direito do 1.º Juízo Cível do
Tribunal da Comarca de Braga:

Faz saber que são citados os credores da requerida Academia de
Aeróbica, L.da, identificação fiscal n.º 502815272, com sede na Rua
dos Congregados, 93, São Victor, 4700 Braga, para no prazo de
10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a con-
tar-se da última publicação do anúncio, deduzirem oposição, justifi-
carem os seus créditos ou proporem qualquer outra providência dife-
rente da requerida, devendo oferecer logo os meios de prova de que
disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 5 de Julho de 2002.
O prazo acima indicado é contínuo, correndo durante as férias

judiciais. Se esse prazo terminar em dias em que os tribunais estive-
rem encerrados, transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

11 de Julho de 2002. � A Juíza de Direito, Ana Paula Pereira
Amorim. � A Oficial de Justiça, Virgília Maria Silva. 1000138109

1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio

Processo n.º 481/2002.
Falência (requerida).
Requerente � António Arménio Magalhães Moreira da Silva.
Requerida � EMBORGUI � Prod. de Bord. de Têxteis Lar, L.da

Dr.ª Leonor Maria Ribeiro Gama, juíza de direito de turno do Tribu-
nal da Comarca de Guimarães:

Faz saber que são ci tados os credores da requerida
EMBORGUI � Prod. de Bord. de Têxteis Lar, L.da, com sede na

Rua da Barreira, 284, São João de Ponte, 4800 Guimarães, 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, de-
vendo oferecer logo os meios de prova de que disponham (ar-
tigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 5 de Junho de 2002.

16 de Agosto de 2002. � A Juíza de Direito, Leonor Maria Ri-
beiro Gama. � A Oficial de Justiça, Francisca Cândida Veiga.

3000072539

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

Anúncio

Processo n.º 634/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Maria Alzira Oliveira Torrinha.
Requerida � Confecções Leite & Silva, L.da

O juiz de direito do 2.º Juízo Cível do Tribunal da Comarca de Vila
Nova de Famalicão:

Faz saber que são citados os credores da requerida Confecções Leite
& Silva, L.da, identificação fiscal n.º 502341254, com sede no lugar
de Cornide, Joane, 4760 Vila Nova de Famalicão, para no prazo de
10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a
contar-se da segunda publicação do anúncio no Diário da República,
deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou proporem qual-
quer outra providência diferente da requerida, devendo oferecer logo
os meios de prova de que disponham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPE-
REF).

A petição deu entrada na Secretaria em 8 de Julho de 2002.
A acção tem o valor de 14 963,95 euros.

23 de Agosto de 2002. � A Juíza de Direito de Turno, Cristina
Cardoso. � A Oficial de Justiça, Albertina Fernandes. 3000071074

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

Anúncio

Processo n.º 9/2002.
Falência (apresentação).
Requerente � António Pereira Moreira, L.da, e outro(s).
Efectivo com. credores � Direcção dos Serviços da Justiça Tributá-

ria e outro(s).

Faz-se saber que por sentença de 4 de Julho de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de António Pereira
Moreira, L.da, identificação fiscal n.º 500969183, com sede na
Travessa do Dr. Carlos Felgueiras, 12, 4.º, sala E (Centro Com.
Visc. Barreiros), 4470 Maia, tendo sido fixado em 30 dias, con-
tados da publicação do competente anúncio no Diário da Repú-
blica, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, con-
forme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do
CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. Manuel Jaime Fernandes,
endereço: Rua do Relógio, 321, 3.º, 4200 Porto, em substituição do
Dr. José Miguel Alves de Sampaio Rebelo.

16 de Agosto de 2002. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Eugénia Cruz. 3000072475

Anúncio

Processo n.º 94/2002.
Falência (requerida).
Requerente � C. de Crédito Ag. Mútuo Vale Sousa Baixo Tâmega.
Requeridos � Albino Ferreira Silva e outro(s).



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 228 � 2 de Outubro de 200221 080

Ana Paula Figueiredo, juíza de direito de turno neste Tribunal de
Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que por sentença de 3 de Setembro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência do requerido Albino
Ferreira Silva, residente na Rua Nova do Outeiro de Sá, 43, 2.º, es-
querdo, Ermesinde, e da requerida Maria Odete Pereira Nogueira da
Silva, residente na Rua da Nova do Outeiro de Sá, 43, 2.º, esquerdo,
Ermesinde, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação do
competente anúncio no Diário da República, o prazo para os cre-
dores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no dispos-
to no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. José Estêvão Pinheiro Vi-
dal, com escritório na Rua das Moutadas, 395, Miramar,
4405 Valadares.

4 de Setembro de 2002. � A Juíza de Direito, Ana Paula Figuei-
redo. � A Oficial de Justiça, Maria Arminda. 3000072569

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

Anúncio

Processo n.º 180/2002.
Processo especial de recuperação de empresa (apresentação).
Requerente � Araújo & Ferreira, S. A.
Credor � BSS � Confecções, L.da, e outro(s).

São citados os credores de Araújo & Ferreira, S. A., 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, deduzi-
rem 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 CPEREF).

Os credores deverão também, querendo, indicar o gestor judicial
que entenderem como mais idóneo com vista à designação no pro-
cesso.

A petição deu entrada na Secretaria em 6 de Agosto de 2002.

14 de Agosto de 2002. � A Juíza de Direito, Maria Helena Oli-
veira Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Delfina Simões.

3000072316

Anúncio

Processo n.º 195/2002.
Processo especial de recuperação de empresa (apresentação).
Requerente � A. J. Teixeira, L.da, com sede na Rua da Mainça, 604,

Matosinhos.

São citados os credores 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 dispo-
nham (artigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 11 de Setembro de 2002.

13 de Setembro de 2002. � O Juiz de Turno, António Eleutério
Brandão Almeida. � A Oficial de Justiça, Maria Isabel Silva.

3000072340

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

Aviso

Pedido de alteração ao alvará de loteamento n.º 11/91

Torna-se público, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que se encontra em
discussão pública o pedido de alteração ao alvará de loteamento
n.º 11/91 requerido por Miguel Faria Pereira, número de identifica-
ção fiscal 191381730, residente no lugar da Senhora da Graça, fre-
guesia de Vila Caíz deste concelho, na qualidade de proprietário do
prédio urbano, a que corresponde o lote n.º 6 do referido alvará de
loteamento, pelo prazo de 15 dias, contados a partir do 8.º dia útil

a seguir à publicação do presente aviso na 3.ª série do Diário da
República.

Finalidade do pedido: aumento das áreas de implantação e de cons-
trução, bem como na construção de um anexo.

Durante o período de discussão pública acima fixado, podem os
interessados consultar o respectivo processo administrativo (ref. 63/
02 Altlote) junto da Repartição Administrativa do Departamento de
Urbanismo desta autarquia.

As sugestões, reclamações ou observações que, eventualmente,
venham a ser apresentadas devem ser formuladas através de reque-
rimento escrito dirigido ao presidente da Câmara Municipal, deven-
do neste constar a identificação e o endereço dos seus autores e a
qualidade em que as apresentam.

3 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Armindo José
da Cunha Abreu. 3000072632

CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL

Aviso

Rui Miguel da Silva, presidente da Câmara Municipal de Arganil:

Faz público que, no uso da competência que lhe é conferida pela
alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e consideran-
do o artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, por
seu despacho de 13 de Setembro de 2002, autorizou a transferência
de Bruno Sérgio Palma de Carvalho � técnico profissional princi-
pal � topógrafo, do quadro de pessoal do município do Seixal para
o quadro de pessoal do município de Arganil, com efeitos a partir de
1 de Outubro de 2002.

16 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Rui Miguel
da Silva. 3000072493

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Anúncio

Concurso limitado por prévia qualificação para a realiza-
ção do estudo de viabilidade do acesso rodoviário a
São Jacinto.

1 � Relativamente ao concurso acima mencionado informamos
o seguinte:

a) Na sequência da prorrogação do prazo para entrega das pro-
postas por mais oito dias, que terminava às 16 horas do
dia 12 de Setembro, o prazo limite para a apresentação das
propostas passará a ser até às 16 horas do dia 20 de Setem-
bro, realizando-se o acto público de abertura de propostas
pelas 10 horas do dia 23 de Setembro de 2002.

2 � Aviso enviado para publicação no Diário da República,
3.ª série, em 17 de Setembro de 2002.

A Chefe da Divisão Jurídica (com competência delegada), Isabel
Figueiredo. 1000138495

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

Aviso

Concurso interno geral para provimento de um lugar
de chefe da Divisão de Equipamento

Faz-se público que, por despacho do presidente da Câmara Muni-
cipal de Bragança de 8 de Maio de 2002, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis contados a partir da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, concurso interno geral para
provimento de um lugar do cargo de chefe da Divisão de Equipa-
mento do grupo do pessoal dirigente do quadro do pessoal desta
Câmara Municipal, a exercer em comissão de serviço.

1 � Legislação aplicável � o concurso rege-se, nomeadamente
pela Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e Decretos-Leis n.os 514/99, de
24 de Novembro, 204/98, de 11 de Julho, e 238/99, de 25 de Junho.

2 � Prazo de validade � o concurso visa exclusivamente o pro-
vimento da vaga referida, em comissão de serviço, pelo período de
três anos, que poderá ser renovada por iguais períodos, e caduca com
o seu preenchimento.
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3 � Área de actuação � funções de conteúdo genérico e descri-
tas no mapa I constante do anexo à Lei n.º 49/99, de 22 do Junho,
na parte aplicável, e do mapa I anexo do Decreto-Lei n.º 514/99, de
24 de Novembro, sem prejuízo de outras que sejam cometidas ou o
venham a ser, no âmbito da regulamentação interna dos serviços,
nomeadamente das atribuições definidas na estrutura orgânica da
Câmara Municipal, inerentes à respectiva Divisão de Equipamento
e eventualmente as competências que nele forem delegadas, nos
termos da lei.

4 � Requisitos legais de admissão � podem concorrer os indiví-
duos que reúnam os seguintes requisitos:

4.1 � Gerais � os constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

4.2 � Especiais � podem concorrer os funcionários que até ao
termo do prazo de entrega das candidaturas reúnam os requisitos
constantes do artigo 4.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, e sejam detentores
de uma licenciatura em Economia, em Gestão de Empresas ou Ges-
tão Financeira.

5 � Condições preferenciais � as condições preferenciais consi-
deradas necessárias ao desempenho do cargo são:

5.1 � Nas habilitações � licenciatura em Economia.
5.2 � Na experiência profissional � experiência na área de ac-

tividade para a qual o concurso é aberto.
6 � Vencimento e regalias sociais � a título de remuneração base,

ao chefe de divisão cabe o vencimento estabelecido no artigo 34.º
da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, em conjugação com o disposto no
anexo n.º 8 do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e legis-
lação complementar.

As regalias sociais são as genericamente vigentes para os funcio-
nários da Administração Pública.

7 � Os métodos de selecção a utilizar são:

a) A avaliação curricular;
b) A entrevista profissional de selecção.

7.1 � Avaliação curricular � visa avaliar as aptidões dos candi-
datos na área para que o concurso é aberto, com base na análise do
respectivo currículo profissional, e serão ponderadas a habilitação
académica, a experiência profissional e a formação profissional, sendo
os candidatos graduados de 0 a 20 valores em função da média arit-
mética simples da pontuação obtida nos factores considerados para
o efeito.

7.2 � Entrevista profissional � visa avaliar, numa relação in-
terpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissio-
nais e pessoais dos candidatos e serão ponderados os seguintes fac-
tores: sentido crítico, motivação, capacidade de relacionamento e
aptidões profissionais.

7.3 � Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selec-
ção são classificados na escala de 0 a 20.

7.4 � A classificação final é expressa na escala de 0 a 20 valores
e resulta da média aritmética simples ou ponderada das classifica-
ções obtidas nos métodos de selecção, sendo que a entrevista profis-
sional de selecção não pode ter um índice de ponderação superior ao
da avaliação curricular.

7.5 � Ao sistema de classificação é, ainda, aplicado o disposto
nos n.os 3, 4 e 5 do artigo 13.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

7.6 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam da acta das reuniões do júri do concurso, sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

7.7 � A classificação final dos candidatos será expressa na escala
de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética ponderada das pon-
tuações obtidas nos métodos de selecção utilizados, de harmonia com
a fórmula seguinte:

CF =
 2AC + 1EPS

2

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

8 � Local de trabalho � área do concelho de Bragança.
9 � Formalização das candidaturas:
9.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante re-

querimento, redigido em papel normalizado, de acordo com o es-
tabelecido no Decreto-Lei n.º112/90, de 4 de Abril, ou ainda em

impresso tipo a solicitar pessoalmente ou pelo correio à Secção
de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Bragança, Forte
de São João de Deus, 5300 Bragança, dirigido ao presidente da
Câmara, solicitando admissão ao concurso. O requerimento e os
documentos referidos no n.º 9.4 deverão ser enviados para o
mesmo endereço até ao termo do prazo fixado para a apresenta-
ção das candidaturas, sendo entregues pessoalmente ou pelo cor-
reio com aviso de recepção.

9.2 � Dos requerimentos de admissão deverão constar obrigato-
riamente:

a) Identificação completa (nome, filiação, nacionalidade, na-
turalidade, data de nascimento, número, local e data de
emissão do bilhete de identidade), residência, código postal
e telefone;

b) Habilitações literárias;
c) Indicação da categoria detida, serviço a que pertence, natu-

reza do vínculo e antiguidade na actual categoria, na carreira
e na função pública;

d) Quaisquer outros elementos que os interessados considerem
relevantes para a apreciação do seu mérito ou possam cons-
tituir motivo de preferência legal;

e) Declaração, sob compromisso de honra, de que o candidato
reúne os requisitos gerais de provimento em funções públicas.

9.3 � A falta da declaração referida na alínea e) determina a
exclusão do concurso.

9.4 � Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena de
exclusão, nos casos referidos nas alíneas a) e b), da seguinte docu-
mentação:

a) Declaração, passada e autenticada pelo serviço ou organis-
mo a que se encontra vinculado, especificando o tempo de
serviço na categoria, na carreira e na função pública;

b) Curriculum vitae pormenorizado, devidamente datado e
assinado pelo candidato, indicando, nomeadamente, as fun-
ções que exerce e as exercidas anteriormente e os períodos
de duração a que umas e outras se reportam, relevante para
o exercício de funções inerentes ao lugar a concurso, bem
como formação profissional que possui e respectiva dura-
ção;

c) Documentos, autênticos ou autenticados, comprovativos das
acções de formação profissional e da respectiva duração;

d) Documentos, autênticos ou autenticados, comprovativos dos
elementos que os candidatos considerem relevantes para a
apreciação do seu mérito ou que possam constituir motivo
de preferência legal.

10 � Os documentos e as declarações passadas pelos serviços ou
organismos deverão ser sempre autênticos ou autenticados, sob pena
de não serem considerados.

11 � A apresentação ou a entrega de documento falso implica,
para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento, a partici-
pação à entidade competente para procedimento disciplinar e pe-
nal, conforme os casos.

12 � Os candidatos que sejam funcionários da Câmara Municipal
de Bragança estão dispensados da apresentação de documentos com-
provativos que constem do respectivo processo individual.

13 � Assiste ao júri a faculdade de solicitar aos serviços ou exigir
a cada candidato, em caso de dúvida sobre a situação descrita, a in-
dicação de elementos ou a apresentação de documentos comprovati-
vos de factos por eles referidos que possam relevar para a aprecia-
ção do seu mérito.

14 � A apresentação ou entrega de documento falso implica, para
além dos efeitos de exclusão ou não provimento, a participação às
entidades competentes para eventual procedimento disciplinar e
penal.

15 � Os candidatos admitidos ao concurso constarão de relação
a afixar no átrio dos Paços do Município, nos termos do n.º 2 do
artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e os candida-
tos excluídos serão notificados nos termos do artigo 34.º do mesmo
diploma legal.

16 � O júri convocará os candidatos admitidos para a realização
da entrevista profissional de selecção através de ofício registado.

17 � A publicação da lista de classificação final será feita nos
termos do n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho.

18 � Constituição do júri � após a realização do sorteio a que
alude o artigo 6.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, a constituição do
júri, constante da acta n.º 233/2002, de 6 de Junho, da Comissão de
Observação e Acompanhamento, é a seguinte:

Presidente � engenheiro Rui Afonso Cepeda Caseiro, vice-pre-
sidente e vereador em regime de tempo inteiro.
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Vogais:

1.º vogal efectivo � engenheiro Vítor Manuel do Rosário
Padrão, director do Departamento de Obras e Urbanis-
mo da Câmara Municipal de Bragança.

2.º vogal efectivo � Dr. Eleutério Manuel Alves, director
do Departamento Sócio-Cultural da Câmara Municipal
de Bragança.

1.º vogal suplente � engenheiro José Manuel da Silva
Marques, chefe da Divisão de Obras da Câmara Munici-
pal de Bragança.

2.º vogal suplente � arquitecto João Pedro Gradim Ribei-
ro, chefe da Divisão de Defesa do Ambiente da Câmara
Municipal de Bragança.

19 � O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impe-
dimentos, pelo 1.º vogal efectivo.

20 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

2 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, António Jor-
ge Nunes. 3000072635

CÂMARA MUNICIPAL DAS CALDAS DA RAINHA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 12 de Setembro de 2002, exonerei, nos termos do disposto no
n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o secretá-
rio de apoio pessoal à vereadora Maria da Conceição Jardim Perei-
ra, arquitecto João Alberto da Felicidade Alves Baptista, com efei-
tos a partir de 16 de Setembro de 2002.

12 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando
José da Costa. 3000072834

Aviso de nomeação

Concurso externo de ingresso com vista
ao provimento de um lugar de telefonista

Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se torna
público que, por meu despacho de 23 de Setembro de 2002, foi no-
meada como telefonista Maria Antonieta Mota Rodrigues, classifi-
cada em 1.º lugar no concurso em epígrafe, aberto por aviso publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 161, de 13 de Julho de
2002.

A candidata deverá tomar posse no prazo de 20 dias, a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República.

O processo não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de
Contas, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.

23 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando
José da Costa. 3000072833

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

Aviso

João Reis Alegre de Sá, vice-presidente da Câmara Municipal de
Cantanhede:

Torna público que, para cumprimento do disposto no artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, a partir
do 16.º dia após publicação deste aviso no Diário da República, irá
decorrer, por um período de 15 dias, um processo de discussão pú-
blica relativo ao pedido de alteração ao alvará de loteamento n.º 4/
96, de 18 de Dezembro, emitido em nome de Mário da Silva Fausti-
no e Juvenal da Silva Faustino, relativo a um terreno sito no Largo
de Florindo José Frota, freguesia de Febres, a efectuar nos termos do
disposto no artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setem-
bro, durante o qual os interessados poderão proceder à formulação

de sugestões e observações, bem como à apresentação de reclama-
ções sobre quaisquer questões que possam ser consideradas.

Durante aquele período, os interessados poderão consultar no
Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal de Cantanhede,
durante as horas normais de expediente, o processo onde consta o
pedido de alteração referido.

Os interessados deverão apresentar as suas observações, sugestões
ou reclamações em requerimento ou ofício devidamente identifica-
do, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Cantanhede e
entregue no departamento atrás referido.

28 de Agosto de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, João Reis
Alegre de Sá. 3000072502

Aviso

Concurso interno geral de acesso para provimento de um
lugar de técnico profissional de construção civil prin-
cipal � nomeação.

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho da verea-
dora em regime de permanência datado de 2 de Setembro de 2002,
foi nomeado para o lugar de técnico profissional de construção civil
principal o candidato ao concurso referido em epígrafe e cuja lista
de classificação final foi enviada ao mesmo em 29 de Agosto de
2002: José Mendes Crisóstomo.

O candidato nomeado deve apresentar-se a aceitar o lugar nos
20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da
República.

2 de Setembro de 2002. � A Vereadora em Regime de Perma-
nência, Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira.

3000072500

Aviso

Concurso interno geral de acesso para provimento de um
lugar de assistente administrativo principal � nomea-
ção.

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho da verea-
dora em regime de permanência datado de 2 de Setembro de 2002,
foi nomeada para o lugar de assistente administrativo principal a
candidata ao concurso referido em epígrafe e cuja lista de classifica-
ção final foi enviada à mesma em 15 de Julho de 2002: Ofélia Ma-
ria Pessoa Maia.

A candidata nomeada deve apresentar-se a aceitar o lugar nos
20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da
República.

2 de Setembro de 2002. � A Vereadora em Regime de Perma-
nência, Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira.

3000072508

Aviso

João Reis Alegre de Sá, vice-presidente da Câmara Municipal de
Cantanhede:

Torna público que, para cumprimento do disposto no artigo 22.º
do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, a partir
do 16.º dia após publicação deste aviso no Diário da República, irá
decorrer, por um período de 15 dias, um processo de discussão pú-
blica relativo ao pedido de alteração ao alvará de loteamento n.º 10/
96, de 31 de Julho, emitido em nome de Marques, Pestana, Semedo
& Cortesão, L.da, relativo a um terreno sito na Estrada de Outil,
freguesia e cidade de Cantanhede, a efectuar nos termos do disposto
no artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, du-
rante o qual os interessados poderão proceder à formulação de su-
gestões e observações, bem como à apresentação de reclamações
sobre quaisquer questões que possam ser consideradas.

Durante aquele período, os interessados poderão consultar no
Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal de Cantanhede,
durante as horas normais de expediente, o processo onde consta o
pedido de alteração referido.

Os interessados deverão apresentar as suas observações, sugestões
ou reclamações em requerimento ou ofício devidamente identifica-
do, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Cantanhede e
entregue no departamento atrás referido.

4 de Setembro de 2002. � O Vice-Presidente da Câmara, João
Reis Alegre de Sá. 3000072511



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 228 � 2 de Outubro de 2002 21 083

Aviso

Para os devidos efeitos se faz público que, por deliberação desta
Câmara Municipal datada de 6 de Agosto de 2002, foram aprovadas
as requisições para exercer funções na INOVA � Empresa de
Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede, a partir de
1 de Setembro de 2002, nos termos do n.º 3 do artigo 37.º da Lei
n.º 58/98, de 18 de Agosto, e o artigo 31.º dos Estatutos da INO-
VA � Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Canta-
nhede, dos seguintes funcionários:

Abílio Rodrigues Fernandes, cantoneiro; Adélia Gonçalves Men-
des, assistente administrativo especialista; Américo Póvoa
Gomes, cantoneiro; António Couceiro Pereira, fiel de arma-
zém; António Cruz Almeida, canalizador principal; António
Eva Pato, auxiliar de serviços gerais; António Jorge Louren-
ço, fiscal municipal especialista; António Manuel Lopes dos
Reis, técnico profissional de construção civil especialista;
António Pessoa Teixeira, operador de estação elevatória;
António Pinto dos Santos Pereira, canalizador; António
Taipina Lourenço, cantoneiro; Augusto Fernandes Vieira,
cantoneiro de limpeza; Basílio Dias Borges, jardineiro; Ca-
listo José Protásio Faria, operador de estação elevatória;
Carlos da Costa Reis, jardineiro; Carlos Manuel dos Santos
Machado, canalizador; Carlos Miguel Melo Fernandes, ope-
rador de estação elevatória; Elsa Catarina Cadima Bastos,
engenheira técnica de 2.ª. classe; Emanuel Ferreira da Silva,
pedreiro; Euclides da Silva Mendes, medidor orçamentista;
Fernando José Figueiredo Ferreira, leitor-cobrador de consu-
mos; Fernando Manuel de Jesus Silva, assistente administra-
tivo principal; Fernando Madaleno Costa, chefe de armazém;
Fernando Pereira Camponês, jardineiro; Fernando António
Ventura de Matos, motorista de pesados; Francisco Daniel
dos Santos Henriques, técnico superior 2.ª. classe; Francisco
Manuel dos Santos Varanda, técnico profissional de constru-
ção civil; Hermes dos Santos Ruivo, leitor-cobrador de con-
sumos; Idalécio Almeida Cunha, encarregado pessoal operá-
rio qualificado; João de Jesus Nogueira, jardineiro; Joel Pinto
Mósca, encarregado pessoal operário qualificado; José Antó-
nio Ramos Pinho, cantoneiro de limpeza; José Garrido Fer-
reira da Costa, encarregado brigada de serviços de limpeza;
José Maria Póvoa Temótio, jardineiro; Licínio Rodrigues Eva,
encarregado pessoal operário semiqualificado; Lino Manuel
Tomé Silvestre, marteleiro; Luís Miguel Fidalgo de Jesus,
assistente administrativo principal; Luz de Jesus Simões, au-
xiliar de serviços gerais; Manuel Freitas Maurício, condutor

de máquinas pesadas e veículos especiais; Manuel Gomes Neto,
canalizador; Manuel de Jesus Giraldo, encarregado pessoal
operário qualificado; Manuel Jorge Faneco, operador de esta-
ção elevatória; Maria Celeste Jesus Barosa, jardineira; Maria
de Fátima Azenha Rodrigues, jardineira; Maria de Fátima
Mendes, assistente administrativo principal; Maria de Fáti-
ma Gonçalves Marques Loureiro, assistente administrativo
especialista; Maria Fernanda Mouroa de Carvalho de Sousa,
jardineira; Maria Lúcia Cruz Ferreira, jardineira; Muralina
Carreira Gomes, jardineira; Plínio de Jesus Simões Marto,
operador de estação elevatória; Silvino Oliveira Santos, con-
dutor de máquinas pesadas e veículos especiais.

9 de Setembro de 2002. � A Vereadora em Regime de Perma-
nência, Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira.

3000072505

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE

Aviso

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, de acordo
com o despacho do presidente da Câmara Municipal de Castro Ver-
de de 5 de Setembro de 2002, foi celebrado contrato de avença, nos
termos do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
com o engenheiro técnico electrotécnico Carlos Manuel Cardoso
Ferreira, para prestar assessoria à Câmara Municipal de Castro Ver-
de no domínio da electrotecnia e electromecânica, com início no
dia 9 de Setembro de 2002 e termo no dia 8 de Setembro de 2004,
não sendo o contrato tacitamente prorrogado.

9 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando
Sousa Caeiros. 3000072765

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ

Aviso n.º 41/02

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho de 29 de Agosto de 2002, e no uso das competências que me
são conferidas pelo despacho n.º 44, de 9 de Julho de 2002, em
matéria de recursos humanos e nos termos do Decreto-Lei n.º 497/
99, de 19 de Novembro, aplicável à administração local pelo Decre-
to-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, reclassifiquei profissional-
mente os seguintes funcionários:

Funcionário

1 � Maria de Fátima Rogeiro Pires ............
2 � Maria Gabriela Duarte Proença Saraiva

Auxiliar de serviços gerais ...
Auxiliar de serviços gerais ...

1
1

123
123

Auxiliar administrativo ...
Auxiliar administrativo ...

1
1

123
123

Reclassificação

ÍndiceEscalão

ÍndiceEscalãoCarreira actual

Carreira

2 � As nomeações obedecem ao estipulado no n.º 4 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e produzem efeitos a
partir de 1 de Setembro de 2002.

3 � Isento do visto do Tribunal de Contas.

17 de Setembro de 2002. � Por delegação do Presidente da Câ-
mara, o Vereador Responsável pela Gestão do Pessoal, Luís Barrei-
ros (vereador em permanência). 3000072498

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso

Maria do Carmo Pires Almeida Borges, presidente da Câmara Muni-
cipal da Guarda:

Para os efeitos previstos no artigo 34.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, torna-se público que, nos termos
da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho,
e do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de No-
vembro, por meu despacho de 8 de Julho de 2002, e pelos motivos
nele constantes, foi mantida a comissão de serviço do funcionário
Luís António Antunes Borges, no cargo de director do Departamen-
to de Planeamento e Urbanismo, unidade que, na sequência da re-
estruturação e reorganização dos serviços, publicada em Diário da

República, no dia 8 de Julho de 2002, sucedeu ao anterior Departa-
mento de Habitação e Urbanismo.

Torna-se ainda público que, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 18.º
da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e do n.º 1 do artigo 14.º do Decre-
to-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, pelo meu despacho de 25 de
Julho de 2002, foi renovada a comissão de serviço do funcionário
supra-referido, por mais três anos, no cargo de director do Departa-
mento de Planeamento e Urbanismo, com efeitos a partir do dia
28 de Agosto de 2002.

A nomeação do funcionário no cargo de director do Departamen-
to de Habitação e Urbanismo foi precedida de concurso, respeitan-
do-se assim o disposto do n.º 8 do artigo 39.º da Lei n.º 49/99, de
22 de Junho. (Isento do visto do Tribunal de Contas.)

28 de Agosto de 2002. � A Presidente da Câmara, Maria do
Carmo Pires Almeida Borges. 3000072496

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

Aviso n.º 445/2002

Concurso externo de ingresso para 12 lugares
de operário (jardineiro)

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de hoje, foram nomeados provisoriamente, ao abrigo do
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n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Julho,
aplicável à administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, Jorge Filipe Dias Sequeira, José João Fernan-
des Veríssimo, António João de Oliveira Catarino, Carlos Alberto
dos Santos Fonseca, Bruno Miguel Guerreiro Canelas, Nélia Paula da
Silva Correia, Filipe Manuel Marques Fonseca, José Maria Jacinto,
João Manuel da Glória Reis, Maria Cândida Arsénio Margarido Do-
mingos, José Francisco Alves de Sousa Pereira e Paula Cristina Viana
do Nascimento, para 12 lugares vagos de operário (jardineiro), exis-
tentes no quadro de pessoal, candidatos aprovados no concurso em
epígrafe, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 265, de 15 de Novembro de 2001.

Os candidatos deverão tomar posse dos cargos no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

9 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000138486

Aviso n.º 447/2002

Concurso externo de ingresso para dois lugares
de leitor-cobrador de consumos

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de hoje, foram nomeados provisoriamente, ao abrigo do
n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Julho,
aplicável à administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, Patrícia Isabel de Cintra Serrão Alves Marreiros
e Edson Gomes de Oliveira, para dois lugares vagos de leitor-cobra-
dor de consumos, existentes no quadro de pessoal, candidatos apro-
vados no concurso em epígrafe, aberto por aviso publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 263, de 13 de Novembro de 2001.

Os candidatos deverão tomar posse dos cargos no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000138483

Aviso n.º 448/2002

Concurso externo de ingresso para 12 lugares
de cantoneiro de limpeza

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho datado de hoje, foram nomeados provisoriamente, ao abrigo
do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 407/91,
de 17 de Julho, aplicável à administração local por força do
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, Rui Manuel da Silva
Correia, José Carlos Campos Viegas, Joaquim do Rosário José,
Adérito Alexandre dos Santos Guerreiro, Afonso António Justino,
Manuel António Alves da Rosa, Pedro Gonçalo Lopes do Rosá-
rio, Luís Miguel da Silva Pereira e Luís Manuel da Silva Lopo,
para nove lugares vagos de cantoneiro de limpeza, existentes no
quadro de pessoal, candidatos aprovados no concurso em epígrafe,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 264, de 14 de Novembro de 2001.

Os candidatos deverão tomar posse dos cargos no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação deste aviso no Diário da República.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

13 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000138502

Aviso n.º 451/2002

Concurso interno de acesso geral para um lugar
de assessor da carreira de técnico superior (história)

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho datado de 20 de Junho do corrente ano, se encontra aberto,
pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia imediato ao da publi-
cação deste aviso no Diário da República, concurso interno de
acesso geral para um lugar de assessor da carreira de técnico su-
perior (história).

1 � 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, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de De-
zembro, 427/89, de 7 de Dezembro, 407/91, de 17 de Outubro,
409/91, de 17 de Outubro, 218/98, de 17 de Julho, e Lei n.º 44/
99, de 11 de Junho.

2 � O concurso visa exclusivamente o preenchimento da vaga
mencionada, esgotando-se com o seu provimento.

3 � Poderão candidatar-se ao concurso os indivíduos que reúnam,
até ao término do prazo fixado para apresentação das candidaturas,
os seguintes requisitos:

3.1 � 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 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.

3.2 � Requisitos especiais:

a) Possuir os requisitos previstos na alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro;

b) Ser funcionário das entidades abrangidas pelo Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

4 � Local de trabalho � instalações municipais afectas ao De-
partamento de Educação, Cultura e Informação.

5 � O vencimento é o correspondente ao índice 610 �
1893,01 euros.

6 � Conteúdo funcional � desenvolve funções de investigação,
estudo, concepção e adaptação de métodos e processos cientifico-
-técnicos na área de história, executadas com autonomia e respon-
sabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, requerendo
uma especialização e formação básica de nível de licenciatura em
História.

7 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Membros efectivos:

Vice-presidente, Dr.ª Maria Joaquina Baptista Quintans de
Matos, que presidirá, directora do Departamento de
Educação, Cultura e Informação, Dr.ª Maria Fernanda
Pires Miranda de Carvalho Afonso, que substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos, e director do
Departamento de Administração Geral, Dr. Joaquim José
Bento Rocha.

Membros suplentes:

Vereadora, engenheira técnica Maria Paula Dias da Silva
Couto e director do Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística, engenheiro civil assessor principal
José António Martins Silva.

8 � Métodos de selecção � concurso de provas públicas, que
consistirão na apreciação e discussão do currículo profissional dos
candidatos.

8.1 � Prova pública, classificável de 0 a 20 valores e com a du-
ração máxima de sessenta minutos, que consistirá na apreciação e
discussão do currículo profissional dos candidatos, visando avaliar as
aptidões profissionais dos mesmos, na área que o concurso é aberto,
sendo considerados e ponderados os seguintes factores de acordo com
as exigências da função, tendo-se para tal definido a atribuição de 0 a
20 valores a cada factor:

Habilitações académicas (HA) � ponderar a titularidade de grau
académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida;

Formação profissional (FP) � ponderar as acções de forma-
ção e aperfeiçoamento profissional, em especial as relacio-
nadas com a área funcional do lugar posto a concurso;

Experiência profissional (EP) � ponderar o desenvolvimento
efectivo de funções na área de actividade para que o con-
curso é aberto, bem como outras capacidades adequadas, com
avaliação da sua natureza e duração;

Classificação de serviço (CS) � ponderar as classificações de
serviço relevantes para o efeito;

Grau de criatividade (GC) � ponderar a criatividade relativa à
apresentação do currículo;
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Estrutura do currículo (EC) � ponderar o modo como o currí-
culo se encontra elaborado;

Clareza de exposição (CE) � ponderar o poder de comunica-
ção e a linguagem utilizada na apresentação do currículo.

Cada um destes parâmetros será valorizado como a seguir se indica:

1) Habilitações literárias:

Doutoramento � 20 valores;
Mestrado � 19 valores;
Licenciatura � 18 valores;

2) Formação profissional � para o factor formação profis-
sional complementar (FP) considerar-se-ão as acções de
formação enquadráveis na área funcional da carreira, com
limite de 20 valores, sendo sempre garantida a menção
mínima de 10 valores:

Acções de formação inferiores a 1 semana � 2 valores
cada;

Acções de formação de duração igual a 1 semana (míni-
mo trinta horas) � 3 valores cada;

Acções de formação até 2 semanas � 4 valores cada;
Acções de formação superiores a 3 semanas � 5 valo-

res cada.

Não sendo possível quantificar as acções de formação em
termos de dias ou horas, atribuir-se-á 0,5 pontos por cada
acção de formação;

3) Experiência profissional � para o factor da experiência
profissional (EP) atender-se-á à seguinte fórmula:

EP =
 (a × 0,5) + (b × 0,6) + (c × 0,6)

1,7
em que:

a = tempo de serviço na actual categoria;
b = tempo de serviço na actual carreira;
c = tempo de serviço na função.

A contagem do tempo de serviço será efectuada por anos
completos:

Tempo de serviço na actual categoria:

Antiguidade igual ou superior a 5 anos � 20 va-
lores;

Antiguidade igual ou inferior a 4 anos � 18 va-
lores.

Tempo de serviço na actual carreira:

Antiguidade igual ou superior a 10 anos � 20 va-
lores;

Antiguidade igual ou inferior a 9 anos � 18 va-
lores.

Tempo de serviço na função pública:

Antiguidade igual ou superior a 15 anos � 20 va-
lores;

Antiguidade igual ou inferior a 14 anos � 18 va-
lores.

4) Classificação de serviço � para o factor classificação de
serviço (CS) serão consideradas as seguintes classifica-
ções:

Três menções finais de Muito Bom � 20 valores;
Cinco menções finais de Bom � 18 valores.

5) Grau de criatividade:

Excelente criatividade � de 18 a 20 valores;
Boa criatividade � de 15 a 17 valores;
Média Criatividade � de 10 a 14 valores;
Pouca criatividade � de 6 a 9 valores;
Sem criatividade � de 0 a 5 valores;

6) Estrutura do currículo:

Excelente elaboração/organização � de 18 a 20 valores;
Boa elaboração/organização � de 15 a 17 valores;
Média elaboração/organização � de 10 a 14 valores;
Fraca elaboração/organização � de 6 a 9 valores;
Deficiente elaboração/organização � de 0 a 5 valores;

7) Clareza de exposição:

Excelente poder de comunicação/linguagem utilizada �
de 18 a 20 valores;

Bom poder de comunicação/linguagem utilizada � de
15 a 17 valores;

Médio poder de comunicação/linguagem utilizada � de
10 a 14 valores;

Fraco poder de comunicação/linguagem utilizada � de
6 a 9 valores;

Deficiente poder de comunicação/linguagem utilizada �
de 0 a 5 valores.

9 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valo-
res, considerando-se não aprovados os candidatos que na classifica-
ção final obtenham classificação inferior a 9,5 valores, obtida atra-
vés da seguinte fórmula:

CF =
 [2 (FP + EP) + HL + CS + CE + 0,5 (GC + EC)]

7

9.1 � Os critérios de apreciação, ponderação e avaliação da pro-
va pública, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constam de acta de reuniões do júri
do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que
solicitada.

10 � Em caso de igualdade de classificação, aplica-se os critérios
previstos no n.º 1 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

11 � Formalização das candidaturas:
11.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante re-

querimento em folha normalizada tamanho A4, dirigido ao presi-
dente da Câmara Municipal de Lagos, podendo ser entregue pesso-
almente na Secção de Recrutamento, Selecção e Remunerações,
dentro das horas normais de expediente, ou remetido pelo correio,
com aviso de recepção, para a Câmara Municipal de Lagos, Edifí-
cio da Trindade, Estrada da Ponta da Piedade, 8601-851 Lagos,
expedidas até ao termo do prazo fixado, do qual devem constar os
seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimen-
to, naturalidade, nacionalidade, número, data de emissão e
validade do bilhete de identidade, bem como a entidade que
o emitiu), número fiscal de contribuinte, situação militar,
quando for caso disso, residência, código postal e telefone;

b) Habilitações literárias;
c) Menção do concurso a que se candidata, bem como do Diá-

rio da República em que se encontra publicado o presente
aviso;

d) Identificação do serviço em que se encontra integrado, ca-
tegoria de que é titular e natureza do vínculo;

e) Tempo de serviço na actual categoria e classificação de
serviço.

12 � Os requerimentos de admissão deverão ser obrigatoriamen-
te acompanhados da seguinte documentação:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de

contribuinte;
c) Curriculum vitae;
d) Declaração do serviço de origem, autenticada, em que se

especifiquem as situações referidas nas alíneas d) e e) do
número anterior.

13 � É dispensada, nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos a que se referem as alíneas a), b), d),
e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
devendo os candidatos declarar nos respectivos requerimentos, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontram relativamente a cada um dos requisitos menci-
onados nas referidas alíneas.

14 � O disposto no número antecedente não impede que o júri
exija aos candidatos, em caso de dúvida sobre a respectiva situação,
a apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.

15 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos nos reque-
rimentos serão punidas nos termos da lei.

16 � As listas dos candidatos admitidos e excluídos e as de clas-
sificação final serão afixadas, para consulta, no átrio das instalações
provisórias da Câmara Municipal de Lagos, Edifício da Trindade,
Estrada da Ponta da Piedade, ou publicadas no Diário da República,
3.ª série, de conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.
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17 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidade entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

16 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000138489

Aviso n.º 452/2002

Concurso interno de acesso geral para dois lugares
de técnico superior principal (engenheiro civil)

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 11 do corrente, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias
úteis, a contar do dia imediato ao da publicação deste aviso no Diá-
rio da República, concurso interno de acesso geral para dois lugares
de técnico superior principal (engenheiro civil).

1 � 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,
404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 427/
89, de 7 de Dezembro, 407/91, de 17 de Outubro, 409/91, de 17 de
Outubro, e 218/98, de 17 de Julho.

2 � O concurso visa exclusivamente o preenchimento das vagas
mencionadas, esgotando-se com o seu provimento.

3 � Poderão candidatar-se ao concurso os indivíduos que reúnam,
até ao término do prazo fixado para apresentação das candidaturas,
os seguintes requisitos:

3.1 � 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 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.

3.2 � Requisitos especiais:

a) Possuir os requisitos previstos na alínea c) do n.º 1 do ar-
tigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro;

d) Ser funcionário das entidades abrangidas pelo Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

4 � Local de trabalho � Departamento de Planeamento e Ges-
tão Urbanística.

5 � O vencimento é o correspondente ao índice 510 � 1582,68 euros.
6 � Conteúdo funcional � funções de investigação, estudo,

concepção e adaptação de métodos e processos cientifico-técnicos,
de âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e
responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, re-
querendo uma especialização e formação básica de nível de licen-
ciatura.

7 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Membros efectivos:

Vice-presidente, Dr.ª Maria Joaquina Baptista Quintans de
Matos, que presidirá, director do Departamento de Pla-
neamento e Gestão Urbanística, engenheiro civil asses-
sor principal, José António Martins Silva, que substitui-
rá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e director
do Departamento de Administração Geral, Dr. Joaquim
José Bento Rocha.

Membros suplentes:

Vereadora, engenheira técnica Maria Paula Dias da Silva
Couto e engenheiro civil assessor principal António
Manuel Monteiro Martins.

8 � Métodos de selecção � provas de avaliação curricular e en-
trevista profissional de selecção.

8.1 � A avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissio-
nais dos candidatos na área para que o concurso é aberto, com base

na análise do respectivo currículo profissional de acordo com a se-
guinte fórmula:

AC =
 (HA × 2) + (EP × 3) + (FP × 1,5) + (CS × 3,5)

10

em que:

HA = habilitações académicas;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional complementar;
CS = classificação de serviço.

As designações HA, EP, FP e CS constituem factores de pondera-
ção da avaliação curricular, seguindo-se para a valoração dos diver-
sos elementos os seguintes critérios:

a) Para o factor habilitação académica (HA):

Habilitação literária superior à exigida � 20 valores;
Licenciatura � 18 valores.

b) Para o factor da experiência profissional (EP) atender-se-á
à seguinte fórmula:

EP =
 (a × 0,5) + (b × 0,6) + (c × 0,6)

1,7
em que:

a = tempo de serviço na actual categoria;
b = tempo de serviço na actual carreira;
c = tempo de serviço na função pública.

A contagem do tempo de serviço será efectuada por anos
completos:

Tempo de serviço na actual categoria:

Antiguidade igual ou superior a 5 anos � 20 va-
lores;

Antiguidade igual ou inferior a 4 anos � 18 va-
lores.

Tempo de serviço na actual carreira:

Antiguidade igual ou superior a 10 anos � 20 va-
lores;

Antiguidade igual ou inferior a 9 anos � 18 va-
lores.

Tempo de serviço na função pública:

Antiguidade igual ou superior a 15 anos � 20 va-
lores;

Antiguidade igual ou superior a 10 anos � 18 va-
lores;

Antiguidade igual ou inferior a 9 anos � 16 va-
lores.

c) Para o factor formação profissional complementar (FP)
considerar-se-ão as acções de formação enquadráveis na área
funcional da carreira, com limite de 20 valores, sendo sem-
pre garantida a menção mínima de 10 valores:

Acções de formação inferiores a 1 semana � 2 valores
cada;

Acções de formação de duração igual a 1 semana (míni-
mo trinta horas) � 3 valores cada;

Acções de formação até 2 semanas � 4 valores cada;
Acções de formação superiores a 3 semanas � 5 valo-

res cada.

d) Para o factor classificação de serviço (CS) serão considera-
das as seguintes classificações:

Três menções finais de Muito bom � 20 valores;
Cinco menções finais de Bom � 18 valores.

8.2 � A entrevista profissional de selecção será graduada de 0 a
20 valores e visa avaliar, numa relação interpessoal e forma objec-
tiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candida-
tos necessárias ao exercício das funções, em que os factores de apre-
ciação serão os seguintes:

1) Aptidão técnica;
2) Qualidade da experiência profissional;
3) Preocupação pela valorização e actualização profissionais;
4) Sentido crítico;
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5) Riqueza de vocabulário técnico;
6) Estética de comunicação;
7) Capacidade de inovação;
8) Capacidade social.

Os factores atrás referidos serão pontuados da seguinte forma:

1) Muito elevada � 17 a 20 valores;
Elevada � 14 a 16 valores;
Média � 10 a 13 valores;
Inferior à média � menos de 9,5 valores;

2) Muito elevado � 17 a 20 valores;
Elevado � 14 a 16 valores;
Médio � 10 a 13 valores;
Inferior à média � menos de 9,5 valores;

3) Muito elevada � 17 a 20 valores;
Elevada � 14 a 16 valores;
Média � 10 a 13 valores;
Inferior à média � menos de 9,5 valores;

4) Muito elevado � 17 a 20 valores;
Elevado � 14 a 16 valores;
Médio � 10 a 13 valores;
Inferior à média � menos de 9,5 valores;

5) Muito elevado � 17 a 20 valores;
Elevado � 14 a 16 valores;
Médio � 10 a 13 valores;
Inferior à média � menos de 9,5 valores;

6) Muito elevado � 17 a 20 valores;
Elevado � 14 a 16 valores;
Médio � 10 a 13 valores;
Inferior à média � menos de 9,5 valores;

7) Muito elevado � 17 a 20 valores;
Elevado � 14 a 16 valores;
Médio � 10 a 13 valores;
Inferior à média � menos de 9,5 valores;

8) Muito elevado � 17 a 20 valores;
Elevado � 14 a 16 valores;
Médio � 10 a 13 valores;
Inferior à média � menos de 9,5 valores.

Critérios de avaliação parcial e global ou final � cada um dos
métodos de selecção aplicados será avaliado na escala de 0 a 20 va-
lores, resultando a classificação final na média aritmética das provas
de avaliação curricular e entrevista profissional de selecção, de acordo
com a seguinte fórmula:

CF =
 (AC × 1,2) + (E × 1)

2,2
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular; e
E = entrevista profissional de selecção.

9 � A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valo-
res, considerando-se não aprovados os candidatos que na classifica-
ção final obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

9.1 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam de acta de reuniões do júri do concurso, sendo a mesma facul-
tada aos candidatos sempre que solicitada.

10 � Em caso de igualdade de classificação aplicam-se os critéri-
os previstos no n.º 1 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

11 � Formalização das candidaturas:
11.1 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante re-

querimento em folha normalizada tamanho A4, dirigido ao presi-
dente da Câmara Municipal de Lagos, podendo ser entregue pes-
soalmente na Secção de Recrutamento, Selecção e Remunerações,
dentro das horas normais de expediente, ou remetido pelo cor-
reio, com aviso de recepção, para a Câmara Municipal de Lagos,
Edifício da Trindade, Estrada da Ponta da Piedade, 8601-
-851 Lagos, expedidas até ao termo do prazo fixado, do qual
devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, data de nascimen-
to, naturalidade, nacionalidade, número, data de emissão e

validade do bilhete de identidade, bem como a entidade que
o emitiu), número fiscal de contribuinte, situação militar,
quando for caso disso, residência, código postal e telefone;

b) Habilitações literárias;
c) Menção do concurso a que se candidata, bem como do Diá-

rio da República em que se encontra publicado o presente
aviso;

d) Identificação do serviço em que se encontra integrado, ca-
tegoria de que é titular e natureza do vínculo;

e) Tempo de serviço na actual categoria e classificação de
serviço.

12 � Os requerimentos de admissão deverão ser obrigatoriamen-
te acompanhados da seguinte documentação:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e do número fiscal de

contribuinte;
c) Curriculum vitae;
d) Declaração do serviço de origem, autenticada, em que se

especifiquem as situações referidas nas alíneas d) e e) do
número anterior.

13 � É dispensada, nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos a que se referem as alíneas a), b), d),
e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
devendo os candidatos declarar nos respectivos requerimentos, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontram relativamente a cada um dos requisitos menci-
onados nas referidas alíneas.

14 � O disposto no número antecedente não impede que o júri
exija aos candidatos, em caso de dúvida sobre a respectiva situação,
a apresentação de documentos comprovativos das suas declarações.

15 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos nos reque-
rimentos serão punidas nos termos da lei.

16 � As listas dos candidatos admitidos e excluídos e as de clas-
sificação final serão afixadas, para consulta, no átrio das instalações
provisórias da Câmara Municipal de Lagos, Edifício da Trindade,
Estrada da Ponta da Piedade, ou publicadas no Diário da República,
3.ª série, de conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

17 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidade entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

16 de Setembro de 2002.� O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000138505

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

Aviso

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
do vice-presidente da Câmara de 22 de Abril de 2002 e no uso das
competências que lhe foram delegadas ao abrigo do n.º 1 do artigo 4.º
do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontra aberto pelo
prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso interno de ingresso para
provimento de dois lugares de técnico superior de 2.ª classe � bibli-
oteca e documentação de 2.ª classe, vagos no quadro de pessoal desta
autarquia, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 140, de
20 de Junho 2002.

2 � Legislação aplicável � este concurso rege-se pelos Decre-
tos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 353-
-A/89, de 16 de Outubro, 427/89, de 7 de Dezembro, 247/87, de 17 de
Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 � Conteúdo funcional � o constante do mapa I I anexo ao
Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho.

4 � Validade do concurso � o concurso é válido para as vagas
indicadas.

5 � Local de trabalho � área do município da Moita.
6 � Funções a desempenhar no Departamento de Acção Sócio-

-Cultural/Divisão de Bibliotecas.
7 � O júri será constituído por:

Presidente � Miguel Francisco Amoedo Canudo, vereador do
DASC.
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Vogais efectivos:

Dr. Francisco Humberto Cavalheiro Gomes, director do
DASC (substituto do presidente), e Dr.ª Maria Júlia
Pendilhas Sepúlveda Madeira, chefe da DB.

Vogais suplentes:

Dr.ª Maria da Conceição Silva Lopes, chefe da DAESS, e
Dr.ª Sónia Maria Doutel Pinto Vaz, técnica superior
sociologia 2.ª classe.

8 � Requisitos gerais � podem candidatar-se ao concurso os in-
divíduos vinculados à função pública que satisfaçam cumulativamen-
te os seguintes requisitos gerais, fixados no 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 e ou profissionais, legal-

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

quando obrigatórios;
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.

9 � Requisitos especiais � nos termos do artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho, de entre indivíduos titulares de uma
das habilitações seguintes:

a) Licenciatura, complementada por um dos cursos institu-
ídos pelos Decretos n.os 20 478 e 22 014, respectivamen-
te de 6 de Novembro de 1931, e de 21 de Dezembro de
1932, e pelos Decretos-Leis n.os 26 026 e 49 009, de, res-
pectivamente, 7 de Novembro de 1935, e 16 de Maio de
1969;

b) Curso de especialização em Ciências Documentais, opção
em Documentação e Biblioteca, criado pelo Decreto-Lei
n.º 87/82, de 13 de Julho, e regulamentado pelas Portarias
n.os 448/83 e 449/83, de 19 de Abril, e 852/85, de 9 de No-
vembro;

c) Outros cursos de especialização pós-licenciatura na área das
Ciências Documentais de duração não inferior a dois anos,
ministrados em instituições nacionais de ensino universitá-
rio;

d) Cursos ministrados em instituições estrangeiras reconheci-
dos como equivalentes aos mencionados nas alíneas prece-
dentes.

10 � Métodos de selecção:
10.1 � Nos termos do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de

11 de Julho, os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes:

a) Prova de teórica de conhecimentos;
b) Avaliação curricular;
c) Entrevista profissional de selecção.

A prova teórica de conhecimentos específicos terá a forma escri-
ta, de carácter eliminatório, com a duração aproximada de uma hora
e trinta minutos, será classificada de 0 a 20 valores e obedece ao se-
guinte programa:

Questões teóricas relacionadas com o tema genérico bibliotecas
e sociedade de informação, para além da seguinte legislação:

Autarquias locais � conceito; órgãos; constituição e com-
posição; atribuições e competências;

Legislação � Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;
Estrutura orgânica da Câmara Municipal da Moita � Re-

gulamento Interno dos Serviços Municipais;
Legislação � Regulamento Interno dos Serviços Munici-

pais, tornado público pelo aviso publicado no apêndice
n.º 49 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 100, de
29 de Abril de 1999;

Constituição da República � direitos, liberdades e garanti-
as; direitos e deveres económicos, sociais e culturais; or-
ganização do poder político; poder local; Administra-
ção Pública;

Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de Setembro;
Regime de Férias Faltas e Licenças;

Legislação � Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com
as alterações introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de
Agosto;

Regime Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Pública;

Legislação � Decreto-Lei 24/84, de 16 de Janeiro.

11 � A classificação final será efectuada numa escala de 0 a 20 va-
lores e de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 (3 × PC) + (2 × AC) + (2 × EPS)

7
em que:

CF = classificação final;
PC = prova de conhecimentos;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

11.1 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista profissional de selecção constam de acta de
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

12 � Em caso de igualdade de classificação, serão observados os
critérios de desempate referidos no artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

13 � Se ainda subsistir empate após a aplicação dos critérios acima
referidos, preferem os candidatos que obtiverem, por esta ordem,
melhor classificação na prova de conhecimentos, na entrevista pro-
fissional e na avaliação curricular.

14 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da
Câmara Municipal da Moita, sita na Praça da República, 2860 Moi-
ta, o qual, bem como a documentação que o deve acompanhar, de-
verão ser entregues pessoalmente na Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, expe-
dido até ao termo do prazo fixado no n.º 1 do presente aviso, no
qual deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome completo, data de nascimen-
to, naturalidade, filiação, estado civil, nacionalidade, nú-
mero, data e serviço emissor do bilhete de identidade, nú-
mero fiscal de contribuinte, situação militar, profissão,
residência, código postal e telefone);

b) Habilitações académicas;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como

do Diário da República em que foi publicado o presente
aviso;

d) Quaisquer circunstâncias passíveis de influírem na aprecia-
ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferên-
cia legal e, neste caso, devidamente comprovados.

15 � Os requerimentos de admissão ao concurso estão sujeitos a
uma taxa de registo de entrada, no valor de 2,14 euros, nos termos
do RTTL desta Câmara Municipal e deverão ser acompanhados, sob
pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico ou autenticado comprovativo das
habilitações académicas, com menção da nota final;

b) Curriculum vitae devidamente documentado e detalhado,
datado e assinado;

c) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-
buinte.

16 � Os requerimentos de admissão deverão ser ainda acompa-
nhados da documentação que comprove os requisitos gerais exigidos
no n.º 8 deste aviso, podendo ser substituídos por declaração no res-
pectivo requerimento sob compromisso de honra, e em alí-
neas separadas, da situação precisa em que o candidato se encontra
relativamente a cada um dos requisitos.

17 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato,
em caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação da
documentação comprovativa das suas declarações.

18 � As falsas declarações serão punidas por lei.
19 � A relação de candidatos e a lista de classificação final do

concurso serão afixadas no edifício sede do município ou publicadas
no Diário da República, conforme as situações previstas no ar-
tigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

20 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidade entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
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sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

23 de Agosto de 2002. � Por subdelegação de competências do
Vereador, a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos, Ro-
sária Murça. 1000138567

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Aviso n.º 99

Concurso externo de ingresso para provimento de qua-
tro lugares de assistente administrativo (republicação
por não ter sido publicado em jornal de âmbito nacio-
nal).

1 � Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e no uso da com-
petência prevista no artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, faz-se público que, por despacho do presidente da Câmara da-
tado de hoje, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis
contados a partir do dia seguinte ao da publicação do presente aviso,
concurso externo de ingresso visando o preenchimento de quatro
lugares na categoria de assistente administrativo, da carreira de
assistente administrativo, pertencentes ao quadro de pessoal deste
município.

2 � Prazo de validade � o concurso é valido apenas para as vagas
postas a concurso, caducando com o seu preenchimento.

3 � Legislação aplicável � ao presente concurso aplicam-se as
disposições constantes do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, e Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro;
Decretos-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, na nova redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro; e 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.

Consulta ao CEFA � consultado o CEFA, em cumprimento do
estipulado no n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de
Junho, foi respondido, através do ofício n.º 1692, de 6 de Junho de
2002, não haver pessoal habilitado com o curso de administração
autárquica disponível para preenchimento dos referidos lugares.

5 � Conteúdo funcional � o conteúdo funcional dos lugares a
prover é o constante do Despacho n.º 38/88, do Secretário de Esta-
do da Administração Local e do Ordenamento do Território, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de
1989.

6 � Local de trabalho � as funções correspondentes aos lugares
postos a concurso serão desempenhadas na área do concelho de
Odemira.

7 � Remunerações e outras condições de trabalho � os titulares
dos lugares a prover na categoria de assistente administrativo serão
remunerados pelo índice 192, escalão 1, a que corresponde o venci-
mento ilíquido de 595,83 euros, sendo-lhes concedidas, no que con-
cerne às regalias sociais e às condições de trabalho, as genericamen-
te vigentes para os funcionários da administração local.

8 � Requisitos de admissão � só serão admitidos a concurso os
candidatos que satisfaçam as seguintes condições:

8.1 � Possuir os requisitos gerais definidos no artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excepcio-
nados 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 do 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.

8.2 � Possuir os requisitos especiais de admissão conforme de-
termina a alínea b) do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro, ou seja, o 11.º ano de escolaridade ou equivalente.

9 � Apresentação das candidaturas:
9.1 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão

ser formalizadas através de requerimento dirigido ao presidente da
Câmara Municipal e entregues pessoalmente nos Serviços de Pes-
soal ou enviadas pelo correio, por carta registada com aviso de re-

cepção, expedida até ao limite do prazo fixado no n.º 1 do presente
aviso à Câmara Municipal de Odemira, Divisão de Recursos Huma-
nos, Praça da República, 7630-131 Odemira, dele devendo constar
os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, morada, data de
nascimento, estado civil, situação militar, morada, código
postal, número de telefone, profissão, número e data do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu
e número fiscal de contribuinte);

b) Concurso a que se candidata, referindo a data de publicação
do respectivo aviso no Diário da República;

c) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem pas-
síveis de influenciar na apreciação do seu mérito ou de
constituir motivo de preferência legal, as quais só serão
consideradas desde que devidamente comprovadas.

9.2 � Documentos exigidos � os requerimentos de admissão de-
verão ser acompanhados, sob pena de exclusão, da seguinte docu-
mentação:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contribu-
inte fiscal;

b) Fotocópia de documento comprovativo das habilitações
literárias;

c) Outros elementos que o candidato entenda dever referir
como relevantes para a apreciação do seu mérito, desde que
devidamente comprovados;

d) Documentos comprovativos da posse dos requisitos de ad-
missão ao concurso, previstos no artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

9.2.2 � São excluídos os candidatos cujos requerimentos não se-
jam acompanhados dos documentos comprovativos dos requisitos
referidos, sendo, no entanto, dispensada a apresentação dos menci-
onados nas alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que o candidato declare, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação em que se
encontra relativamente a cada um dos requisitos, assistindo ao júri
do concurso a faculdade de exigir, em caso de dúvida, a apresentação
dos documentos comprovativos das declarações prestadas.

9.2.3 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos são pu-
nidas nos termos da lei.

10 � Métodos de selecção � o processo de selecção será feito
nos termos do disposto no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, e consistirá:

a) Prova de conhecimentos gerais (eliminatória);
b) Prova de conhecimentos específicos (eliminatória);
c) Entrevista profissional de selecção;
d) Avaliação curricular.

10.1 � Classificação final � a classificação final será expressa
numa escala de 0 a 20 valores, de acordo com a média ponderada de
cada um dos métodos de selecção, e calculada através da seguinte
fórmula:

CF = AC + 2.EPS + 3.PC/6
em que:

AC = avaliação curricular;
CF = classificação final;
PCG = prova de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

10.2 � As provas de conhecimentos gerais e específicos, de na-
tureza teorico-prática e revestindo a forma oral serão, cada uma delas,
eliminatória de per si para os candidatos que, em cada uma, obte-
nham classificação inferior a 9,5 valores, sendo classificadas de 0 a
20 valores e incidindo sobre as matérias constantes do programa
infra-referido e de acordo com a seguinte fórmula:

PC = 2.PCG + 3.PCE/5

em que:

PC = prova de conhecimentos;
PCG = prova de conhecimentos gerais;
PCE = prova de conhecimentos específicos.

10.3 � Duração das provas � as provas de conhecimentos (ge-
rais e específicos) não excederão a duração total de quarenta e
cinco minutos.
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10.4 � Programa das provas:
10.4.1 � Prova de conhecimentos gerais � será oral e incidirá sobre

matérias respeitantes ao domínio da língua portuguesa e questões de
cultura geral resultantes da vivência do cidadão comum e acerca da
Carta ética � Dez princípios éticos da Administração Pública.

10.4.2 � Prova de conhecimentos específicos � será oral e in-
cidirá sobre as matérias a seguir indicadas:

Constituição da República Portuguesa � direitos, liberdades e
garantias; direitos e deveres económicos, sociais e culturais;
organização do poder político; poder local; Administração
Pública (consultar a Constituição da República Portuguesa);

Procedimento Administrativo � princípios gerais do procedi-
mento administrativo (consultar o Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de
15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Decre-
to-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro);

Regime Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administra-
ção Pública � (consultar o Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de
Janeiro);

Autarquias locais � conceito; órgãos; constituição e composi-
ção; atribuições e competências (consultar a Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro);

Relação jurídica de emprego na Administração Pública � cons-
tituição, modificação extinção (consultar o Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de
Outubro, Lei n.º 19/92, de 13 de Agosto, e Decreto-Lei
n.º 218/98, de 17 de Junho);

Carreiras e categorias na Administração Pública � carreiras,
categorias, escalões, promoção, progressão (consultar o De-
creto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho, Decreto-Lei n.º 247/87,
de 15 de Junho, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outu-
bro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 393/
90, de 11 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro);

Regime de Férias, Faltas e Licenças na Administração Pública
(consultar o Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março);

Finanças Locais (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto).
A informática na óptica do utilizador.

10.5 � Entrevista profissional de selecção � será conduzida de
modo a avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e
sistemática, as capacidades de expressão e fluência verbal, e a moti-
vação e qualificação profissionais dos candidatos.

10.6 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista profissional de selecção constarão de actas de
reuniões do júri do concurso e serão facultadas aos concorrentes
sempre que solicitadas.

11 � Em caso de igualdade de classificação serão observados os
critérios de desempate referidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º
do Decreto-Lei n.º 204/98,de 11 de Julho.

12 � Afixação das listas � as listas de candidaturas admitidas e
excluídas, bem como a lista de classificação final, serão afixadas,
para a consulta, no átrio dos Paços do Município ou publicadas no
Diário da República, conforme o número de candidatos.

13 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � vice-presidente da Câmara, Dr. António Manuel
Viana Afonso.

Vogais efectivos:

Director do Departamento de Administração Geral, licen-
ciado Sérgio Amargar, e a chefe de secção Anabela de
Jesus Martins Ramos Cascalheira.

Vogais suplentes:

Vereador em regime de permanência, Carlos Alberto Silva
Oliveira, que substituirá o presidente do júri nas suas faltas
e impedimentos, e o assistente administrativo especia-
lista António Manuel Ramos.

14 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

2 de Julho de 2002. � O Vereador, em regime de permanência,
António Manuel Viana Afonso. 1000130498

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Aviso n.º 85/2002

Na sequência do concurso interno de acesso geral que decorreu
com vista ao provimento de um lugar de técnico superior (história)
principal, aberto nos termos dos artigos 1 e 2 do artigo 6.º, n.º 1 do
28.º, e da alínea a) do artigo 32.º, todos do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, por aviso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 64, de 16 de Março de 2002, autorizo a publicação do despa-
cho de nomeação da candidata Cristina Maria Santos André, a qual,
nos termos do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, fica
integrada no escalão 1, índice 510.

[Não carece de visto da Tribunal de Contas � artigo 114.º, n.º 3,
alínea c), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

18 de Setembro de 2002. � A Directora do Departamento de Ges-
tão de Recursos Humanos, Cristina Rosado Correia. 3000072762

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Aviso SRSC/85/2002

1 � Faz-se público que, por meu despacho de 9 de Setembro de
2002, encontra-se aberto externo de ingresso, ao abrigo 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, pelo prazo de 10 dias úteis,
contados da publicação no Diário da República, para um lugar da
carreira/categoria de técnico superior de 2.ª classe (estagiário) �
generalista.

2 � Prazo de validade � o concurso é válido para o lugar indica-
do, caducando com o seu preenchimento.

3 � Remuneração, local e condições de trabalho � o lugar a
prover terá o vencimento correspondente à categoria, nos termos
do anexo II e ou III do Decreto-Lei n.º 412-A/89, de 16 de Outubro.

O local de trabalho situa-se na área do concelho de Oliveira de Aze-
méis, no Sector da Biblioteca Municipal, e as condições de trabalho são
as genericamente vigentes para os actuais funcionários desta autarquia.

4 � Requisitos gerais � os constantes do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

5 � Habilitações literárias � licenciatura em Animação Socio-
-Cultural.

6 � Funções a desempenhar � as constantes do mapa I do De-
creto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho, e do Regulamento da Macroes-
trutura Organizacional e Funcional dos Serviços Municipais, publi-
cado no apêndice n.º 157-A ao Diário da República, 2.ª série,
n.º 294, de 20 de Dezembro de 1999.

7 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara,
entregue pessoalmente na Divisão de Recursos Humanos ou remeti-
do pelo correio, com aviso de recepção, desde que expedido até ao
termo do prazo fixado, para a Câmara Municipal de Oliveira de
Azeméis, Largo da República, 3720 Oliveira de Azeméis.

7.1 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do requerente (nome, filiação, na-
turalidade, data de nascimento, estado civil, habilitações
literárias e profissionais);

b) Número e data do bilhete de identidade e serviço de identi-
ficação que o emitiu, número fiscal de contribuinte, resi-
dência, incluindo o código postal e telefone;

c) Identificação do concurso, com a referência à categoria a
que concorre, bem como ao número e data do Diário da
República em que se encontra publicado;

d) Outros elementos que o candidato repute susceptíveis de
influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal.

7.2 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão, obriga-
toriamente, ser acompanhados de certificado de habilitações literá-
rias e curriculum vitae, sendo razão de exclusão dos candidatos a
falta dos mesmos, nos termos do artigo 31.º, n.º 3, do Decreto-Lei
n.º 204/98.

7.3 � É dispensada a apresentação da documentação respeitante
aos requisitos a que aludem as alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que os
candidatos declarem, sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontram relativamente a cada um dos requisitos.

A não apresentação dos documentos comprovativos dos requisi-
tos de admissão exigíveis, constantes do aviso de abertura, determi-
na a exclusão do concurso.
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8 � Métodos de selecção � prova de conhecimentos teórica
escrita (PCTE), complementada com entrevista profissional de se-
lecção (EPS).

A prova de conhecimentos teórica escrita (PCTE), de carácter
eliminatório, versará sobre os seguintes temas:

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/
2002, de 11 de Janeiro;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei

n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 157/2001,
de 11 de Maio.

Bibliografia:

Ander-Egg Ezequiel, O Léxico do Animador, Amarante, Edi-
ções ANASC, 1999.

Ander-Egg Ezequiel, Prática de Animation Sócio-Cultural,
Buenos Aires, Editorial Humanitas, 1991.

Ander-Egg Ezequiel, Que es la Animation Sócio-Cultural,
Madrid, Edições Popular, 1987.

Puig Picart, Toni, Animation Sócio-Cultural, Madrid, Narcia,
1998.

9 � De acordo com a alínea g) do artigo 27.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, os critérios de apreciação e ponderação
da entrevista, bem como o sistema de classificação final, incluindo
a respectiva fórmula classificativa, constam da acta das reuniões do
júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre
que solicitada.

10 � A publicação da relação de candidatos admitidos e excluídos
bem como a lista de classificação final serão afixadas no Edifício
António Alegria, sito na Rua de António Alegria, 184, desta cidade.

11 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

12 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � a vereadora em regime de permanência,
Dr.ª Gracinda Rosa Moreira Pinho Leal.

Vogais efectivos:

A técnica superior de 1.ª classe, recursos humanos,
Dr.ª Ana Lúcia Tavares de Matos Gomes, e a técnica
superior 2.ª classe (estagiária), Dr.ª Anabela Valente Pe-
reira Costa.

Vogais suplentes:

O vereador em regime de permanência, professor Albino
Valente Martins, e a educadora Dr.ª Ângela Maria Silva
Azevedo.

O 1.º vogal suplente substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

O júri do estágio terá a mesma composição do júri do concurso
nos termos da alínea a), n.º 3, do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho.

O estágio será coordenado pela 2.ª vogal efectiva, Dr.ª Anabela
Valente Pereira Costa.

9 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Ápio Cláu-
dio do Carmo Assunção. 3000072547

Aviso SRSC/88/2002

Para os devidos efeitos, faz-se público que, por meu despacho de
16 de Setembro de 2002, foi nomeado definitivamente, conforme
lista de classificação final do concurso para um lugar de técnico de
informática grau 2, nível 1, homologada pelo presidente da Câmara
Municipal em 16 de Setembro de 2002, o seguinte candidato:

Miguel Pedro Magalhães Nunes da Silva.

O candidato dispõe de 20 dias, contados da publicação do presen-
te aviso no Diário da República, para tomar posse do respectivo
cargo. (Não está sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

16 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Ápio Cláu-
dio do Carmo Assunção. 3000072551

CÂMARA MUNICIPAL DE OVAR

Aviso

1 � Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho
do presidente da Câmara Municipal de Ovar de 21 de Agosto de 2002,
encontra-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da
publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª série,
concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar de
fiscal municipal especialista, do quadro de pessoal desta autarquia.

2 � Prazo de validade � este concurso é válido apenas para aquela
vaga e cessa com o seu preenchimento.

3 � Vencimento � é o estipulado através do respectivo escalão e
índice do novo sistema retributivo da função pública, nos termos do
Decreto-lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.

4 � Conteúdo funcional � é o constante do Despacho n.º 20/
SEALOT/94, de 5 de Abril de 1994, publicado no Diário da Repú-
blica, 2.ª série, n.º 110, de 12 de Maio de 1994.

5 � Local de trabalho � o local de trabalho abrangerá a área do
concelho de Ovar.

6 � Legislação aplicável � a este concurso aplicam-se as dispo-
sições dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, 353-A/89, de 16 de Outubro, 248/85, de 15 de Julho, 247/
87, de 17 de Junho, 404-A/98, 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

7 � Requisitos gerais de admissão � os definidos no artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8 � Requisitos especiais de admissão � os definidos na alínea a)
do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, na actual redacção.

9 � Métodos de selecção � os métodos de selecção a usar são a
avaliação curricular e a entrevista profissional de selecção.

9.1 � Na avaliação curricular são os seguintes os factores de
apreciação:

Habilitação académica de base;
Formação profissional;
Experiência profissional;
Classificação de serviço.

9.2 � Na entrevista profissional de selecção são considerados os
seguintes factores de apreciação:

Cultura geral;
Participação na discussão dos problemas e sentido crítico;
Motivação e interesse pelo lugar;
Capacidade de expressão e fluência verbais.

9.3 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, constam de actas de reuniões do júri do con-
curso.

10 � Classificação final � a classificação final resulta da média
aritmética simples das classificações obtidas pelos candidatos nas
respectivas provas, numa escala de 0 a 20 valores.

11 � Formalização � do requerimento, dirigido ao presidente da
Câmara Municipal de Ovar, devidamente assinado, deverá constar o
nome do candidato, estado civil, profissão, naturalidade, residência
(rua e número, freguesia e código postal), data de nascimento, filia-
ção, número e data do bilhete de identidade e serviço de identifica-
ção que o emitiu e o número fiscal de contribuinte.

11.1 � Os candidatos deverão especificar no requerimento quais-
quer circunstâncias que reputem susceptíveis de influírem na apre-
ciação do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência legal.

11.2 � Será dispensada a apresentação dos documentos compro-
vativos dos requisitos exigidos pelas alíneas a), b), d), e) e f) do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que o
candidato declare no respectivo requerimento de admissão, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontra relativamente a cada um daqueles requisitos.

12 � Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, obrigatoriamente, sob pena de exclusão, dos seguintes
documentos:

a) Certidão de tempo e classificação de serviço, onde conste
também a situação do candidato no referente ao n.º 8 deste
aviso;

b) Certificado de habilitações literárias;
c) Curriculum vitae, actualizado, detalhado, comprovado, da-

tado e assinado.

13 � Os requerimentos de admissão a concurso podem ser en-
tregues pessoalmente ou remetidos pelo correio, em carta regista-
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da com aviso de recepção, endereçados ao presidente da Câmara
Municipal de Ovar, Praça da República, 3880-141 Ovar.
Consideram-se entregues dentro do prazo os requerimentos cujo
aviso de recepção tenha sido expedido até ao termo do prazo fixa-
do para a sua apresentação.

14 � Os candidatos que sejam funcionários da Câmara Municipal
de Ovar serão dispensados da apresentação dos documentos que cons-
tem dos respectivos processos individuais.

15 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia da entre-
vista profissional de selecção, nos termos dos artigos 35.º e 40.º do
Decreto-lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 � A relação dos candidatos admitidos será afixada, para con-
sulta, no átrio dos Paços do Município de Ovar.

17 � Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com o
estabelecido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

18 � 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.

19 � O júri terá a seguinte constituição:

Presidente � presidente da Câmara, Dr. Armando França Ro-
drigues Alves.

Vogais efectivos:

Director do Departamento de Planeamento Estratégico e
Urbanismo, arquitecto Vítor Manuel Faria Pires, que
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos,
e engenheiro técnico especialista principal Manuel Ne-
ves Pinto.

Vogais suplentes:

Vereador professor José Américo Oliveira Sá Pinto e che-
fe de Divisão de Planeamento, Estudos e Projectos, ar-
quitecto Rogério Paulo Gondin Fonseca Rodrigues Pa-
checo.

20 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

22 de Agosto de 2002. � O Presidente da Câmara, Armando
França. 3000072540

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência de con-
curso interno de acesso geral para provimento de um lugar de téc-
nico superior de 1.ª classe, da carreira de engenheiro, do grupo de
pessoal técnico superior, aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 156, de 6 de Julho, e cuja lista de classifica-
ção final foi homologada por meu despacho de 5 de Setembro de
2002, nomeei o concorrente António Miguel Almeida Ministro na
categoria de técnico superior de 1.ª classe, a que corresponde a im-
portância de 1427,52 euros, referente ao escalão 1, índice 460.

O nomeado deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias con-
tados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da
República. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

6 de Setembro de 2002.� O Presidente da Câmara, João José de
Carvalho Taveira Pinto. 1000138498

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM

Aviso

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 de entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

1 � Faz-se público que, autorizado por despacho do presidente
da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim de 22 de Agosto de 2002,
e em cumprimento do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, e artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da

data da publicação deste aviso no Diário da República, concurso
para provimento de dois lugares da categoria de técnico profissional
de 1.ª classe (biblioteca e documentação) � carreira técnico profis-
sional (ref.ª 20/DDL/DC/BM/02).

2 � Natureza do concurso � interno de acesso geral.
3 � Validade do concurso � caduca com o preenchimento das

vagas postas a concurso.
4 � Requisitos de admissão � podem candidatar-se todos os fun-

cionários, independentemente do serviço ou organismo a que per-
tençam, da respectiva carreira que, até ao termo do prazo fixado
para a apresentação de candidaturas, reúnam cumulativamente os
seguintes requisitos:

4.1 � Requisitos gerais � os mencionados no artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, designadamente:

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 cumpridos as leis de vacinação
obrigatória.

4.2 � Requisitos especiais � possuir na categoria imediatamente
inferior, pelo menos, três anos de serviço classificados de Bom.

5 � Fundamentação legal � artigo 6.º, n.º 1, alínea c), do Decre-
to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração
local por força do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro.

6 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 38/88,
da Secretaria de Estado da Administração Local e do Ordenamento
do Território, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de
26 de Janeiro de 1989.

7 � Local de trabalho � área do município da Póvoa de Varzim.
8 � Métodos de selecção � avaliação curricular e entrevista pro-

fissional de selecção. O ordenamento final dos candidatos será ex-
pressa na escala de 0 a 20 valores, com arredondamento às centési-
mas, e resultará da média aritmética simples das classificações obtidas
nos métodos de selecção adoptados de acordo com a seguinte fór-
mula:

CF = (AC + EPS)/2
sendo:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Avaliação curricular � serão considerados e ponderados, de acordo
com os n.os 2 e 3 do artigo 22.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, os seguintes critérios: habilitação académica de base,
formação profissional, experiência profissional e classificação de
serviço.

Entrevista profissional de selecção � serão considerados os se-
guintes critérios de apreciação: capacidade para resolução de proble-
mas, motivação e interesse pela função, conhecimentos profissio-
nais, capacidade de iniciativa e grau de criatividade.

Consideram-se não aprovados os candidatos que na classificação
final obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

9 � Os critérios de apreciação, ponderação e os respectivos ní-
veis de avaliação dos métodos de selecção a utilizar no presente
concurso, bem como o sistema de classificação final e fórmula clas-
sificativa constam da acta n.º 1 da reunião do júri, sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

10 � Apresentação das candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas mediante requerimento (que poderá ser elaborado no
modelo SRS/99-40/1), dirigido ao presidente da Câmara Municipal
da Póvoa de Varzim, a enviar pelo correio com aviso de recepção e
expedido até ao termo do prazo fixado no n.º 1 deste aviso, sita à
Praça do Almada, 4490-438 Póvoa de Varzim, ou entregue na Sec-
ção de Gestão Documental. O modelo tipo de requerimento poderá
ser obtido na Secção de Gestão dos Recursos Humanos, na Rua de
Paulo Barreto edifício 1, entrada 1, 1.º andar.

10.1 � Do requerimento devem constar os seguintes elementos:
10.1.1 � Identificação completa (nome, estado civil, profissão,

filiação, nacionalidade e naturalidade, data de nascimento, número e
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data do bilhete de identidade e serviço de identificação que o emi-
tiu), número de contribuinte fiscal, residência, código postal e tele-
fone.

10.1.2 � Identificação do concurso a que concorre, bem como
número, data e série do Diário da República em que o aviso foi
publicado.

10.2 � Ao requerimento de admissão deve ser junto, sob pena de
exclusão:

10.2.1 � Fotocópia de documento comprovativo da posse das
habilitações literárias e ou qualificações profissionais exigidas.

10.2.2 � Curriculum vitae, a preencher no modelo SRS/99-CV/
2 (onde constem elementos sobre as habilitações académicas, for-
mação profissional e experiência profissional. Relativamente a es-
tes dois últimos factores, serão consideradas as acções ocorridas desde
o fim do prazo de candidatura do último concurso do qual tenha re-
sultado a admissão ou promoção do candidato, e comprovativos das
declarações.

O modelo de curriculum vitae pode ser obtido na Secção de Ges-
tão dos Recursos Humanos, na Rua de Paulo Barreto, edifício 1,
entrada 1, 1.º andar.

10.2.3 � Declaração, passada e autenticada pelo serviço público
a que se encontra vinculado, na qual conste a natureza do vínculo à
função pública, a categoria que possui e a respectiva antiguidade na
categoria e carreira.

10.2.4 � Fotocópia das classificações de serviço legalmente exi-
gidas.

10.3. � Devem ainda ser juntos documentos comprovativos das
declarações prestadas, nomeadamente fotocópia de documento com-
provativo das acções de formação profissional, das datas de realiza-
ção e respectivas durações.

10.4 � É dispensada a apresentação dos documentos que com-
provem os requisitos gerais constantes das alíneas a), b), d) e) e f)
do n.º 4.1 deste aviso, desde que os candidatos declarem no respec-
tivo requerimento, sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontram relativamente a cada um desses requisitos.

11 � Os funcionários pertencentes ao quadro de pessoal da Câ-
mara Municipal da Póvoa de Varzim são dispensados da apresenta-
ção dos documentos comprovativos dos requisitos que constem do
respectivo processo individual.

12 � A apresentação ou entrega de documentos falsos implica a
participação à entidade competente para procedimento disciplinar e
penal, bem como determina a exclusão ou o não provimento.

13 � Publicitação � a relação dos candidatos admitidos e a lista
de classificação final serão publicitadas, nos termos previstos nos
artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � Composição do júri:

Presidente � presidente da Câmara, Dr. José Macedo Vieira.
Vogais efectivos:

Vereador engenheiro Aires Henrique do Couto Pereira e o
director do Departamento de Desenvolvimento Local,
Dr. Fernando Jorge Calisto Duarte.

Vogais suplentes:

Vereador Dr. Luís Diamantino de Carvalho Batista e o chefe
da Divisão de Educação e Acção Social, Dr. António José
Ramalho Campos Ferreira.

O 1.º vogal efectivo é substituto do presidente nas suas faltas e
impedimentos.

6 de Setembro de 2002. � Por delegação do Presidente da Câma-
ra, o Chefe da Secção de Gestão de Recursos Humanos, José Manuel
Gomes Soares Pessoa. 3000072489

Aviso de nomeação

Pelo despacho do presidente n.º 13/SRS/NOM/EXT/02, datado de
5 de Setembro, foi nomeado definitivamente António Manuel Leite
Ramalho � técnico superior de 2.ª classe.

O candidato assinará o termo de posse da nomeação no prazo de
20 dias contados a partir da publicação do presente aviso no Diário
da República.

Excluído de fiscalização prévia do Tribunal de Contas [artigo 46.º,
n.º 1, e artigo 114.º, n.º 3, alínea c), da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto].

6 de Setembro de 2002. � Por delegação do Presidente da Câma-
ra, o Chefe da Secção de Gestão de Recursos Humanos, José Manuel
Gomes Soares Pessoa. 3000072492

Aviso de nomeação

Pelos despachos do presidente n.os 17/SRS/NOM/INT/02 e 18/SRS/
NOM/INT/02, datados de 5 de Setembro, foram nomeados definiti-
vamente:

Maria Clara Ferreira de Faria Casanova � técnico principal.
Deolinda Maria Veloso Carneiro � técnico superior conserva-

dor de museus principal.

As candidatas assinarão os termos de aceitação da nomeação no
prazo de 20 dias contados a partir da publicação do presente aviso
no Diário da República.

Excluídos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas [artigo 46.º,
n.º 1, e artigo 114.º, n.º 3, alínea c) ,da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto].

6 de Setembro de 2002. � Por delegação do Presidente da Câma-
ra, o Chefe da Secção de Gestão de Recursos Humanos, José Manuel
Gomes Soares Pessoa. 3000072497

CÂMARA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

Aviso de nomeação

Concurso externo de Ingresso para provimento de um
lugar de operário semiqualificado � cantoneiro de vias
municipais.

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu
despacho de 12 de Julho de 2002 e nos termos do disposto no n.º 1 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
e na sequência do concurso acima indicado, foi nomeado para a re-
ferida vaga Alcides Fernandes Castro � 13 valores.

O nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias, contado da
publicação do presente aviso no Diário da República.

11 de Setembro de 2002. � Pelo Presidente da Câmara, o Verea-
dor, António José Martins Coutinho. 3000072515

Aviso de nomeação

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de experimentador metrologista � técnico pro-
fissional de 2.ª classe.

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu
despacho de 16 de Setembro de 2002 e nos termos do disposto no
n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, e na sequência do concurso acima indicado, foi nomeado
para a referida vaga Raúl António Bandeira Gouveia � 18 valores.

O nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias, contado da
publicação do presente aviso no Diário da República.

17 de Setembro de 2002. � Pelo Presidente da Câmara, o Verea-
dor, António José Martins Coutinho. 3000072518

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso

Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira:

Nos termos e para efeitos do preceituado no artigo 77.º do De-
creto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Ju-
nho, torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Maria da
Feira vai proceder à abertura do período de discussão pública do
pedido de licenciamento de alteração ao lote n.º 11 (alteração da
licença da operação de loteamento), que corre os seus termos sob:

Processo n.º 445/2002;
Requerente: José Ferreira Pereira & Mendes, L.da

O lote a alterar está descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial de Santa Maria da Feira sob o n.º 00679/210395, inscrito na
matriz rústica sob o artigo 1836, da freguesia de Mozelos, deste
concelho.
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A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, po-
dendo os interessados consultar o processo de licenciamento (pro-
jecto de alteração ao alvará de loteamento n.º 20/95, emitido em
27 de Fevereiro de 1995), respectivos pareceres e informações téc-
nicas no Departamento de Administração Urbanística da Câmara
Municipal, sita no Largo da República, em Santa Maria da Feira,
durante o horário normal de expediente (das 9 horas às 12 horas e
30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos).

No caso de oposição, os interessados podem apresentar, por es-
crito, a sua exposição devidamente fundamentada, através de reque-
rimento dirigido ao presidente da Câmara.

28 de Maio de 2002. � O Vereador, por delegação, José Manuel
da Silva Oliveira. 3000058755

Aviso

Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de
Santa Maria da Feira:

Nos termos e para efeitos do preceituado no artigo 77.º do De-
creto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Ju-
nho, torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Maria da
Feira vai proceder à abertura do período de discussão pública do
pedido de licenciamento de alteração ao lote n.º 384 (alteração da
licença da operação de loteamento), que corre os seus termos sob:

Processo n.º 471/2002;
Requerente: 71 � Sociedade Imobiliária, L.da

O lote a alterar está descrito na Conservatória do Registo Predial
de Santa Maria da Feira sob o n.º 02487/050599, omisso na matriz
da freguesia de São João de Ver, deste concelho.

A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, po-
dendo os interessados consultar o processo de licenciamento (pro-
jecto de alteração ao alvará de loteamento n.º 107/78, emitido em
4 de Maio de 1999), respectivos pareceres e informações técnicas
no Departamento de Administração Urbanística da Câmara Munici-
pal, sita no Largo da República, em Santa Maria da Feira, durante o
horário normal de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos
e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos).

No caso de oposição, os interessados podem apresentar, por es-
crito, a sua exposição devidamente fundamentada, através de reque-
rimento dirigido ao presidente da Câmara.

29 de Maio de 2002. � O Vereador, por delegação, José Manuel
da Silva Oliveira. 3000058752

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso n.º 66/DGRH/SR/2002

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de topógrafo de 2.ª classe, do grupo de pessoal
técnico-profissional.

1 � Torna-se público que por despacho da vereadora do Pelouro
dos Recursos Humanos, proferido no uso de competência delegada,
datado de 15 de Julho de 2002, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República, concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de topógrafo de 2.ª classe, do grupo de pessoal técnico-
-profissional, remunerado pelo escalão 1, índice 192.

2 � O concurso é externo de ingresso e extingue-se com o pre-
enchimento do lugar posto a concurso.

3 � O conteúdo funcional do lugar posto a concurso é o se-
guinte � efectua levantamentos topográficos tendo em vista a
elaboração de plantas, planos cartas e mapas que se destinam à
preparação e orientação de trabalhos de engenharia ou para ou-
tros fins; regula e utiliza os instrumentos de observação, tais como
taquómetros, teodólitos, níveis, estádias, telurómetros, etc.; pro-
cede a cálculos sobre elementos colhidos no campo; procede à
implantação no terreno de pontos de referência para determina-
das construções, traça esboços e desenhos e elabora relatórios das
operações efectuadas.

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

5 � A este concurso podem habilitar-se os indivíduos que satisfa-
çam os requisitos constantes das seguintes disposições legais:

a) Artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
b) Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-

bro;
e) Pode ser utilizada a figura de mobilidade entre carreiras.

6 � As candidaturas serão formalizadas mediante requerimento
dirigido ao presidente da Câmara Municipal, entregue pessoalmente
ou enviado pelo correio com aviso de recepção, para a Divisão de
Gestão de Recursos Humanos, Praça do Município, 7540-136 Santia-
go do Cacém, do qual constarão, obrigatoriamente, os seguintes ele-
mentos de identificação:

a) Identificação completa (nome, filiação, nacionalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade e
serviço de identificação que o emitiu, número fiscal de con-
tribuinte, residência completa);

b) Habilitações académicas;
c) Lugar a que se candidata.

6.1 � Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:

a) Fotocópias do bilhete de identidade e cartão de contribuin-
te fiscal;

b) Documento autêntico ou autenticado, comprovativo das
habilitações académicas;

c) Outros elementos que o candidato entenda dever referir
como relevantes quanto à apreciação do seu mérito;

d) Documentos comprovativos da posse dos requisitos de ad-
missão, gerais e especiais, previstos nos artigos 29.º e 31.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

e) Curriculum vitae, detalhado.

6.2 � É dispensável a apresentação dos documentos indicados na
alínea d) do n.º 6.1 , no que diz respeito aos requisitos gerais, desde
que os candidatos declarem no requerimento, sob compromisso de
honra, a situação em que se encontram relativamente a cada um dos
requisitos gerais e especiais de admissão.

6.3 � A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos de admissão constantes do aviso de abertura determina a
exclusão do concurso.

7 � Para a selecção dos candidatos, recorrer-se-á aos seguintes
métodos de selecção:

Prova de conhecimentos;
Avaliação curricular;
Entrevista profissional de selecção.

7.1 � A prova de conhecimentos, eliminatória, será composta
por duas fases, uma de conhecimentos gerais teórica escrita, com a
duração de uma hora, e outra de conhecimentos específicos, com-
posta por duas provas, uma teórica escrita, com a duração de uma
hora, e outra prática, com a duração de uma hora, todas elas classi-
ficadas numa escala de 0 a 20 valores. Os candidatos que no conjun-
to das duas fases obtenham classificação inferior a 9,5 valores serão
eliminados.

O programa da prova de conhecimentos gerais e a legislação de
apoio são os seguintes:

Regime jurídico do funcionamento dos órgãos dos municípios e
freguesias, aprovado pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterada e republicada em anexo à Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Adminis-
tração 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 as alterações introduzidas
pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e Decreto-Lei n.º 70-
-A/2000, de 5 de Maio, Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de
Maio;

Regulamento dos Serviços Municipais.

O programa da prova de conhecimentos específicos, teórica es-
crita, é o seguinte:

Sistemas de referência;
Topografia geral e aplicada:

Bibliografia de João Casaca, João Matos e Miguel Baio �
Lidel Edições Técnicas, L.da;
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Programa da prova prática de conhecimentos específicos:

Levantamento topográfico;
Implantação de lote e construção.

7.2 � Avaliação curricular � consiste na apreciação, pelo júri
do concurso, do curriculum vitae de cada candidato.

7.3 � Entrevista profissional de selecção � visa avaliar, numa
relação interpessoal e objectiva, as aptidões profissionais e pessoais
dos candidatos.

7.4 � Os critérios de avaliação e classificação, quer da avaliação
curricular quer da entrevista profissional de selecção, constam da
1.ª acta do júri, que será facultada aos candidatos, desde que solicita-
da. O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos referi-
dos métodos de selecção, será expresso na escala de 0 a 20 valores e
resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 2 PC + AC +2 EPS

5

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Consideram-se excluídos os candidatos que obtiverem classifica-
ção final inferior a 9,5 valores.

8 � As listas relativas a este concurso serão afixadas, se o nú-
mero de candidatos for inferior a 100, no edifício dos Paços do
Município de Santiago do Cacém.

9 � Por despacho da vereadora do Pelouro dos Recursos Huma-
nos, datado de 15 de Julho de 2002, foi nomeado o júri, que terá a
seguinte composição:

Presidente � engenheiro civil José Carlos Nabais Correia.
Vogais efectivos:

1.º António Manuel Justino Parreira.
2.º Maria Helena Faustino Pereira Chainho Gonçalves.

Vogais suplentes:

1.º José Manuel Teles Ferreira Góis.
2.º Engenheiro civil António Norberto Marques da Silva.

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas ou
impedimentos.

10 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entida-
de empregadora, promove activamente uma política de igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no senti-
do de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

11 � O presente concurso reger-se-á pelas disposições dos seguintes
diplomas legais:

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à ad-

ministração local por força do artigo 1.º do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro;

Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

3 de Setembro de 2002. � A Vereadora do Pelouro dos Recursos
Humanos, Margarida Santos. 1000138537

Aviso n.º 67/DGRH/SGC/2002

Faço público que, pelo meu despacho n.º 346/DGRH/SGC/2002,
de 30 de Agosto de 2002, proferido no uso de competência delegada
através do despacho n.º 6/GAP/2002, de 8 de Janeiro, e atendendo
ao disposto no n.º 5 do artigo 18.º, conjugado com o artigo 21.º,
ambos da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, aplicável ao pessoal diri-
gente das câmaras municipais e de serviços municipalizados por for-
ça do consignado no n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 514/99,
de 24 de Novembro, prorroguei a nomeação em regime de substitui-
ção, pelo período de seis meses a contar de 1 de Setembro de 2002,
do engenheiro civil António Manuel Tojinha da Silva, para o de-
sempenho do cargo de chefe da Divisão de Serviços Urbanos, que se
encontra vago.

A presente substituição é feita por urgente conveniência de servi-
ço, de acordo com o n.º 6 do artigo 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho.

1 de Abril de 2002. � A Vereadora do Pelouro dos Recursos
Humanos, Margarida Santos. 1000138540

JUNTA DE FREGUESIA DE ARMAÇÃO DE PÊRA

Aviso

Concurso para provimento de dois lugares de cantoneiros
de limpeza do quadro da Junta de Freguesia

Para os devidos efeitos se publica a lista definitiva dos candidatos
admitidos ao concurso de provimento de dois lugares de cantoneiros
de limpeza, que se refere o aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 145, de 26 de Junho de 2002:

Candidatos admitidos:

José António Rodrigues dos Santos.
Alice da Luz Madeira Jerórimo.

Candidatos excluídos � (não houve).

A lista definitiva foi homologada pela Junta de Freguesia em sua
reunião de 10 de Julho do corrente ano, não se publicando a lista
provisória por desnecessária.

As provas terão lugar no dia 15 de Agosto próximo.

11 de Julho de 2002. � O Presidente da Junta, Fernando San-
tiago Bernardo. 3000065162

JUNTA DE FREGUESIA DE CARMÕES

Edital

Brasão, bandeira e selo

Sérgio Armando Lopes Gomes, presidente da Junta de Freguesia de
Carmões, do município de Torres Vedras:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Carmões, do município de Torres Vedras, tendo em conta
o parecer emitido em 28 de Junho de 2002, pela Comissão de He-
ráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi estabe-
lecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º da Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro, sob proposta desta Junta de Freguesia,
em sessão da Assembleia de Freguesia de 5 de Setembro de 2002:

Brasão � escudo de azul, cruz floreada, entrecambada de negro
e prata, entre dois ramos de videira de prata frutados de ouro;
em campanha, um feixe de três espigas de trigo de ouro. Coroa
mural de prata de três torres. Listel branco, com a legenda a
negro: «CARMÕES».

Bandeira � branca. Cordão e borlas de prata e azul. Haste e
lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Carmões � Torres Vedras».

5 de Setembro de 2002. � O Presidente da Junta, Sérgio Arman-
do Lopes Gomes. 3000072556

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA DE MILFONTES

Aviso de nomeação

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de auxiliar administrativo

Para os devidos efeitos se torna público que, após homologação
da lista de classificação pela Junta de Freguesia de Vila Nova de
Milfontes, em reunião de 11 de Setembro e na sequência do con-
curso externo de ingresso, aberto por aviso publicado no Diário da
República, n.º 154, de 6 de Julho de 2002, foi nomeada para o lugar
de auxiliar administrativa do quadro de pessoal desta Junta de Fre-
guesia a candidata Otília de Jesus de Campos � 19,4 valores.

A nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas.)

17 de Setembro de 2002. � O Presidente da Junta, Raul Manuel
Carrilo da Silva Vicente. 1000138545
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SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE OEIRAS E AMADORA

Aviso

Concurso interno de acesso limitado para provimento de
um lugar na categoria de técnico profissional de
1.ª classe da carreira de técnico profissional de secre-
tariado.

Torna-se público que, para efeitos dos artigos 39.º, 40.º e 41.º,
todos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, é pu-
blicada a seguinte lista de classificação final respeitante ao concurso
em epígrafe, homologada por deliberação do conselho de adminis-
tração de 2 de Setembro de 2002:

Helena Isabel Gomes da Silva Gaspar � 14 valores.

Mais se torna público que o conselho de administração deliberou
ainda nomear, para provimento do lugar a que concorreu, a candi-
data acima citada.

A nomeada deverá aceitar a nomeação para o lugar após publicação
no Diário da República. (Não carece visto do Tribunal de Contas.)

5 de Setembro de 2002. � Pela Presidente do Conselho de Admi-
nistração, a Administradora, por delegação, Adriana Raimundo.

3000072839

Aviso

Torna-se público que, em reunião de 2 de Setembro de 2002 do
conselho de administração, foi deliberado, nos termos do disposto
na alínea e) do artigo 2.º e dos n.os 1 e 2 do artigo 5.º, ambos do
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, proceder à reclassifi-
cação profissional da auxiliar de serviços gerais, escalão 2, índice 132,
Maria Cecília Nascimento Carvalho, para a categoria de auxiliar
administrativo, escalão 2, índice 132.

16 de Setembro de 2002. � Pela Presidente do Conselho de Ad-
ministração, a Administradora, por delegação, Adriana Raimundo.

3000072838

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

Aviso

1 � Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação
do conselho de administração de 16 de Maio de 2002, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da publicação
do presente aviso no Diário da República, 3.ª série, concurso ex-
terno de ingresso para provimento de dois lugares de assistente ad-
ministrativo.

2 � Foi dado cumprimento ao artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 247/
87, de 17 Junho, e nenhum diplomado do CEFA aceitou o provi-
mento.

3 � Prazo de validade � o concurso é válido para as vagas pos-
tas a concurso e para as que vierem a vagar, até ao limite de uma,
no prazo de um ano.

4 � Local de trabalho � área de actuação dos SMAS.
5 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 38/88,

do SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de
26 de Janeiro de 1989.

6 � Vencimento � índice 192, da escala indiciária para as car-
reiras do regime geral da função pública, actualmente 595,83 euros.

7 � Requisitos de admissão � a este concurso poderão habilitar-
-se indivíduos que reúnam os requisitos constantes da alínea b) do
n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro, bem como do artigo 29.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.

8 � Os candidatos devem reunir os requisitos referidos no nú-
mero anterior até ao termo do prazo fixado para apresentação das
candidaturas.

9 � Métodos de selecção � uma prova teórica de conhecimen-
tos gerais e uma prova de conhecimentos específicos, cada uma

delas eliminatória de per si, escritas e com a duração aproximada
de duas horas, e entrevista profissional de selecção, a realizar em
data e local a indicar oportunamente aos candidatos. Na classifica-
ção final a quantificação dos parâmetros será de 0 a 20 valores,
considerando-se excluídos os candidatos que obtenham classifica-
ção inferior a 10 valores, tendo-se como tal, por arredondamento,
as classificações inferiores a 9,5 valores, e será obtida através da
seguinte fórmula:

CF =
 PCG + PCE + EPS

3

em que:

CF = classificação final;
PCG = prova de conhecimentos gerais;
PCE = prova de conhecimentos específicos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

10 � Para o efeito serão adoptados os seguintes critérios e mé-
todos de selecção, cada um deles classificados de 0 a 20 valores,
obedecendo ao programa abaixo indicado:

Prova de conhecimentos gerais:

Cultura geral;
Constituição da República Portuguesa;

Prova de conhecimentos específicos:

Autarquias locais: Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alte-
rada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças na Administração
Pública � Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, al-
terado pelo Decreto-Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto,
pelo Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e pelo
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Código do Procedimento Administrativo: aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redac-
ção actual conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de
Janeiro;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Pública: Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Ja-
neiro;

Lei das Finanças Locais: Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto;
Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais: De-

creto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as al-
terações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de Se-
tembro.

A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profis-
sionais e pessoais dos candidatos, sendo apreciadas a capacidade de
comunicação e expressão, a motivação para o exercício da função e
a experiência profissional.

11 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constarão de actas de reunião do
júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre
que solicitadas.

12 � Formalização de candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente do con-
selho de administração dos Serviços Municipalizados de Ponta Del-
gada, podendo ser entregue pessoalmente na Secção de Pessoal, ou
remetido pelo correio, para Serviços Municipalizados de Ponta Del-
gada, Rua de Tavares de Resende, 165, 9504-507 Ponta Delgada,
registado e com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado, nele devendo constar os seguintes elementos de identificação:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, número, data de emissão e
validade do bilhete de identidade e serviço de identificação
que o emitiu, número fiscal de contribuinte, residência,
código postal e telefone);

b) Concurso a que se candidata, com a identificação do mes-
mo, mediante referência ao número e data do Diário da
República onde vem publicado o aviso;

c) Descrição dos documentos anexos ao requerimento;
d) Quaisquer outros documentos facultativos para base de apre-

ciação do mérito do candidato.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 228 � 2 de Outubro de 2002 21 097

13 � Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena de
exclusão, dos seguintes documentos:

a) Certificado de habilitações literárias, ou fotocópia autenti-
cada;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-
buinte.

13 � Será dispensada a apresentação dos documentos compro-
vativos dos requisitos referidos no n.º 7 do presente aviso, desde que
os candidatos declarem no próprio requerimento, em alíneas separa-
das e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se en-
contram relativamente a cada uma das alíneas a), b), d), e) e f) do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos implicam
a sua exclusão final, independentemente do procedimento criminal,
nos termos da lei penal.

15 � Publicitação � as listas dos candidatos admitidos e excluí-
dos e de classificação final serão afixadas no edifício sede destes
Serviços ou publicadas no Diário da República, 3.ª série, na forma
e para os efeitos previstos nos artigos 34.º, 35.º e 40.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 � O júri terá a seguinte composição:

Presidente � engenheiro Jorge Ferreira da Silva Nemésio, di-
rector-delegado.

Vogais efectivos:

Dr. João Roberto Soares Jácome da Costa, director do
Departamento Administrativo e Financeiro, que substi-
tuirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Zé-
lia Maria Amaral Fortuna Soares, técnica superior de
1.ª classe.

Vogais suplentes:

Dr.ª Susana Maria Fortuna Soares Lucas, chefe de divisão,
e engenheiro João Carlos do Monte Garcia, director de
Departamento Técnico.

17 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profis-
sional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda
e qualquer forma de discriminação.

29 de Agosto de 2002. � A Presidente do Conselho de Administra-
ção, Berta Maria Correia de Almeida Melo Cabral. 1000138478

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE MOURÃO

Aviso n.º 39/2002

Operação de loteamento � discussão pública

Rectificação do aviso n.º 35/2002

José Manuel Santinha Lopes, presidente da Câmara Municipal de
Mourão:

Faz saber, para os devidos e legais efeitos, que por deliberação
desta Câmara Municipal, tomada na sua reunião ordinária de 3 de
Setembro de 2002, é alterado o aviso n.º 35/2002, de 7 de Agosto
de 2002, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 198, de
28 de Agosto de 2002, que anuncia a abertura da discussão pública
relativa a uma operação de loteamento que Vila-Capri � Sociedade
de Construções Imobiliárias, L.da, pretende promover nesta vila.

Assim, onde se lê «no prédio urbano sito na Estrada de Circunvala-
ção, em Mourão e nos prédios rústicos denominados �Tapada do Lom-
ba� e �Tapadas à Porta da Rosa�, sitos na freguesia e concelho de Mou-
rão, para constituição de 57 lotes» deve ler-se «no prédio urbano sito
na Estrada de Circunvalação, em Mourão e nos prédios rústicos denomi-
nados �Tapada do Lomba�, �Tapadas à Porta da Rosa� e �Castelo�, sitos
na freguesia e concelho de Mourão, para constituição de 79 lotes».

Nestes termos, todos os prazos passarão a ser contados a partir
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

Para constar e devidos efeitos se publica o presente aviso e outros
de igual teor, que vão ser afixados e divulgados nos termos legais.

12 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Manuel
Santinha Lopes. 1000138559

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Aviso rectificativo/SRSC/89/2002

Por não ter sido cumprido atempadamente o estipulado no n.º 1 do
artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, designadamente
o anúncio em órgão de expansão nacional, rectifica-se o nosso avi-
so SRSC/81/2002, publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 200, de 30 de Agosto.

O prazo de candidatura será contado indistintamente da publica-
ção do presente aviso no Diário da República ou do aviso agora
rectificado.

16 de Setembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Ápio Cláu-
dio do Carmo Assunção. 3000072554
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

BRAGUIFAF � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convoco a assem-
bleia geral anual da BRAGUIFAF � Sociedade Imobiliária, S. A.,
pessoa colectiva n.º 504452312, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Guimarães sob o n.º 7191, com o capital so-
cial de € 50 000, a reunir na sede social, no lugar de Agrelos, fre-
guesia de São Jorge de Selho, em Guimarães, no próximo dia 31 de
Outubro do corrente ano, pelas 15 horas, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas de exercí-
cio relativos ao ano de 2001;

2) Deliberar sobre uma proposta de aplicação de resultados;
3) Ratificar a gestão de negócios exercida na nomeação do

revisor oficial de contas;
4) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
5) Proceder à eleição dos órgãos sociais para o quadriénio 2002-

-2005.

O relatório de gestão, as contas de exercício e demais documen-
tos de prestação de contas estão à disposição dos Srs. Accionistas,
para consulta, na sede social, a partir da presente data.

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas titulares
de pelo menos 200 acções depositadas em instituição de crédito ou
nos cofres da Sociedade pelo menos 10 dias antes da data designada
para a reunião.

Os accionistas possuidores de número inferior de acções poderão
agrupar-se de forma a perfazer esse número ou um número superior,
fazendo-se então representar por um dos agrupados.

A cada grupo de 200 acções corresponde um voto.
Qualquer accionista que seja pessoa singular poderá fazer-se re-

presentar por um cônjuge, ascendente ou descendente, por outro
accionista ou por um membro do conselho de administração; as so-
ciedades representadas por quem para o efeito designarem.

O depósito de acções, os agrupamentos de accionistas e os man-
datos serão comprovados por meio de cartas entregues na sede so-
cial com antecedência de cinco dias sobre a data da reunião da assem-
bleia geral, com as respectivas assinaturas reconhecidas notarialmente
ou abonadas pela Sociedade.

Não havendo número legal de sócios para deliberar em primeira
convocação, convoco desde já a mesma assembleia geral para reu-
nir, em segunda convocação, no mesmo local e hora e com a mes-
ma ordem de trabalhos no dia 18 do próximo mês de Novembro de
2002, deliberando, então, com qualquer número de sócios presentes.

2 de Setembro de 2002. � O Administrador Único, (Assinatura
ilegível.) 1000139394

COMPANHIA DE CERVEJAS ESTRELA, S. A.

Sede: Avenida de Almirante Reis, 115, 5.º, 1150 Lisboa

Capital social: € 561 147,63

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
nº 7402.

Pessoa colectiva n.º 500068593.

Assembleia geral extraordinária

CONVOCATÓRIA

São convocados os Srs. Accionistas para se reunirem em assem-
bleia geral extraordinária da Companhia de Cervejas Estrela, S. A.,
no dia 7 de Novembro de 2002, às 10 horas e 30 minutos, na sede
social da sociedade, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Eleição de um novo revisor oficial de contas e do seu subs-
tituto;

2) Autorização ao conselho de administração para proceder à
venda de acções próprias a todos os accionistas da Compa-
nhia de Cervejas Estrela, na proporção das respectivas par-
ticipações de capital, num número mínimo de 6000 acções,
a um preço mínimo de € 10 por acção.

Nos termos estatutários, devem os Srs. Accionistas com direi-
to a voto (accionistas detentores de, pelo menos, € 1000 de ca-
pital), cujas acções não estejam registadas ou depositadas, assegu-
rar tal exercício mediante depósito das mesmas, com a
antecedência mínima de 15 dias em relação à data da realização
desta assembleia.

25 de Setembro de 2002. � O Presidente da Assembleia Geral,
Abílio Neto. 3000073178

FEPSA � FELTROS PORTUGUESES, S. A.

Sede: Rua do Comendador Rainho, 192, 3701-910,
São João da Madeira

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas da
FEPSA � Feltros Portugueses, S. A., com sede na Rua do
Comendador Rainho, 192, 3701-910, em São João da Madeira, pes-
soa colectiva n.º 500110808, matriculada sob o n.º 14 na Conserva-
tória do Registo Comercial de São João da Madeira, com o capital
social de € 520 000, para reunir em assembleia geral, na sua sede
social no dia 17 de Outubro de 2002, pelas 14 horas e 30 minutos,
com a seguinte ordem do dia:

1) Deliberar sobre a alteração do artigo 13.º do pacto social;
2) Eleger para o período de 2002-2004 o fiscal único, bem

como o seu respectivo suplente.

Fazem parte da assembleia geral todos os accionistas possuidores
de 10 ou mais acções averbadas em seu nome, quando nominativas,
ou depositadas na sede social ou em estabelecimento bancário que o
certifique até oito dias antes do designado para o funcionamento da
assembleia em primeira convocação.

A cada 10 acções corresponde um voto.
Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se represen-

tar nas assembleias por outros com igual direito, bastando para
prova uma simples carta dirigida ao presidente da assembleia ge-
ral.

O mandatário poderá representar mais de um mandante.

20 de Setembro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Nicolau de Seiça e Castro. 1000139522

LABFAFE � LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, S. A.

Sede: Rua de Serpa Pinto, 170, Fafe

Capital social: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Fafe sob o
n.º 1188.

Pessoa colectiva n.º 501057838.

Nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do contrato de sociedade e dos
artigos 375.º e seguintes do Código das Sociedades Comerciais, con-
voco a assembleia geral da sociedade LABFAFE � Laboratório de
Análises Clínicas, S. A., pessoa colectiva n.º 501057838, matricu-
lada na Conservatória do Registo Comercial de Fafe sob o n.º 1188,
com o capital social de € 50 000, para reunir na sua sede social sita
na Rua de Serpa Pinto, 170, Fafe, no dia 28 de Outubro de 2002,
pelas 20 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre a nomeação dos órgãos sociais para o trié-
nio 2002-2005;

2) Deliberar sobre qualquer outro assunto de interesse para a
sociedade.

13 de Setembro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia,
Diamantino José Teixeira Ribeiro. 1000139528



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 228 � 2 de Outubro de 2002 21 099

BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO, S. A.

Sede: Rua do Tenente Valadim, 284, Porto

Capital social: € 175 180 000

Matriculado na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 52 258.

Pessoa colectiva n.º 503569046.

Assembleia de obrigacionistas titulares de obrigações
perpétuas subordinadas � Taxa fixa no valor de JPY
7,500,000,000, emitidas pelo Banco Português de Inves-
timento, S. A., através da sua sucursal das Ilhas
Cayman.

CONVOCATÓRIA

Informam-se os Srs. Obrigacionistas titulares de obrigações per-
pétuas subordinadas � Taxa fixa no valor de JPY 7,500,000,000
(as «obrigações») emitidas pelo Banco Português de Investimento,
S. A., através da sua sucursal das Ilhas Cayman (o «emitente»), de
acordo com as condições 6 e 10 das disposições relativas a assem-
bleias de obrigacionistas do contrato de agência fiscal datado de 26
de Novembro de 1996 (o «contrato de agência fiscal»), referente às
obrigações e celebrado entre o emitente, Deutsche Bank AG London,
ex-Bankers Trust Company (o «agente fiscal»), Deutsche Bank
Luxemburgo, S. A.,  ex-Bankers Trust Luxemburg (em conjunto com
o agente fiscal, os «agentes pagadores») e Bankers Trust Interna-
cional PLC (o «agente calculador»), que a assembleia de
obrigacionistas convocada para se reunir na sede do Banco Portu-
guês de Investimento, S. A., na Rua do Tenente Valadim, 284, no
Porto, Portugal, no dia 16 de Setembro de 2002, pelas 16 horas
(hora de Lisboa), não se realizou por falta de quórum, sendo agora
convocada em segunda convocatória para o dia 14 de Outubro de
2002, pelas 10 horas (hora de Lisboa), no mesmo local, com o
objectivo de apreciar e, se assim se entender conveniente, aprovar
as seguintes deliberações:

1 � Que esta assembleia (a «assembleia») de titulares de obriga-
ções perpétuas subordinadas � Taxa fixa de JPY 7,500,000,000,
emitidas pelo Banco Português de Investimento, S. A., através da
sua sucursal das Ilhas Cayman, ISIN XS0071629280 (as «obrigações»)
aprove a fusão da BPI Dealer � Sociedade Financeira de Correta-
gem, S. A., no Banco Português de Investimento, S. A.

2 � Que a assembleia nomeie um representante comum dos
obrigacionistas.

Cópias de documentos. � Encontra-se à disposição na sede do
emitente uma cópia do projecto de fusão e de todos os documentos
com ele relacionados a partir da data da presente convocatória e até
à data da assembleia (ou de qualquer dos seus adiamentos). Estarão
igualmente à disposição nas instalações do agente fiscal, em
Winchester House, 1, Great Winchester Street, London EC2N 2BD,
cópias de todos os documentos acima mencionados, no horário nor-
mal de expediente durante o mesmo período.

Votação e quórum. � 1 � Os obrigacionistas que pretendam par-
ticipar e votar pessoalmente na assembleia terão de obter um certi-
ficado de voto junto de um agente pagador depositando as obriga-
ções nesse agente pagador (ou à sua ordem num banco ou noutro
depositário) o mais tardar até quarenta e oito horas antes da hora
fixada para a assembleia. As obrigações assim depositadas só serão
libertadas após o que ocorrer primeiro: (a) conclusão da assembleia
e (b) entrega desse certificado de voto a esse agente pagador. Um
certificado de voto permanece válido até à libertação das obrigações
depositadas e a ele respeitantes. Durante a validade do certificado de
voto e o seu portador será considerado detentor das obrigações a
que ele diz respeito, para todos os efeitos relativos à assembleia.

Os obrigacionistas que não pretendam participar e votar pessoal-
mente na assembleia podem solicitar a um agente pagador a emissão
de uma instrução de voto por representação que autorize uma deter-
minada pessoa ou pessoas (cada uma dessas pessoas designada por
«mandatário») a votar com as obrigações depositadas de acordo com
essas instruções, depositando tais obrigações junto desse agente pa-
gador até quarenta e oito horas antes da hora fixada para a assem-
bleia. As obrigações assim depositadas só poderão ser levantadas após
o que primeiro ocorrer dos seguintes dois factos: (a) conclusão da
assembleia; e (b) entrega a esse agente pagador, até quarenta e oito
horas antes da hora estabelecida para a assembleia (ou, se esta tiver
sido interrompida, até quarenta e oito horas antes da hora fixada
para a sua prossecução), do recibo das obrigações depositadas e res-
pectiva notificação por esse agente pagador ao emitente. Considera-
-se que uma instrução de voto por representação é válida até ao le-
vantamento das obrigações depositadas e a ela respeitantes. Enquanto
uma instrução de voto por representação for válida, o mandatário

nela designado será considerado o titular das obrigações a que ela diz
respeito para todos os efeitos relativos à assembleia.

Considera-se que uma instrução de voto por representação é válida
apenas se estiver depositada nas instalações especificadas do agente
fiscal, ou noutro local por este aprovado, com a antecedência míni-
ma de vinte e quatro horas em relação à hora fixada para a assem-
bleia, ou mediante decisão do presidente em contrário antes de a assem-
bleia passar a discutir os assuntos a tratar. Se o agente fiscal o exigir,
deverá ser apresentada na assembleia uma cópia, certificada pelo no-
tário, de cada instrução de voto por representação e documento
comprovativo da identidade de cada mandatário nela indicado.

Se as obrigações foram representadas por um título global perma-
nente, as referências aqui feitas ao depósito ou (se for o caso) ao
seu levantamento serão interpretadas de acordo com as práticas
correntes do Euroclear Bank S. A./N. V., na qualidade de operador
do Sistema Euroclear ou Cleamstream Banking sociétè anonyme.

2 � Por se tratar de reunião em segunda convocatória, a assem-
bleia deliberará validamente qualquer que seja o número de
obrigacionistas presentes e representados e a percentagem do mon-
tante global das obrigações em circulação de que forem titulares.

3 � Qualquer assunto apresentado à assembleia será decidido em
primeiro lugar por votação de braço no ar. Salvo se legitimamente
for exigida uma contagem do número de votos antes ou na altura
em que o resultado é anunciado, o anúncio pelo presidente de que
uma deliberação por votação de braço no ar foi aprovada, aprovada
por uma determinada maioria, rejeitada, ou rejeitada por uma deter-
minada maioria será decisivo, sem necessidade de contagem do nú-
mero de votos emitidos a favor ou contra a deliberação. Numa vo-
tação de braço no ar, qualquer votante terá um voto. Numa contagem
de votos todos os votantes terão um voto por cada JPY 1.00 do
montante nominal global das obrigações em circulação por eles re-
presentadas ou detidas.

4 � Todas as deliberações tomadas serão vinculativas para todos
os obrigacionistas e todos os titulares de cupões.

20 de Setembro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, João Augusto Esmeriz Vieira de Castro. 3000073054

AVISOS

PORTUGÁLIA � ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Sede: Avenida do Almirante Reis, 115, 5.º, Lisboa

Capital social: € 4 988 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 8207.

Pessoa colectiva n.º 500069298.

JANSEN � ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÓNIOS, L.DA

Sede: Avenida do Almirante Reis, 115, 5.º, Lisboa

Capital social: € 99 759,57

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 11 787.

Pessoa colectiva n.º 500067880.

Anúncio
Registo de projecto de fusão

Informa-se, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do
artigo 100.º do Código das Sociedades Comerciais, que foi efectuado
o registo do projecto de fusão das duas sociedades junto das respec-
tivas Conservatórias do Registo Comercial, nos termos seguintes:

a) Apresentação n.º 22 de 26 de Agosto de 2002, a que cor-
responde a inscrição n.º 21, na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa, relativamente à sociedade Por-
tugália � Administração de Patrimónios, S. A.;

b) Apresentação n.º 25 de 26 de Agosto de 2002, a que cor-
responde a inscrição n.º 10, na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa, relativamente à sociedade Jansen �
Administração de Patrimónios, L.da

Mais informam que o projecto de fusão e a documentação anexa
podem ser consultados, na sede de cada uma das sociedades, pelos
respectivos sócios e credores sociais. Assim, a partir do dia seguinte
à data desta publicação encontrar-se-ão depositados na sede de cada
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uma das sociedades intervenientes na fusão, para consulta, os se-
guintes documentos:

a) Projecto de fusão;
b) Relatório e pareceres elaborados por órgãos da sociedade

incorporante e por peritos;
c) Contas, relatórios de administração, relatórios e pareceres dos

órgãos de fiscalização e deliberações de assembleias gerais so-
bre essas contas, relativamente aos três últimos exercícios.

Tendo em conta que a totalidade do capital social da sociedade
incorporada (Jansen � Administração de Patrimónios, L.da) pertence
integralmente à sociedade incorporante (Portugália � Administra-
ção de Patrimónios, S. A.), a escritura de fusão será outorgada sem
prévia deliberação das respectivas assembleias gerais, a não ser que
tal convocatória venha a ser requerida, até 15 dias antes da data
marcada para a escritura de fusão, por sócios detentores de pelo menos
5 % do capital social, nos termos das alíneas a) e d) do n.º 3 do
artigo 116.º do Código das Sociedades Comerciais.

17 de Setembro de 2002. � Pela Portugália � Administração de
Patrimónios, S. A., (Assinatura ilegível.) � Pela Jansen � Admi-
nistração de Patrimónios, L.da, (Assinatura ilegível.) 3000073168

SIRTI PORTUGAL � TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Sede: Avenida do Almirante Gago Coutinho, 76, Lisboa

Capital social: € 6 000 000

Matrícula n.º 43 144 da Conservatória do Registo Comercial de Lis-
boa.

Número de identificação de pessoa colectiva 500134049.

Aviso

Redução do capital social da Sirti Portugal �
Telecomunicações, S. A.

Para os devidos efeitos, informamos que, nos termos da delibera-
ção social de 24 de Maio de 2002, se irá proceder a uma redução do
capital social no montante de € 3 000 000, para cobertura de pre-
juízos.

18 de Setembro de 2002. � A Administração: (Assinaturas ilegí-
veis.) 3000073177

BALANCETES

DEUTSCHE BANK (PORTUGAL), S. A.

Sede: Rua Castilho, 20, 1250 Lisboa

Capital social: 8 450 000 000$00

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1383.
Contribuinte n.º 502349620.

Balanço em 31 de Março de 2002 (actividade global)
(Em euros)

Ano Ano
Código anteriorActivodas contas Activo Amortizações Activo �

bruto e provisões líquido líquido

10+11 11 � Caixa e disp. em bancos centrais 169 892 031 � 169 892 031 67 237 235
12+13 12 � Disp. à vista sobre inst. de crédito 21 407 543 � 21 407 543 6 841 098

20+21+280+281+ 13 � Outros créditos sobre inst. de crédito 4 785 319 589 244 4 785 319 345 4 666 021 959
2880+2881+2890+

2891�29000�29001�
29010�29011�2951

16+22+23+282+283+ 4 � Créditos sobre clientes ................... 2 531 854 101 9 580 155 2 522 273 947 1 190 290 841
287+2882+2883+2887+

2892+2893+2897�29002�
29003�29012�29013�

29017�2952

240+241+245+255+ 5 � Obrig. e outros títulos de rend. fixo 147 486 514 38 872 147 447 642 311 991 877
2480+250+251+2580+
26+2840+2884+2894�
290140�2920�2921�

2925�2953

2400+2401+2410+  a) Obrig. e outros títulos de rendim. 129 105 592 � 129 105 592 296 545 324
2500+2501+2510+ fixo � de emissores públicos.
2600+2601+2610+
2840+2884+2894�
290140 (1)�29200�
29210�2925-2953

2402+2411+2412+245+  b) Obrig. e outros títulos de rendim. 18 380 922 38 872 18 342 050 15 446 553
255+2480+2502+2511+ fixo � de outros emissores.

2512+2580+ 2602+2611+
2612+2840+2884+2894�

290140 (2)�29209�
29219�2925�2953

2480+2580 (Dos quais: obrigações próprias) (�)      (�)    (�)      (�)     
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(Em euros)

Ano Ano
Código anteriorActivodas contas Activo Amortizações Activo �

bruto e provisões líquido líquido

243+244+245+255+ 6 � Acções e outros tít. de rendimento � � � 7 417 035
2481�24810+2490� variável.

2491+253+254+2581�
25810+2841�290141�

291�2923�2924�
2925�2953

400�490 17 � Participações .................................. 2 456 679 � 2 456 679 2 456 679
401�491 18 � Partes do cap. em emp. coligadas � � � �

41+460+4690�481 19 � Imobilizações incorpóreas .............. 7 456 022 6 358 135 1 097 887 2 339 998

42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas ................. 26 993 079 8 359 757 18 633 322 19 242 979
468+4691�4820�48280

420+4280+461�  (Das quais: imóv. de ser. próprio) (18 510 073) (1 716 752) (16 793 321) (18 408 621)
4820�48280

27003 11 � Capital subscrito não realizado ...... � � � �
24810+25810 12 � Acções próp. ou partes de capital � � � �

próprio.

14+15+19+27� 13 � Outros activos ................................ 4 414 792 613 150 3 801 642 3 277 172
27003�29007�2959�

299+402+409�499

51+55+56 (dev.)+ 15 � Contas de regularização ................. 72 513 690 � 72 513 690 77 953 564
58 (dev.)+59 (3)

69 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício ..................... 363 736 � 363 736 �

      Total do activo ................... 7 770 157 778 24 950 313 7 745 207 465 6 355 070

(Em euros)

Código AnoPassivo Anodas contas anterior

30+31 1 � Débitos  para com instituições de crédito ........................... 2 701 054 685 1 193 263 346

30020+30120+ a) À vista ............................................................................... 460 327 17 031 613
30220+31020+

31220+31320+31920

1�1a) b) A prazo ou com pré-aviso ................................................ 2 700 594 358 1 176 231 733

32+33+35 2 � Débitos para com clientes ................................................... 4 847 522 886 4 958 525 988

3213+3223 a) Depósitos de poupança ...................................................... � �
32�3213�3223+33+35 b) Outros débitos ................................................................... 4 847 522 886 4 958 525 988

3200+3210+ ba) À vista .................................................................... 321 821 186 350 655 796
3220+3230

b)�ba) bb) A prazo ................................................................... 4 525 701 700 4 607 870 193

34 3 � Débitos representados por títulos ........................................ 25 397 491 25 937 491

341 a) Obrigações em circulação .................................................. 25 937 491 25 937 491
340+342+349 b) Outros ................................................................................ � �

36+39 4 � Outros passivos .................................................................... 3 284 528 3 527 024

52+54+56(cre)+ 5 � Contas de regularização ....................................................... 73 939 801 82 123 067
58(cre)+59 (4)

610+611+612 6 � Provisões para riscos e encargos ......................................... 6 248 479 5 708 317

612 a) Provisões para pensões e encargos similares .................... � �
610+611 b) Outras provisões ................................................................ 6 248 479 5 708 317

619 6-A � Fundo para riscos bancários gerais .................................. � �
60 8 � Passivos subordinados .......................................................... 27 433 884 27 433 884
62 9 � Capital subscrito .................................................................. 42 250 000 42 148 422

632 10 � Prémios de emissão ............................................................. � �
630+631+639 11 � Reservas ............................................................................... 13 048 589 11 987 305

633 12 � Reservas de reavaliação ....................................................... � �
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(Em euros)

Código AnoPassivo Anodas contas anterior

66 13 � Resultados transitados .......................................................... 4 487 121 4 479 612
69(cre) 14 � Lucro do exercício .............................................................. � 64 017

                                    Total do passivo ..................................... 7 745 207 465 6 355 070 439

(1) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos.
(2) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de outros emissores.
(3) Conforme o saldo global do razão (quando saldo devedor > saldo credor).
(4) Conforme o saldo global do razão (quando saldo devedor < saldo credor).

Rubricas extrapatrimoniais

Código AnoAnodas contas anterior

90+970 1 � Passivos eventuais ................................................................. 120 694 669 123 682 220

Dos quais:

9010+9011 Aceites e compr. por endosso de efeitos redescontados ..... � �
970 Cauções e activos dados em garantia ............................. � �

92 2 � Compromissos ....................................................................... 122 454 906 90 112 477

Dos quais:

9200 Compromissos resultantes de operações de venda com .. � �
opção de recompra.

A Direcção, (Assinatura ilegível.) � O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.)

Demonstração dos resultados em 31 de Março de 2002 (actividade global)
(Em euros)

Código AnoDébito Anodas contas anterior

                                                                 A) Custos

70 1 � Juros e custos equiparados ................................................... 88 720 064 151 438 090
71 2 � Comissões ........................................................................... 526 463 379 922
72 3 � Prejuízos em operações financeiras .................................... 6 463 067 6 558 649

73+74 4 � Gastos gerais administrativos .............................................. 4 371 925 3 012 516

73 a) Custos com pessoal ........................................................... 1 921 521 1 529 585

Dos quais:

730+731 (�salários e vencimentos) ..................................... (1 616 011) (1 169 116)
732+733 (�encargos sociais) ............................................... (295 900) (357 211)

Dos quais:

73290+73291+73292 (�com pensões) ..................................... (36 273) (65 775)

74 b) Outros gastos administrativos ........................................... 2 450 404 1 482 930

78 5 � Amortizações do exercício .................................................. 564 959 554 140
77 6 � Outros custos de exploração ............................................... 120 375 28 730

790/1/2/3/5/9 7 � Provisões para crédito vencido e para outros riscos .......... 2 616 601 1 862 986
794 8 � Provisões para imobilizações financeiras ............................ � �

10 � Resultado da actividade corrente ......................................... � �
671 11 � Perdas extraordinárias ......................................................... 51 113 366 768
68 13 � Impostos sobre lucros .......................................................... � �
76 14 � Outros impostos ................................................................ 51 820 79 791
69 15 � Lucro do exercício .............................................................. � �64 017

                                Total ................................................... 103 486 387 164 217 574

(Em euros)

Código AnoCrédito Anodas contas anterior

                             B) Proveitos

80 1 � Juros e proveitos equiparados .............................................. 92 881 604 154 313 025
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(Em euros)

Código AnoDébito Anodas contas anterior

Dos quais:

80240+80241+ (�de títulos de rendimento fixo) .................................. (3 271 883) (6 780 009)
80245+80250+

80251+80255+8026

81 2 � Rendimento de títulos ......................................................... � �

81�81400�81401 a) Rendimento de acções, de quotas e de outros títulos de � �
rendimento variável.

81400 b) Rendimento de participações ............................................ � �
81401 c) Rendimento de partes de capital em empresas coligadas � �

82 3 � Comissões ............................................................................ 1 752 472 1 462 774
83 4 � Lucros em operações financeiras ........................................ 6 479 178 6 445 479

840/1/2/3/5/9 5 � Reposições e anulações resp. a correcções de valor rela- 754 585 815 215
tivas a créditos e prov. p/ passivos event. e para compromissos.

844 6 � Reposições e anul. respeitantes a correcções de valor relati- � �
vas a valores mobiliários que tenham o carácter de imobilizações
financeiras, a part. e a partes de capital em emp. coligadas.

89 7 � Outros proveitos de exploração .......................................... 455 900 1 061 834
8 � Resultado da actividade corrente ......................................... � �

672 9 � Ganhos extraordinários ........................................................ 798 913 119 247
69 10 � Prejuízo do exercício ........................................................... 363 736 �

                                Total ................................................... 103 486 387 164 217 574

A Direcção, (Assinatura ilegível.) � O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000067080

DEUTSCHE BANK (PORTUGAL), S. A.

Sede: Rua Castilho, 20, 1250 Lisboa

Capital social: 8 450 000 000$00

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1383.
Contribuinte n.º 502349620.

Balanço em 30 de Junho de 2002 (actividade global)
(Em euros)

Ano Ano
Código anteriorActivodas contas Activo Amortizações Activo �

bruto e provisões líquido líquido

10+11 11 � Caixa e disp. em bancos centrais ..... 129 263 755 � 129 263 755 81 329 914
12+13 12 � Disp. à vista sobre inst. de crédito ..... 27 802 690 � 27 802 690 8 095 369

20+21+280+281+ 13 � Outros créditos sobre inst. de crédito 4 697 729 188 117 4 697 729 072 3 779 941 212
2880+2881+2890+

2891�29000�29001�
29010�29011�2951

16+22+23+282+283+ 4 � Créditos sobre clientes ................... 2 550 078 636 5 374 312 2 544 704 324 1 163 897 501
287+2882+2883+2887+

2892+2893+2897�29002�
29003�29012�29013�

29017�2952

240+241+245+255+ 5 � Obrig. e outros títulos de rend. fixo 139 330 535 41 143 139 289 392 293 653 004
2480+250+251+2580+
26+2840+2884+2894�
290140�2920�2921�

2925�2953

2400+2401+2410+  a) Obrig. e outros títulos de rendim. 104 747 558 � 104 747 558 281 374 828
2500+2501+2510+ fixo � de emissores públicos.
2600+2601+2610+
2840+2884+2894�
290140 (1)�29200�
29210�2925-2953

2402+2411+2412+245+  b) Obrig. e outros títulos de rendim. 10 224 942 41 143 10 183 800 12 278 313
255+2480+2502+2511+ fixo � de outros emissores.

2512+2580+ 2602+2611+
2612+2840+2884+2894�

290140 (2)�29209�
29219�2925�2953
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(Em euros)

Ano Ano
Código anteriorActivodas contas Activo Amortizações Activo �

bruto e provisões líquido líquido

2480+2580 (Dos quais: obrigações próprias) (�)      (�)    (�)      (�)     

243+244+245+255+ 6 � Acções e outros tít. de rendimento � � � �
2481�24810+2490� variável.

2491+253+254+2581�
25810+2841�290141�

291�2923�2924�
2925�2953

400�490 17 � Participações .................................. 2 456 679 � 2 456 679 2 456 679
401�491 18 � Partes do cap. em emp. coligadas � � � �

41+460+4690�481 19 � Imobilizações incorpóreas .............. 7 469 945 6 669 087 800 859 1 881 476

42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas ................. 27 123 439 8 614 113 18 509 326 19 268 951
468+4691�4820�48280

420+4280+461�  (Das quais: imóv. de ser. próprio) (18 510 073) (7 676 105) (10 833 969) (10 888 966)
4820�48280

27003 11 � Capital subscrito não realizado ...... � � � �
24810+25810 12 � Acções próp. ou partes de capital � � � �

próprio.

14+15+19+27� 13 � Outros activos ................................ 40 474 313 613 150 39 861 163 58 226 640
27003�29007�2959�

299+402+409�499

51+55+56 (dev.)+ 15 � Contas de regularização ................. 75 796 490 � 75 796 490 97 084 421
58 (dev.)+59 (3)

69 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício ..................... � � � �

      Total do activo ................... 7 697 525 670 21 311 921 7 676 213 749 5 505 835 167

(Em euros)

Código AnoPassivo Anodas contas anterior

30+31 1 � Débitos  para com instituições de crédito ........................... 2 562 009 008 1 243 368 507

30020+30120+ a) À vista ............................................................................... 14 943 075 107 653 721
30220+31020+

31220+31320+31920

1�1a) b) A prazo ou com pré-aviso ................................................ 2 547 065 932 1 135 714 787

32+33+35 2 � Débitos para com clientes ................................................... 4 915 982 987 4 048 324 679

3213+3223 a) Depósitos de poupança ...................................................... � �
32�3213�3223+33+35 b) Outros débitos ................................................................... 4 915 982 987 4 048 324 679

3200+3210+ ba) À vista .................................................................... 304 280 842 283 907 158
3220+3230

b)�ba) bb) A prazo ................................................................... 4 611 701 256 3 764 417 521

34 3 � Débitos representados por títulos ........................................ 25 937 491 25 937 491

341 a) Obrigações em circulação .................................................. 25 937 491 25 937 491
340+342+349 b) Outros ................................................................................ � �

36+39 4 � Outros passivos .................................................................... 2 679 083 2 573 969

52+54+56(cre)+ 5 � Contas de regularização ....................................................... 83 424 291 92 961 710
58(cre)+59 (4)

610+611+612 6 � Provisões para riscos e encargos ......................................... 6 564 142 5 822 909

612 a) Provisões para pensões e encargos similares .................... � �
610+611+613 b) Outras provisões ................................................................ 6 564 142 5 822 909

619 6-A � Fundo para riscos bancários gerais .................................. � �
60 8 � Passivos subordinados .......................................................... 27 433 884 27 433 884
62 9 � Capital subscrito .................................................................. 42 250 000 42 148 422

632 10 � Prémios de emissão ............................................................. � �
630+631+639 11 � Reservas ............................................................................... 13 048 589 11 987 305

633 12 � Reservas de reavaliação ....................................................... � �
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(Em euros)

Código AnoPassivo Anodas contas anterior

66 13 � Resultados transitados .......................................................... �3 943 089 4 479 612
69(cre) 14 � Lucro do exercício .............................................................. 828 253 796 678

                                    Total do passivo ..................................... 7 676 213 749 5 505 835 167

(1) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos.
(2) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de outros emissores.
(3) Conforme o saldo global do razão (quando saldo devedor > saldo credor).
(4) Conforme o saldo global do razão (quando saldo devedor < saldo credor).

Rubricas extrapatrimoniais

Código AnoAnodas contas anterior

90+970 1 � Passivos eventuais ................................................................. 103 905 200 111 966 893

Dos quais:

9010+9011 Aceites e compr. por endosso de efeitos redescontados � �
970 Cauções e activos dados em garantia ............................. � �

92 2 � Compromissos ....................................................................... 100 872 023 16 479 103

Dos quais:

9200 Compromissos resultantes de operações de venda com � �
opção de recompra.

A Direcção, (Assinatura ilegível.) � O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.)

Demonstração dos resultados em 30 de Junho de 2002
(Em euros)

Código AnoDébito Anodas contas anterior

                                                                 A) Custos

70 1 � Juros e custos equiparados ................................................... 177 607 123 266 644 748
71 2 � Comissões ........................................................................... 868 492 732 244
72 3 � Prejuízos em operações financeiras .................................... 8 429 223 1 717 635

73+74 4 � Gastos gerais administrativos .............................................. 7 496 556 6 036 099

73 a) Custos com pessoal ........................................................... 3 726 660 3 034 259

Dos quais:

730+731 (�salários e vencimentos) ..................................... (2 784 746) (1 789 223)
732+733 (�encargos sociais) ............................................... (667 098) (867 766)

Dos quais:

73290+73291+73292 (�com pensões) ..................................... (73 683) (�)    

74 b) Outros gastos administrativos ........................................... 3 769 896 3 001 840

78 5 � Amortizações do exercício .................................................. 1 130 266 1 113 339
77 6 � Outros custos de exploração ............................................... 277 176 70 979

790/1/2/3/5/9 7 � Provisões para crédito vencido e para outros riscos .......... 3 216 094 2 305 413
794 8 � Provisões para imobilizações financeiras ............................ � �

10 � Resultado da actividade corrente ......................................... � �
671 11 � Perdas extraordinárias ......................................................... 180 338 461 023
68 13 � Impostos sobre lucros .......................................................... � �
76 14 � Outros impostos ................................................................ 167 356 164 620
69 15 � Lucro do exercício .............................................................. 828 253 796 678

                                Total ................................................... 200 200 877 280 042 780

(Em euros)

Código AnoCrédito Anodas contas anterior

                             B) Proveitos

80 1 � Juros e proveitos equiparados .............................................. 185 487 918 272 523 361

Dos quais:

80240+80241+ (�de títulos de rendimento fixo) .................................. (6 478 573) (13 322 989)
80245+80250+

80251
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(Em euros)

Código AnoCrédito Anodas contas anterior

81 2 � Rendimento de títulos ......................................................... � 64 174

81�81400�81401 a) Rendimento de acções, de quotas e de outros títulos de � �
rendimento variável.

81400 b) Rendimento de participações ............................................ � �
81401 c) Rendimento de partes de capital em empresas coligadas ..... � �

82 3 � Comissões ............................................................................ 3 208 257 2 814 985
83 4 � Lucros em operações financeiras ........................................ 8 340 380 501 284

840/1/2/3/5/9 5 � Reposições e anulações resp. a correcções de valor rela- 644 375 2 428 063
tivas a créditos e prov. p/ passivos event. e para compromissos.

844 6 � Reposições e anul. respeitantes a correcções de valor relati- � �
vas a valores mobiliários que tenham o carácter de imobilizações
financeiras, a part. e a partes de capital em emp. coligadas.

89 7 � Outros proveitos de exploração .......................................... 955 492 1 563 906
8 � Resultado da actividade corrente ......................................... � �

672 9 � Ganhos extraordinários ........................................................ 1 564 456 147 008
69 10 � Prejuízo do exercício ........................................................... � �

                                Total ................................................... 200 200 877 280 042 780

A Direcção, (Assinatura ilegível.) � O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000067077
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4. Empresas � Registo comercial
LISBOA
MAFRA

RENATO CAMOCHO � COMÉRCIO DE MATERIAL
DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2681;
identificação de pessoa colectiva n.º 505258180; data da apresen-
tação: 20020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Julho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 1000135335

TRANSPORTES MANUEL SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 605; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501440437; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Julho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 1000135333

ALARMES XXI � SISTEMAS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2301;
identificação de pessoa colectiva n.º 504473220; data da apresen-
tação: 20020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 1000135331

GAZOESTE � COMÉRCIO E COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 646; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501543481; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

3 de Julho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 1000135328

MAR DE LETRAS � EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2775;
identificação de pessoa colectiva n.º 505507358; data da apresen-
tação: 20020619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

20 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135575

LUSAMAR � CONSTRUÇÕES MECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1080;
identificação de pessoa colectiva n.º 502401618; data da apresen-
tação: 20020619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

20 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135572

URBICERAM � CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 49; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500061955; data da apresenta-
ção: 20020619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

20 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135568

OS TRÊS IRMÃOS ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1042;
identificação de pessoa colectiva n.º 502401524; data da apresen-
tação: 20020613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

14 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135565

PASTELARIA CONVENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 635; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500599491; data da apresenta-
ção: 20020613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

14 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135562

OURIVESARIA VILA-MAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1346;
identificação de pessoa colectiva n.º 502973641; data da apresen-
tação: 20020613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

14 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135560

MOVIMAR � MÓVEIS DE COZINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 909; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502090464; data da apresenta-
ção: 20020613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

14 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135556

MINORÇA � FABRICANTE DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 657; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501505547; data da apresenta-
ção: 20020613.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

14 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135552

MARTINS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 411; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500850712; data da apresenta-
ção: 20020613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

14 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135548

PROMIR � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PETRÓLEOS E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1609;
identificação de pessoa colectiva n.º 503459470; data da apresen-
tação: 20020613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

14 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135529

REIS & ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1117;
identificação de pessoa colectiva n.º 502566736; data da apresen-
tação: 20020613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

14 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135527

ROGÉRIO RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 544; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501321144; data da apresenta-
ção: 20020613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

14 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135524

CASTELÃO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 528; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501295747; data da apresenta-
ção: 20020607.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

11 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135520

CASIMIRO SARDINHA & SOMBREIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 647; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500812551; data da apresenta-
ção: 20020607.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

11 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135518

ROLO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 291; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500235406; data da apresenta-
ção: 20020613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

14 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135515

CASTELÃOCONSTROI
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2337;
identificação de pessoa colectiva n.º 504680943; data da apresen-
tação: 20020607.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

11 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135512

CRISTÓVÃO & ROIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 538; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501324119; data da apresenta-
ção: 20020607.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

11 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135507

DESTILARIA RICARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 818; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501909087; data da apresenta-
ção: 20020607.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

11 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135503

DUARTE & BERTOLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 783; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501812989; data da apresenta-
ção: 20020607.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

11 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135490

AQUIDELCORTE � CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2580;
identificação de pessoa colectiva n.º 505259150; data da apresen-
tação: 20020619.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

20 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135486

ALMEIDA & GALVÃO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2588;
identificação de pessoa colectiva n.º 505278391; data da apresen-
tação: 20020619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

20 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135482

BRITO & PÓVOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 191; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500531315; data da apresenta-
ção: 20020619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

20 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135480

TRANSPORTES DOMINGOS & BATALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2147;
identificação de pessoa colectiva n.º 504322591; data da apresen-
tação: 20020619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

20 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135476

SCA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DA AVESSADA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1057;
identificação de pessoa colectiva n.º 502669772; data da apresen-
tação: 20020624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

25 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135473

ARMAZÉNS DO ROSÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 869; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502002212; data da apresenta-
ção: 20020624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

25 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135471

TRANSMARCHANTE � TRÂNSITO DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2974;
identificação de pessoa colectiva n.º 505939274; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/20020624.

Certifico que foi registada a alteração dos artigos:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em organização e intermediação de ser-
viços de transporte de mercadorias, trânsito de mercadorias e trans-
portes públicos ocasionais de mercadorias nacionais e internacionais
em viaturas automóveis ligeiras e pesadas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 60 000,00 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 30 000,00 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios Manuel Artur Ferreira Custódio
Sebastião e Elsa Maria Marchante Alves Sebastião.

ARTIGO 4.º

A gerência e a administração da sociedade será exercida pelos só-
cios Manuel Artur Ferreira Custódio Sebastião e Elsa Maria Marchante
Alves Sebastião e pelo não sócio José Carlos Simões Pires.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes, sendo
sempre obrigatória a do gerente José Carlos Simões Pires, o qual tem
a capacidade profissional legalmente exigida.

(Mantém o § 2.º)

O texto do pacto na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta respectiva.

25 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135425

TRANSPORTES CARDOSO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2654;
identificação de pessoa colectiva n.º 504766651; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 10/20020704.

Certifico que foi registada:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4, apresentação n.º 10/

20020704 � Cessação das funções de gerente de Maria Cristina dos
Santos Joaquim, por renúncia em 4 de Julho de 2002.

10 de Julho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 1000135470

C. J. M. � C. CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3161;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020702.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma C. J. M. C. � Construção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Venda da Maia, 8, em
Ervideira, freguesia de Enxara do Bispo, concelho de Mafra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar 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 civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000,00 euros, encontra-se integralmen-
te subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas iguais, do valor nominal de 2500,00 euros cada uma e uma de
cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000,00 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.
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2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em mas-
sa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem con-
sentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Conforme o original.

5 de Julho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 1000135467

ALBUQUERQUE & COUTINHO � REMODELAÇÕES
E EMPREITADAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3169;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20020719.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Albuquerque & Coutinho � Re-
modelações e Empreitadas de Construção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Fonte, 2, rés-do-chão
direito, no lugar de Fonte Boa da Brincosa, freguesia de Ericeira,
concelho de Mafra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das e encerradas 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 e re-
paração de edifícios, obras públicas, terraplanagens, pinturas, canali-
zações e outros ligados à construção. Remodelações e empreitadas de
construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500,00 euros cada, tituladas uma por cada sócio Francisco
Ribeiro Coutinho, solteiro, maior e António José de Magalhães
Albuquerque, divorciado.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 �Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Conforme o original.

22 de Julho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 1000135463

ÓPTIMA TIPOGRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2149;
identificação de pessoa colectiva n.º 504367609; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 4/20020723.

Certifico que foi registada a alteração do contrato da sociedade em
epígrafe, quanto ao seu artigo 7.º que passou a ter um § único, com a
seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

Corpo

§ único. Por deliberação em assembleia geral de uma maioria de
90% do capital social, aos sócios de maior idade, poderão ser exigidas
prestações suplementares de capital até ao montante global de
500 000,00 euros.

O texto do pacto, na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta respectiva.

Conforme o original.

25 de Julho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 1000135459

EKATIK � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3171;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020723.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EKATIK � Actividades Hotelei-
ras, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de 5 de Outubro, 7 e 7A,
no lugar e freguesia da Ericeira, concelho de Mafra.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restaurante, snack-bar, bar,
salão e jogos e outras actividades hoteleiras similares, nomeadamente
organização e produção de eventos culturais e recreativos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde a uma quota de igual valor no-
minal titulada pelo sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le decidir.

2 � Para obrigar a sociedade, é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 �Fica desde já nomeado gerente o sócio e o não sócio Francisco
José Ruivo Gaspar, casado, residente na Rua do Mercado, 16, na
Ericeira, Mafra.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo com
objecto diferente do seu.

Conforme o original.

29 de Julho de 2002 � A Ajudante em exercício, Maria de Fáti-
ma Gomes Alves Silva. 1000135456
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AUGUSTO TAVARES � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3167;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020716.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Augusto Tavares � Constru-
ções, Unipessoal, L.da e tem a sua sede em Rua de José Elias Garcia,
79, 1.º direito, freguesia e concelho de Mafra.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000,00 €, e corresponde à quota de igual valor nominal, perten-
cente ao único sócio, Augusto Correia Tavares, solteiro, maior.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio ou de não sócios conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global corresponde a 10 vezes o
capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas no capital social de outras sociedades, nos termos permi-
tidos por lei.

Conforme o original.

22 de Julho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 1000135453

MINISER MINI-MERCADO DA SERRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1581;
identificação de pessoa colectiva n.º 503398895; data da apresen-
tação: 20020624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

25 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135423

VAI NA ONDA ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1444;
identificação de pessoa colectiva n.º 503168254; data da apresen-
tação: 20020624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

25 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135420

CARLOS & PAULO JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1810;
identificação de pessoa colectiva n.º 503804533; data da apresen-
tação: 20020624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

25 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135418

PAPILLON SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2216;
identificação de pessoa colectiva n.º 504366394; data da apresen-
tação: 20020624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

25 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135415

GRANGAS � DISTRIBUIDORA DE GÁS A GRANEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1903;
identificação de pessoa colectiva n.º 503922366; data da apresen-
tação: 20020624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

25 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135411

PORTELMAR � CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1363;
identificação de pessoa colectiva n.º 502995564; data da apresen-
tação: 20020624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

25 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135407

HORTOENXARA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTOFRUTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2015;
identificação de pessoa colectiva n.º 504241621; data da apresen-
tação: 20020624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

25 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135404

MONINHAS ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2036;
identificação de pessoa colectiva n.º 504152475; data da apresen-
tação: 20020624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

25 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135400

CS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1922;
identificação de pessoa colectiva n.º 503940810; data da apresen-
tação: 20020620.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135398

BOUTIQUE QUIBELE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1381;
identificação de pessoa colectiva n.º 503047783; data da apresen-
tação: 20020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135394

RESTAURANTE CÉSAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1026;
identificação de pessoa colectiva n.º 502374454; data da apresen-
tação: 20020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135391

MM � SOCIEDADE MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1727;
identificação de pessoa colectiva n.º 503665711; data da apresen-
tação: 20020618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

19 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135389

ANSELMO BATALHA � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 939; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502161817; data da apresenta-
ção: 20020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135388

JÚLIO J. S. BONIFÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2895;
identificação de pessoa colectiva n.º 505764237; data da apresen-
tação: 20020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

25 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135386

JOAQUIM MANUEL SANTOS BATALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1868;
identificação de pessoa colectiva n.º 503885550; data da apresen-
tação: 20020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135385

PAVIRENT � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2440;
identificação de pessoa colectiva n.º 505148323; data da apresen-
tação: 20020619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

20 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135382

DELFINO FERREIRA GONÇALVES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1860;
data da apresentação: 20020618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

19 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135379

COELHO & BARATA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2570;
identificação de pessoa colectiva n.º 505250195; data da apresen-
tação: 20020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135376

PAVIRENT 2 � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2511;
identificação de pessoa colectiva n.º 505081962; data da apresen-
tação: 20020619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

20 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135372

CARPINUS � CARPINTARIA E MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1531;
identificação de pessoa colectiva n.º 503304344; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/20020128.

Certifico que foi registada:
Facto: aumento do capital com alteração parcial do contrato.
Quantia do aumento: 3004,80 euros em dinheiro, subscrito em

partes iguais.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas: Marco Paulo Massano Lourenço, 2500,00 euros;

Ana Lúcia Barão Faustino, 2500,00 euros.

O texto do pacto na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta respectiva.

31 de Maio de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 1000135367
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PRAIA DO SUL � APARTAMENTOS TURÍSTICOS
DA ERICEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1460;
identificação de pessoa colectiva n.º 503208019; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 7/20020128.

Certifico que foi registada:
Facto: aumento do capital com alteração parcial do contrato.
Quantia do aumento: 3004,80 euros em dinheiro, subscrito em

partes iguais.
Artigos alterados: 3.º e 4.º
Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas: Francisco Fonseca Cabral, 2500,00 euros; Ana Lúcia

Barão Faustino, 2500,00 euros.

O texto do pacto na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta respectiva.

31 de Maio de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 1000135364

OCULISTA CENTRAL DA MALVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 312;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n. 4; números e data
das apresentações: 19 e 20/20020327.

Certifico que foi registada a cessação das funções de gerente de
Américo da Costa Martinho por óbito em 30 de Setembro de 1990 e
a alteração:

Facto: aumento do capital com alteração parcial do contrato.
Quantia do aumento: 402 410$ em dinheiro, subscrito na propor-

ção das quotas.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000,01 euros.
Sócios e quotas: duas de 1666,67 euros cada, em comum sem de-

terminação de parte ou direito a favor de Maria da Conceição Cardo-
so Martinho e António Henrique Cardoso Martinho; uma de
1666,67 euros na proporção de 4/6 para o António Henrique Cardo-
so Martinho e 1/6 para cada um dos sócios Pedro Henriques Ferreira
Martinho e David Alexandre Ferreira Martinho.

O texto do pacto na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta respectiva.

5 de Abril de 2002 � A Primeira-Ajudante, Maria de Fátima
Gomes Alves Silva. 1000135359

ESTABIL ENGENHEIROS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1098;
identificação de pessoa colectiva n.º 502522798; data da apresen-
tação: 20020619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

20 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135505

CENTERNATUR DIETÉTICA � EMBALAGEM,
FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

DE PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 600; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501492763; data da apresenta-
ção: 20020619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

20 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135502

ZEFERINOS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1067;
identificação de pessoa colectiva n.º 502438142; data da apresen-
tação: 20020619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

20 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135500

TRANSPORTES VENCESLAU CARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 158; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500289697; data da apresenta-
ção: 20020619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

20 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135498

TRANSPORTES PINTO SOARES & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 516; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500289352; data da apresenta-
ção: 20020619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

20 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135494

TRANSPORTES DE MERCADORIAS RUNA CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1243;
identificação de pessoa colectiva n.º 502778598; data da apresen-
tação: 20020619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

20 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135491

TRANSPORTES ALVES & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 208; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500559945; data da apresenta-
ção: 20020619.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

20 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135485

ESTRANGEIRO & COCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 552; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501378170; data da apresenta-
ção: 20020607.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

11 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135484
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ESTALMORAIS � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 796; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501840060; data da apresenta-
ção: 20020607.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

11 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135481

ERICEIRA VILAS VIAGEM E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 972; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502211784; data da apresenta-
ção: 20020607.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

11 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135479

EQUIPALIMENTAR � EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1106;
data da apresentação: 20020607.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

11 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135478

MANUEL DIONISO ABRANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2690;
identificação de pessoa colectiva n.º 505305356; data da apresen-
tação: 20020618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

19 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135476

CARNES RADIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2131;
identificação de pessoa colectiva n.º 504281860; data da apresen-
tação: 20020620.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

21 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135469

VIDROMÓVEL � INDÚSTRIA E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1801;
identificação de pessoa colectiva n.º 502085258; data da apresen-
tação: 20020621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

24 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135446

VELIBER � COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1798;
identificação de pessoa colectiva n.º 503765279; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 9/20020115.

Certifico que foi registado:
Facto: aumento do capital com alteração parcial do contrato.
Quantia do aumento: 2410$ em dinheiro e subscrito por Tord

Lennart Westergreen com 482$ e Estrela Limited com 1928$.
Artigo alterado: 4.º
Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas: Tord Lennart Westergreen, 1000,00 euros; e Es-

trela Limited, 4000,00 euros.

O texto do pacto na sua redacção actualizada ficou depositado na
pasta respectiva.

22 de Fevereiro de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 1000135444

AGRO-PECUÁRIA DA MURGEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 353; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500743460; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3.

Certifico que foi registada:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 15/

20020320 � Cessação das funções de gerente de Horácio Joaquim
Lourenço, por renúncia em 11 de Fevereiro de 2002.

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 16/20020320.
Facto: aumento de capital com alteração parcial do contrato.
Quantia do aumento: 402 410$, em dinheiro, subscrito por Ilídio

Lourenço, 100 964$; João Joaquim Nogueira, 100 482$; Manuel Dias
Nogueira, 100 482$, e Manuel José Ruivo Figueiredo, divorciado,
100 482$ que assim cria uma nova quota.

Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas: Ilídio Lourenço, 2000,00 euros; João Joaquim

Nogueira, 1000,00 euros; Manuel Dias Nogueira, 1000,00 euros;
Manuel José Ruivo Figueiredo, 498,80 euros (bem comum do dissol-
vido casal) e 501,20 euros (bem próprio).

Gerentes nomeados: João Joaquim Nogueira, Manuel Dias Noguei-
ra e Manuel José Ruivo Figueiredo.

O texto do pacto na sua  actualizada ficou depositado na pasta
respectiva.

22 de Março de 2002 � A Primeira-Ajudante em exercício, Ma-
ria de Fátima G. Alves Silva. 1000135442

MOREMÓVEL � MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1620;
identificação de pessoa colectiva n.º 503444154; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 8/20020226.

Certifico que foi registada:
Facto: aumento do capital com alteração parcial do contrato.
Quantia do aumento: 2410$ em dinheiro, subscrito na proporção

das quotas.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas: João Feliciano Gomes Dias, 2000,00 euros; Maria

Antonieta Rocha Parreira Dias, 2000,00 euros; Vasco Fernando Par-
reira Dias, 1000,00 euros.

O texto do pacto na sua  actualizada ficou depositado na pasta
respectiva.

27 de Fevereiro de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 1000135440

ANOURO JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1527;
identificação de pessoa colectiva n.º 503304131; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 25/20020326

Certifico que foi registada:
Facto: aumento do capital com alteração parcial do contrato.
Quantia do aumento: 2410$ em dinheiro, subscrito na proporção

das quotas.
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Artigo alterado: 3.º
Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas: Alexandre Miguel Henrique Tirano, 2500,00 eu-

ros; Vítor Manuel Alves Pereira, 2500,00 euros;

O texto do pacto na sua  actualizada ficou depositado na pasta
respectiva.

3 de Abril de 2002 � A Primeira-Ajudante, Maria de Fátima
Gomes Alves Silva. 1000135438

INFORMASTER � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3126;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20020528.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma INFORMASTER. � Soluções
Informáticas, L.da e tem a sua sede na Rua do Cravo Poente, 3, lugar
de Ribamar, freguesia de Santo Isidoro, concelho de Mafra.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou outras formas
de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto os estudos informáticos e feitura de
páginas para a internet, serviços prestados na área da informática,
comercialização de software e hardware.

3.º

O capital social é de 5000,00 euros, e corresponde à soma de qua-
tro quotas, duas do valor nominal de 1500,00 euros cada uma e per-
tencentes uma a cada um dos sócios João Paulo da Silva Rolo e Paulo
Sérgio Henriques da Costa e duas no valor nominal de 1000,00 euros
cada uma, pertencentes uma a cada uma das sócias Nélia Maria Fer-
reira Sousa e Isabel Maria da Silva Jorge.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, será desempenhada por todos os
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade serão necessárias as assinaturas con-
juntas de três gerentes, excepto nos contratos de serviços prestados
em que são suficientes as assinaturas de dois gerentes.

5.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formalida-
des, serão convocadas por meio de carta registada dirigida aos sócios
com pelo menos, 15 dias de antecedência.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

7.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre; em caso de
cessão a estranhos, carece do consentimento da sociedade que em
primeiro lugar e os restantes sócios em segundo gozam do direito de
preferência.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota 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, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, 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 alguns dos sócios ou a terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço 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 comum.

9.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante de 50 000,00 euros.

Conforme o original.

29 de Maio de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 1000135436

MAFRICENTRO � ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 815; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501904352; data da apresenta-
ção: 20020618.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

19 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135435

JORGE QUENTAL MENDONÇA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2314;
identificação de pessoa colectiva n.º 504272454; data da apresen-
tação: 20020626.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

27 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135433

ALBERTO INÁCIO & ELÍSIO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1311;
identificação de pessoa colectiva n.º 502913029; data da apresen-
tação: 20020621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

27 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135432

NUNES & FELÍCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2423;
identificação de pessoa colectiva n.º 504897071; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

2 de Julho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 1000135025

TRANSDUARTE � TRANSPORTE DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1676;
identificação de pessoa colectiva n.º 503547719; data da apresen-
tação: 20020627.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

2 de Julho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 1000135024

ZESITOM � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2843;
identificação de pessoa colectiva n.º 505583380; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

2 de Julho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 1000135023

PAMATRANS � TRANSPORTE DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2900;
identificação de pessoa colectiva n.º 505825538; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

2 de Julho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 1000134993

AVIGUILHERME � AVICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2215;
identificação de pessoa colectiva n.º 504592424; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

2 de Julho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 1000134991

L. P. G. PORTUGAL � SISTEMAS DE PROTECÇÃO
CONTRA INCÊNDIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1803;
identificação de pessoa colectiva n.º 503537659; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

2 de Julho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Oliveira
Silva Fernandes. 1000134989

ARSÉNIO OLIVEIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 974; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502215542; data da apresenta-
ção: 20020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

28 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000134986

TRANSPORTES DE CARGA ESTRELA BUCELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 354; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500425418; data da apresenta-
ção: 20020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

28 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000134984

NUVIRMA � SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2839;
identificação de pessoa colectiva n.º 505616327; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

28 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000134981

NEWAL � COMÉRCIO DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2851;
identificação de pessoa colectiva n.º 505695596; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

28 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000134977

SPACE SHIFT � SISTEMAS DE GESTÃO INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2399;
identificação de pessoa colectiva n.º 504896555; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

28 de Junho de 2002 � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000134975

ARRUZA � MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1691;
identificação de pessoa colectiva n.º 503574236; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000134973

J. A. DOS SANTOS � SOCIEDADE DE COMÉRCIO
E INDÚSTRIA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1891;
identificação de pessoa colectiva n.º 503900710; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000134971

AVÓ BELINHA � JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2476;
identificação de pessoa colectiva n.º 505030373; data da apresen-
tação: 20020627.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000134970

NAI � PROPRIEDADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1386;
identificação de pessoa colectiva n.º 503071358; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000134968

R. J. D. � COMÉRCIO DE PNEUS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2608;
identificação de pessoa colectiva n.º 505332159; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000134964

IRMÃOS GUERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1152;
identificação de pessoa colectiva n.º 502635509; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000134961

PRATA & PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1716;
identificação de pessoa colectiva n.º 503631256; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000134957

VALENTIM BATALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2749;
identificação de pessoa colectiva n.º 505503174; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000134956

LUMINÁRIO � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2945;
identificação de pessoa colectiva n.º 505878623; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000134955

AVIBATALHA � CRIAÇÃO DE AVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2806;
identificação de pessoa colectiva n.º 505569329; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

28 de Junho de 2002. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000134953

DELIGAMBA � COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTARES
FRESCOS CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2066;
identificação de pessoa colectiva n.º 504199030; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 1 e 2/20020626.

Certifico que foi registado:
Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 1/

20020626 � Cessação das funções de gerente de Nelson Filipe
Fernandes Bemposta, por renúncia em 5 de Julho de 2000.

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 2/20020626.
Facto: Nomeação de gerente em 5 de Julho de 2000.
Gerente nomeado: Vítor Manuel Alegria Franco, solteiro, maior.

27 de Junho de 2002. � A Conservadora, Maria de Lurdes Olivei-
ra Silva Fernandes. 1000135431

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

I. A. C. � IMOBILIÁRIA ALTO DO CASTELÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 403; identificação de pessoa colectiva n.º 503611182;
data do depósito: 020830.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cidália da Con-
ceição Henriques Pais dos Santos. 2001550057

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DA QUINTA DA ARCELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 12; identificação de pessoa colectiva n.º 501049134;
data do depósito: 020904.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cidália da Con-
ceição Henriques Pais dos Santos. 2001550065

J. DINIS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sobral de Monte Agraço.
Matrícula n.º 416; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
020827.
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Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. Dinis, Construções, L.da e tem a sua
sede na Rua da Azinhaga, 5, no lugar de Val de Vez, freguesia de San-
to Quintino, concelho de  Sobral de Monte Agraço.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais,
filiais ou outras formas legais de representação no território nacional
ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e reparação de edifí-
cios, compra e venda de materiais de construção e a sua distribuição,
compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para este fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios, a não
sócios depende sempre do consentimento da sociedade, à qual fica
reservado o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de ambos os sócios que
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um dos gerentes.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Cidália da Con-
ceição Henriques Pais dos Santos. 2001550022

PORTALEGRE
ARRONCHES

FLORENTINO & LINOS, L.DA

Sede: Rua de João Morais, 57, freguesia de Assunção,
concelho de Arronches

Conservatória do Registo Comercial de Arronches. Matrícula n.º 75;
identificação de pessoa colectiva n.º P506283860; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 5/020827.

Certifico que entre João Manuel Barradas Florentino, casado com
Maria de Fátima Martins Parente, na comunhão de adquiridos, resi-
dente na Rua de João Morais, 57, em Arronches; Joaquim Lino Perez
Trindade, casado com Maria Hermínia Pereira Lino Trindade, na
comunhão de adquiridos, residente no Largo das Pratas, 11, em Espe-
rança, Arronches e Carlos Alberto Pereira Lino, casado com Idália de
Jesus Vaz Muralhas Lino, na comunhão de adquiridos, residente Hor-
tas de Cima, Esperança, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Florentino & Linos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Arronches, na Rua de João
Morais, 57, freguesia de Assunção, concelho de Arronches.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das e encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em empreiteiros de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5001 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais no valor
nominal de 1667 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme com o original.

6 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Pintão
Roldão Bento Miranda. 1000135886

CAMPO MAIOR

SUPERMERCADOS PENÍNSULA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Campo Maior. Matrícula n.º 89;
identificação de pessoa colectiva n.º 502629223.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Saragoça Sutil Calaça. 2001546025

SUPERMERCADO ALENTEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Campo Maior. Matrícula
n.º 155; identificação de pessoa colectiva n.º 503471437.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos da prestação de contas
respeitantes ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Saragoça Sutil Calaça. 2001546033

ELVAS

GUYTIN � INFORCONSUMÍVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas. Matrícula n.º 1308/
020828; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20020828.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial que foi constituída a sociedade em epí-
grafe que se rege pelo seguinte contrato: Guido Martin Villa Dapena,
casado com Lucia Perez Justamente sob o regime da comunhão de
adquiridos, natural de Buenos Aires, Argentina, de nacionalidade es-
panhola, residente na Rua do Dr. João Crisóstomo Antunes, 34, El-
vas, contribuinte fiscal n.º 241026601.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu bilhete de
identidade n.º 47017761-B, emitido em 19 de Junho de 1998, pelo
Ministério do Interior de Espanha.

Declarou o outorgante:
Que, pela presente escritura, celebra um contrato de sociedade

comercial por quotas unipessoal, a qual se regerá pelos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GUYTIN � Inforconsumíveis,
Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua do Dr. João Crisóstomo
Antunes, 34, freguesia de Assunção, concelho de Elvas, e durará por
tempo indeterminado a contar de hoje.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de consumíveis de
informática.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, correspondente a uma única quota pertencente ao sócio Guido
Martin Villa Dapena.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos geren-
tes designados também pela assembleia geral.

§ 1.º Fica contudo desde já designado gerente o sócio Guido Martin
Villa Dapena.

§ 2.º A sociedade fica validamente obrigada com a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento do
capital social depositado para fazer face a despesas com a constitui-
ção e instalação da sociedade.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2001311672

NISA

FARMÁCIA SEABRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 267/
020903; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020903.

Certifico que Adília Vicente Pedreiro Seabra, casada na comunhão de
adquiridos com António Torres Seabra, constituiu a sociedade unipessoal
por quotas, em epígrafe que se regerá pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Farmácia Seabra,
Unipessoal, L.da com sede no Largo de 5 de Outubro, 8, freguesia de
Espírito Santo, concelho de Nisa.

2 � A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe podendo ainda serem criadas sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas de representação, no território
nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de produtos
farmacêuticos, comércio a retalho de artigos médicos e ortopédicos,
de produtos de cosmética e de higiene.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde a uma única quota de igual valor, pertencente à
outorgante.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
o que for fixado em assembleia geral, compete à única sócia que desde
já fica nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da mes-
ma para a prática de determinados actos, atribuindo tais poderes
mediante procuração.

ARTIGO 6.º

As decisões da sócia de natureza igual às deliberações das assembleias
gerais, devem ser registadas em acta, por ela assinadas.

ARTIGO 7.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social e obedeçam à forma legalmente prescrita, a qual deverá ser
sempre por escrito.

Disposição transitória

A gerente fica desde já autorizada a proceder ao levantamento do
depósito do capital realizado antes do registo definitivo da escritura
da constituição de sociedade, a fim de fazer face às despesas com a
constituição, registo e aquisição de mobiliário e equipamento com vista
à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Antonieta
Baptista Nicas Candeias. 2001728026

PORTALEGRE

NATUR-AL-CARNES � AGRUPAMENTO DE PRODUTORES
PECUÁRIOS DO NORTE ALENTEJANO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 684;
identificação de pessoa colectiva n.º 503109851; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 4; números e datas das
apresentações: 59 e 60/281201 e 3/210802.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitadas as fotocópias das actas das assembleias gerais de 13 de No-
vembro de 2001 e 28 de Março de 2002 com a designação do conse-
lho de administração, fiscal único e suplente, para o quadriénio de
2002/2005, assim constituídos:

Conselho de administração: presidente � José Fernando da Mata
Cáceres, casado; Carlos Alberto Aleixo Vacas de Carvalho, casado;
José Manuel de Sousa Pestana Bastos, casado; Luís Eduardo Pereira
Machado, casado; Maria Alexandra Marques Gueifão Carrilho Barata,
casada; Maria Fernanda Pereira Dias Tavares, casada; João Paulo Costa
Pinto Gomes Crespo, casado.

Fiscal único efectivo: Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
Mariquito Correia & Associados, representada por António Francis-
co Escarameia Mariquito, revisor oficial de contas, casado.

Fiscal único suplente: José Martins Correia, revisor oficial de con-
tas, divorciado.

Conferida. Está conforme.

29 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 1000135256

JOAQUIM SANTOS & ESPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1156;
identificação de pessoa colectiva n.º P506175006; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/26082002.

Certifico que entre Joaquim Emílio Guedelha Santos e Luísa de Jesus
Mafra Marchão Santos casados entre si na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma Joaquim Santos & Esposa, L.da

2.º

A sociedade estabelece a sede na Rua de Luís Sousa Gomes, bloco
8, 3.º, direito, em Portalegre.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de produtos
alimentares e bebidas.

4.º

O capital social é de 5000 euros e representa-se por duas quotas
iguais do valor nominal de 2500 euros, uma de cada sócio e as respec-
tivas entradas ficam, nesta data, realizadas em dinheiro.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
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6.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares até
ao décuplo do capital social.

Conferida. Está conforme.

29 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 1000135314

INGLÊS A BRINCAR � CLUBE DE INGLÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1016;
identificação de pessoa colectiva n.º 505078244; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 1/22082002.

Certifico que a sociedade em epígrafe, de que são sócios José António
de Moura Mendes Gil e Eugénia Maria dos Reis Correia Moura casados
entre si na comunhão de adquiridos, alterou o objecto, pelo que o arti-
go 3.º do respectivo contrato ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços nas áreas de
ensino de línguas e outras disciplinas, ensino recreativo, ocupação de
tempos livres, formação profissional e consultoria e a comercialização
de produtos relacionados com formação.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida. Está conforme.

29 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 1000135254

POEIRAS & VÉSTIA, TRANSFORMAÇÃO
E COMÉRCIO DE RAÇÕES E CEREAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 833;
identificação de pessoa colectiva n.º 503770833; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/13082002.

Certifico que a sociedade em epígrafe, de que são sócios Fernando
Manuel Almeida Véstia e Filomena de Fátima Relvas Poeiras Véstia
casados entre si na comunhão de adquiridos, aumentou o capital so-
cial de 1 000 000$ para 1 002 410$, redenominou o mesmo para
euros, e alterou o artigo 4.º do respectivo contrato que ficou com a
seguinte reacção.

ARTIGO 4.º

O capital social, é de 5000 euros, e representa-se por duas quotas
iguais, de 2500 euros, uma de cada sócio, encontrando-se integralmente
realizado em dinheiro.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida. Está conforme.

29 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 1000135250

CLINICAMENTE � CLÍNICA GERAL E FISIOTERAPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 981;
identificação de pessoa colectiva n.º 504378970; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 11 e 12/220802.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que Manuel de
Jesus Nicolau Marques cessou funções de gerente, por renúncia.

Data: 21 de Agosto de 2002.
Deslocou a sede para a Rua das Parreiras, 13, Fortios, Portalegre.
Foi designada gerente a sócia Sofia Alexandra de Jesus de Almeida,

solteira, maior e alterado o n.º 2 do artigo 1.º e os artigos 3.º e 4.º do
respectivo contrato que ficaram com a seguinte redacção:

1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Parreiras, 13, freguesia
de Fortios, concelho de Portalegre.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5237,38 euros e representa-se por duas quotas iguais, do valor nomi-
nal de 2618,69 euros, pertencentes à única sócia, Sofia Alexandre de
Jesus de Almeida.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia, Sofia Alexandra
de Jesus de Almeida, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida. Está conforme.

28 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 1000135248

PORTO
GONDOMAR

MARQUES & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 16 428/
651105; identificação de pessoa colectiva n.º 500820050; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 15/20020327.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de 400 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 3.º que ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros, e corres-
ponde à quota pertencente ao sócio Francisco Marques dos Santos,
no valor nominal de 2500 euros, e outra quota de 2500 euros, per-
tencente ao sócio Manuel Marques dos Santos Júnior.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000136280

JOÃO STRECHT & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9671/
980326; identificação de pessoa colectiva n.º 504261797; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 22/20020327.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de 1 000 000$ para 55 000,00 €, tendo sido alterados os artigos 1.º
e 3.º que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma João Strecht & Irmãos, L.da tem a sua
sede na Rua das Mimosas, 926, Zona Industrial das Mimosas, da fre-
guesia de São Pedro da Cova, concelho de Gondomar.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 55 000 euros, e está
dividido em quatro quotas uma de 28 600 euros que pertence à sócia
Maria Odete dos Santos Azevedo Gama e três de 8800 euros cada que
pertencem uma a cada um dos sócios João Carlos Gama Strecht Ri-
beiro, Maria Leonor Gama Strecht Ribeiro Sampaio e Ricardo Gama
Strecht Ribeiro.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

22 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000136278
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TALHO NOVO DO FORNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9307/
980116; identificação de pessoa colectiva n.º 504102699; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 29/20020326.

Certifico que, foi alterado o capital da sociedade em epígrafe, de
1 000 000$ para 5000,00 €, e foi alterado o artigo 3.º que ficou com
a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e dele pertence uma quota de valor nominal de 2500 eu-
ros ao sócio António Carneiro de Carvalho e uma de valor nominal
de 1250 euros a cada um dos sócios Maria Cidalina da Silva Carvalho
e António Marcos da Silva Carvalho.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

17 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2000888437

AMÁVEL PINHEIRO, ARQUITECTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 3524/
930714; identificação de pessoa colectiva n.º 503031348; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 31/20020326.

Certifico que, foi alterado o capital da sociedade em epígrafe, de
400 000$ para 5000,00 €, e foi alterado o artigo 3.º que ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros, e está
dividido em duas quotas de 2500 euros cada que pertencem uma a cada
um dos sócios Manuel Amável de Sousa Pinheiro Santos e Rosa Ma-
ria Oliveira Santos Pinheiro.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

17 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2000888445

ASDITEL � DISTRIBUIDORES DE ELECTRODOMÉSTICOS
ASSOCIADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 8318/
970507; identificação de pessoa colectiva n.º 503896640;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 30/20020326.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de 5 000 000$ para 50 000,00 €, tendo sido alterados os artigos 4.º
e 5.º, n.º 1 que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado pelos accio-
nistas, é de 50 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social está dividido em 5000 acções do valor nomi-
nal de 10 euros cada.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

17 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000888844

C. CARVALHO & IRMÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 319/
870611; identificação de pessoa colectiva n.º 501837876;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 37 e 38/20020326.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado de
400 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 3.º que ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros, dividido
em duas quotas iguais, no valor de 2500 euros, cada, pertencendo uma
a cada um dos sócios Maria Fernanda dos Santos Basílio Carmo Car-
valho e Luís Miguel Basílio Carmo Carvalho.

Certifico ainda que, José Fernando Carmo Carvalho cessou funções
de gerente em 26 de Dezembro de 2001, por renúncia.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

17 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000888852

JORGE MANUEL & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 45 310/
880719; identificação de pessoa colectiva n.º 502009772; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 39/20020326.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de 1 000 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 3.º que
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros integralmente realizado,
correspondendo à soma de duas quotas, uma de 4000 euros do sócio
Jorge Manuel Rocha Santos; outra de 1000 euros do sócio José Martins
dos Santos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

19 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000136274

TERMOLIVEIRA � INSTALAÇÕES TÉRMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 6524/
951204; identificação de pessoa colectiva n.º 503542180; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 40/20020326.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado de
1 000 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 3.º que ficou
com a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, e dele pertence uma quota do valor nominal de 2500 euros a cada
um dos sócios, Manuel António de Castro Oliveira e Raquel Iva de
Abreu Massa Pinto Soares Oliveira.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

19 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000136271

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
MARIA DO ROSÁRIO ARANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 23 407/
790123; identificação de pessoa colectiva n.º 500811792; inscrição
n.º 15; número e data da apresentação: 49/20020326.
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Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de 800 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 3.º que ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e realiza-
do e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 2285 euros
pertencente à sócia LABUM � Gestão de Laboratórios, S. A., três
de 905 euros pertencentes uma a cada um dos sócios Fernando Jorge
Marques Dias Moreira, Alberto Manuel Marques Dias Moreira e Ana
Maria Marques Dias Moreira Gomes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

19 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000136270

AUTO TRANSPORTADORA IDEAL DE GONDOMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 907/
20020320; identificação de pessoa colectiva n.º 501130187; inscri-
ção n.º 16 e inscrição n.º 16; números e data das apresentações: 4 e
5/20020320.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de 10 000 000$ para 50 000,00 €, tendo sido alterados os artigos 1.º
e 4.º que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Auto Transportadora Ideal de
Gondomar, L.da, e tem a sua sede na Rua de Mira Porto, 94, da fre-
guesia de Baguim do Monte, concelho de Gondomar.

ARTIGO 4.º

O capital social, já integralmente realizado é de 50 000 euros, e
está dividido em duas quotas iguais de valor nominal de 25 000 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios José Manuel Pinto de Oliveira
e Manuel Fernando Pinto Oliveira.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000136267

JOSÉ FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 6500/
951123; identificação de pessoa colectiva n.º 503540595; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 10/20020327.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de 1 000 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 3.º que
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, está dividido em três quotas uma de
750 euros que pertence à sócia Sónia Carla Neves Ferreira, uma de 500 eu-
ros que pertence à sócia Maria Manuela Rodrigues da Cunha e uma de
3750 euros que pertence ao sócio José Manuel da Silva Ferreira.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000136265

INDÚSTRIA LUSITANA DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 14 480/590428; identificação de pessoa colectiva

n.º 500138680; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/
20020326.

Certifico que, foi alterado o capital da sociedade em epígrafe, de
400 000$ para 5000,00 €, e foi alterado o artigo 4.º que ficou com
a seguinte redacção:

4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de 5000 €,
e corresponde à soma das quotas que são: uma de 1400 € pertencente
ao sócio Ernesto Domingues Souto, outra de 1400 € e outra de 2200 €
ambas pertencendo ao sócio Licínio Henriques Domingues Souto.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

16 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 2000888410

AUTO ACESSÓRIOS DE CARREIROS � COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 7382/
060809; identificação de pessoa colectiva n.º 503704903; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/20020326.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de 1 000 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 3.º que
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal de
2500 euros cada, e pertence uma a cada um dos sócios, José Manuel
Ferreira Leite e Maria das Dores Ferreira Leite Arantes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

16 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000888798

COSME FERNANDO MOURA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 2923/
930209; identificação de pessoa colectiva n.º 502925388; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 68/20020327.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado de
400 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 3.º que ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e está dividido em quatro quotas,
uma no valor de 1250 euros pertencente ao sócio Cosme Fernando
Moura da Silva, uma no valor nominal de 1250 euros, pertencente ao
sócio Paulo Fernando Gonçalves da Silva, uma no valor nominal de
1250 euros pertencente ao sócio José Manuel Martins da Silva, e outra
no valor nominal de 1250 euros pertencente ao sócio Vítor Manuel
Martins da Silva.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

280 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000889018

NEPAU � MOLDES E MODELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 6403/
951025; identificação de pessoa colectiva n.º 503522708; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 69/20020327.
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Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de 400 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 4.º que ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social que está inteiramente subscrito e realizado em di-
nheiro é de 5000 euros e divide-se em duas quotas de 2500 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

28 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000889026

NETPORTUS � SUPORTES INFORMÁTICOS
E MULTIMÉDIA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 10 791/
981229; identificação de pessoa colectiva n.º 504708422; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 63/20020327.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de 1 000 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 3.º que
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 €,
subscrito pelo sócio único, com o que forma uma quota de igual
montante, Agostinho Dias dos Santos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

28 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000888976

ABREU & ORNELAS � DESINFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 8041/
970217; identificação de pessoa colectiva n.º 503838527; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 28/20020327.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de 1 000 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 4.º que
ficou com a seguinte redacção:

4.º

1 � O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais
de 2500 euros pertencentes uma a cada um dos sócios José Luís Martins
de Ornelas e Maria Gorete Pereira de Abreu Ornelas.

2 � Cada um dos sócios já realizou na totalidade o valor da sua
quota.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

26 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000888950

MAIA

GUSTUX � COMÉRCIO DE TÊXTEIS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 898/
20020723; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20020723.

Certifico que Maria Emília Barreiros Carneiro de Gusmão e Ma-
ria de Fátima Gomes dos Santos Leite Monteiro, divorciadas, cons-

tituíram entre si a sociedade em epígrafe que se rege pelo pacto
que segue:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GUSTUX � Comércio de Têxteis e
Acessórios, L.da, e tem a sua sede na Rua do Mestre Clara, 828, fre-
guesia de Moreira, concelho da Maia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste no comércio de têxteis, calçado e
acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de 3500 eu-
ros pertencente à sócia Maria Emília Barreiros Carneiro de Gusmão,
e uma do valor nominal de 1500 euros pertencente à sócia Maria de
Fátima Gomes dos Santos Leite Monteiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, em 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 todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respecti-
va aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Conferida, está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001602650

SOCITRAINING � CONSULTORIA E PROGRAMAÇÃO
INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 898/
20020723; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20020726.

Certifico que António Augusto Rodrigues Queirós e mulher Anabela
da Silva Gomes Queirós, casados em comunhão de adquiridos, consti-
tuíram entre si a sociedade em epígrafe que se rege pelo pacto que
segue:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SOCITRAINING � Consultoria e
Programação Informática, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Monte de Vilar, 30, freguesia de
Nogueira, concelho da Maia.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria e programação de
informática e formação na área de informática, comércio de material
e equipamento informático.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio António Augusto Rodrigues Queirós
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e outra, do valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Anabela
da Silva Gomes Queirós.

2 � Os sócios poderão deliberar em assembleia geral que a todos
sejam exigidas prestações suplementares de capital até ao montante
igual a 10 vezes o capital social na proporção das respectivas quotas,
reembolsáveis nas condições estabelecidas na mesma assembleia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Conferida, está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001603673

PAULO FERNANDES & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 902/
20020725; identificação de pessoa colectiva n.º 506238628; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/20020725.

Certifico que entre Paulo Jorge de Jesus Fernandes e Fernando
Agostinho Baptista Figueiredo, solteiros, maiores, foi constituída a
sociedade em epígrafe que fica a reger-se pelo contrato cujo extracto
segue e registada pela apresentação e inscrição referidas.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Paulo Fernandes & Figueiredo, L.da, e
tem a sua sede na Travessa de Sidónio Pais, 88, traseiras, freguesia de
Nogueira, concelho da Maia.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste no comércio, importação, exporta-
ção, representação, manutenção e reparação de veículos automóveis,
suas peças e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e está dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de 2500 eu-
ros, 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 são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 2001604254

CONSTRUÇÕES G. FERREIRA
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 13 545/
20000913; identificação de pessoa colectiva n.º 505091429.

Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos, referentes à prestação de conta da sociedade em epígrafe, respei-
tante ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001605102

PSICO SAME � GABINETE DE PSICOLOGIA
E RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 55 897/
20010517; identificação de pessoa colectiva n.º 504985060.

Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos, referentes à prestação de conta da sociedade em epígrafe, respei-
tante ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001606427

CUBIDEC � TRATAMENTOS DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 6030/
950712; identificação de pessoa colectiva n.º 503467723.

Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos, referentes à prestação de conta da sociedade em epígrafe, respei-
tante ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001607512

JOÃO GONÇALVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 302/
990507; identificação de pessoa colectiva n.º 504786806.

Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos, referentes à prestação de conta da sociedade em epígrafe, respei-
tante ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001607539

BARBOSA & FERREIRA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 4327/
940325; identificação de pessoa colectiva n.º 503186155.

Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos, referentes à prestação de conta da sociedade em epígrafe, respei-
tante ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001605170

CALEFFI, COMPONENTES HIDROTÉRMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 2259/
920612; identificação de pessoa colectiva n.º 502780525.
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Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos, referentes à prestação de conta da sociedade em epígrafe, respei-
tante ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001605161

INCARMOB � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 10 705/
981204; identificação de pessoa colectiva n.º 504398903.

Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos, referentes à prestação de conta da sociedade em epígrafe, respei-
tante ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001605153

TRATERME � TRATAMENTOS TÉRMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 290/
910104; identificação de pessoa colectiva n.º 502472243.

Certifico que foi depositado na respectiva pasta todos os documen-
tos, referentes à prestação de conta da sociedade em epígrafe, respei-
tante ao ano de 2001.

Conferida, está conforme o original.

6 de Setembro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001605145

PAREDES

GERMANO DA SILVA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 447/
790625; identificação de pessoa colectiva n.º 500884064; data da
apresentação: 020723.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2001.

Está conforme.

4 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da Con-
ceição de Sousa Carvalho Seabra. 1000135682

PENAFIEL

VIAFIEL � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 1233/
970512; identificação de pessoa colectiva n.º 503876046; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 8/20020301.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epígrafe
aumentou o capital de 400 000 € com o reforço de 192 800$ tendo
alterado o artigo 3.º do respectivo contrato que ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 400 000 euros está
dividido em 11 quotas, com os valores e titulares seguintes: Mário
Pinto Teixeira, uma quota do valor nominal de 100 000 euros e ou-
tra do valor nominal de 40 000 euros; Maria Casimira Pinto Teixeira,
duas iguais do valor nominal de 20 000 euros; Maria Carolina de
Magalhães Ribeiro Teixeira, uma do valor nominal de 20 000 euros;
Mário Deodoro Ribeiro Teixeira, uma do valor nominal de 20 000 eu-
ros; Albano Miguel Ribeiro Teixeira, uma do valor nominal de
20 000 euros; Maria de Fátima Ribeiro Teixeira, uma do valor nomi-

nal de 20 000 euros; Miguel José Teixeira da Cunha, uma do valor
nominal de 20 000 euros; José Ricardo Teixeira da Cunha, uma do
valor nominal de 20 000 euros; e Maria Carolina de Magalhães Ribei-
ro Teixeira e Joaquina de Magalhães, uma do valor nominal de
100 000 euros, em comum e sem determinação de parte ou direito.

O texto do contrato na sua redacção actualizada ficou arquivado
na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

23 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria Car-
doso da Silva. 1000133965

PORTO � 2.A SECÇÃO

NEW SOLUTION � COMÉRCIO EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS DE IMPRESSÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 559; identificação de pessoa colectiva n.º 504777882; ins-
crição n.º 2 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 12 e
16/020814; pasta n.º 22 921.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram efec-
tuados os seguintes registos:

Aumento de capital.
Capital: 150 000,00 €, após o reforço de 137 530,00, subscrito da

seguinte forma:
Pelo sócio Eloi Serafim Alves Ferreira, 137 330,00 €, por incor-

poração de prestações suplementares de capital, a acrescer à respec-
tiva quota, passando a deter uma de 147 306,00 €;

Pelos novos sócios: Amândio Eduardo Rodrigues Cesário, casado
com Paula Cristina Maia Rodrigues, na comunhão de adquiridos, e,
David Ribeiro Faria, casado com Ana Carla Marques Fernandes, na
comunhão de adquiridos, 100,00 €, cada um, criando cada um deles
uma nova quota.

Transformação em sociedade anónima, cujos artigos seguem:

Contrato social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação NEW SOLUTION � Comér-
cio Equipamentos e Materiais de Impressão, S. A., contando-se o seu
início a partir da data da sua constituição.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Barão Forrester, 863,
freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.

2 � O conselho de administração pode deslocar a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar ou encer-
rar filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto o comércio de equipamentos e
materiais de impressão digital e escritório. Importação e exportação.

2 � A sociedade, por simples deliberação do conselho de adminis-
tração, pode adquirir e alienar participações em quaisquer outras so-
ciedades comerciais de responsabilidade limitada, ainda que de objecto
diferente do seu, bem como em sociedades reguladas por leis espe-
ciais, e ainda associar-se com outras pessoas jurídicas para formar agru-
pamentos complementares de empresas, novas sociedades, consórcios
e associações em participação.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
150 000 euros e encontra-se dividido em 150 000 acções nominativas,
do valor nominal de 1 euro, cada uma.

2 � As acções a emitir pela sociedade podem ser nominativas ou
ao portador, reciprocamente convertíveis, e podem ser incorporadas
em títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10 000, 50 000 e
100 000 acções.

3 � Fica, desde já autorizada a emissão ou a conversão de acções
em escriturais, nos termos da legislação aplicável e desde que haja
prévia deliberação nesse sentido da assembleia geral.

4 � Os títulos representativos das acções serão assinados por dois
administradores, podendo as assinaturas ser realizadas por meio de
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chancela por eles autorizada, ou por mandatários da sociedade para o
efeito designados.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade pode proceder à emissão de acções preferenciais
sem voto e de acções preferenciais remíveis e de qualquer espécie de
obrigações legalmente prevista, nos termos admitidos por lei e deli-
berados pela assembleia geral.

2 � A emissão de obrigações poderá ser deliberada pelo conselho
de administração, não podendo, nesse caso, o valor total das emis-
sões em curso exceder um montante igual ao capital social realizado
à data da deliberação.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode adquirir acções e obrigações próprias dentro dos
limites e sob as condições previstos na lei.

ARTIGO 7.º

Por simples deliberação do conselho de administração, pode o ca-
pital social da sociedade ser aumentado, uma ou mais vezes, por en-
tradas em dinheiro, até ao montante de 1 000 000 euros.

ARTIGO 8.º

1 � No caso de as acções serem nominativas, os accionistas pode-
rão efectuar à sociedade prestações pecuniárias além das entradas de
capital.

2 � O montante global das prestações acessórias não poderá exce-
der 30 vezes o valor do capital social.

3 � As prestações acessórias poderão ser realizadas nas modalida-
des de contrato de suprimento e ou de prestações suplementares de
capital, aplicando-se-lhes o regime estabelecido no Código das Socie-
dades Comerciais para estes institutos.

4 � Apenas no caso de assumirem a modalidade de contrato de supri-
mento, as prestações acessórias poderão ser objecto de remuneração.

5 � A realização de prestações acessórias depende de acordo entre
a sociedade e os accionistas interessados na sua realização.

ARTIGO 9.º

1 � No caso de as acções serem nominativas, a transmissão entre
vivos, onerosa ou gratuita, de acções depende do consentimento pré-
vio da sociedade, salvo no caso de ser feita a favor de outro accionis-
ta ou de descendente ou ascendente de accionista.

§ único. O pedido de consentimento deverá ser apresentado pelo
interessado mediante carta registada com aviso de recepção dirigida à
sociedade, da qual conste a identificação do transmissário e, no caso
de transmissão onerosa, as condições de o preço, prazo e forma do
pagamento do valor da acção a transmitir.

2 � A concessão ou a recusa do consentimento da sociedade para
a transmissão de acções é da competência do conselho de administra-
ção, o qual deverá pronunciar-se no prazo máximo de 30 dias a con-
tar da data em que o consentimento seja solicitado, findo o qual, sem
que o conselho de administração se tenha pronunciado, a transmissão
pretendida se considera livre.

3 � No caso de a sociedade recusar o consentimento à transmis-
são, é a mesma obrigada a fazer adquirir as acções em causa por ter-
ceiro nas condições de preço e de pagamento do negócio para que foi
solicitado o consentimento ou, no caso de transmissão gratuita, ao
valor resultante do último balanço aprovado.

4 � Quer a sociedade recuse ou dê o consentimento à transmissão
de acções, e ressalvando o estipulado no n.º 1 deste artigo, na trans-
missão de acções nominativas, quer o título oneroso quer a título
gratuito, a estranhos à sociedade, os accionistas gozam de direito de
preferência, observando-se para o efeito o disposto nos números se-
guintes deste artigo.

5 � Para o efeito da possibilidade do exercício do direito de pre-
ferência estabelecido no n.º 4, o accionista que tiver recebido uma
proposta de aquisição de acções que esteja interessado em aceitar deverá
comunicar tal proposta aos restantes accionistas, por carta registada
com aviso de recepção, identificando o terceiro interessado na aqui-
sição, indicando o número de acções que pretende transmitir, o preço
e as demais condições de pagamento e de garantia.

6 � Recebida a comunicação referida no número anterior, os res-
tantes accionistas terão o prazo de 30 dias úteis a contar da recepção
da mesma para dar a conhecer ao accionista oferente, por escrito, se
exercem o direito de preferência e ou o direito de acrescer (para o
caso de qualquer outro accionista não desejar exercer o direito de
preferência que lhe cabe) sobre a totalidade das acções que consti-
tuem objecto da proposta de aquisição.

7 � O exercício do direito de preferência deverá ser exercido nas
exactas condições constantes da proposta apresentada pelo accionis-
ta interessado na alienação de acções.

8 � No caso de transmissão gratuita de acções, a preferência será
exercida pelo seu valor contabilístico, calculado com base nos valores
resultantes das contas respeitantes ao exercício anterior.

9 � Se, decorrido o prazo referido no anterior n.º 5, sem que qual-
quer dos accionistas destinatários da proposta haja exercido o direito
de preferência que lhe cabe ou sem que tenha sido exercido o direito
de preferência relativamente à totalidade das acções que constituem
objecto da mesma, tal direito caducará e considerar-se-á que os ac-
cionistas renunciaram à faculdade de o exercer, devendo o accionista
interessado na alienação concretizar a operação em causa a favor do
terceiro no prazo máximo de 60 dias úteis.

10 � O disposto no anterior número aplicar-se-á também no caso
de algum dos accionistas ter exercido o direito de preferência e ou o
direito de acrescer sobre a totalidade das acções objecto da proposta
de aquisição e a transmissão subsequente não ser realizada no prazo
máximo de 30 dias úteis a contar da data de tal exercício, por causas
imputáveis aos preferentes.

11 � Decorrido o prazo de 60 dias úteis convencionado no n.º 9 deste
artigo sem que a operação de transmissão de acções esteja concretizada,
o accionista interessado na alienação não poderá concretizá-la sem adoptar
novamente o procedimento regulado neste artigo.

12 � No caso de dois ou mais accionistas pretenderem exercer o
direito de preferência, as acções objecto de transmissão serão dividi-
das entre os mesmos na proporção do número de acções que, então,
possuírem.

ARTIGO 10.º

É admitida a amortização de acções pela sociedade, por redução de
capital:

a) Por acordo com o accionista;
b) Se o accionista for declarado falido ou insolvente;
c) Se uma sociedade proprietária de acções se dissolver ou for de-

clarada falida;
d) Se as acções forem penhoradas, arrestadas, ou, por qualquer forma,

sujeitas a apreensão judicial, sem prejuízo do disposto no número
seguinte;

e) Se, em caso de divórcio ou de separação judicial do accionista,
as respectivas acções forem adjudicadas ao cônjuge do accionista;

f) Se o accionista transmitir as suas acções em infracção ao dispos-
to no artigo anterior;

g) Nos demais casos previstos na lei.
§ 1.º A sociedade poderá exercer o direito de amortização das ac-

ções no prazo de um ano a contar do conhecimento por algum admi-
nistrador da sociedade de qualquer dos eventos referidos nas
alíneas deste artigo, mediante deliberação da assembleia geral aprova-
da por maioria dos votos emitidos.

§ 2.º O montante que a sociedade tiver de pagar pela amortização
de qualquer acção será fixado pela assembleia geral, devendo essa fi-
xação realizar-se em conformidade com o valor que resultar do últi-
mo balanço e contas anuais aprovados.

§ 3.º O pagamento ao titular das acções em causa será efectuado
em duas prestações semestrais e iguais, vencíveis no último dia dos
meses de Junho e de Dezembro do ano subsequente ao da deliberação
de amortização.

ARTIGO 11.º

A oneração de acções ou a sua sujeição a quaisquer encargos, seja
qual for a sua forma ou montante, depende do consentimento prévio
da sociedade e só é admitida como meio de garantia de financiamento
obtido com vista à realização do valor nominal das acções.

§ único. A concessão ou a recusa do consentimento da sociedade
para a oneração de acções é da competência do conselho de adminis-
tração, o qual deverá pronunciar-se no prazo máximo de 30 dias a
contar da comunicação que o interessado lhe faça em tal sentido, fin-
do o qual, sem que o conselho de administração se tenha pronuncia-
do, a oneração pretendida, se permitida de harmonia com o disposto
no corpo desta cláusula, se considera livre.

ARTIGO 12.º

1 � Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e o fiscal único.

2 � A sociedade poderá, ainda, ter um secretário da sociedade cujas
intervenção e competência serão as fixadas na lei.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral, regularmente constituída, representa a
universalidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculativas
para todos eles quando tomadas nos termos da lei e dos estatutos.

2 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto que, até 15 dias antes da data designada para a reunião,
tiveram o número mínimo de acções necessário para conferir voto
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registado em seu nome junto da sociedade ou, no caso de as acções
assumirem a forma escritural, constem como tal de conta aberta jun-
to de intermediário financeiro integrada em sistema centralizado.

3 � A cada 100 acções corresponde um voto.
4 � Os accionistas que forem pessoas singulares poderão fazer-se

representar nas reuniões da assembleia geral pelo seu cônjuge, ascen-
dente ou descendente, por outro accionista ou por um membro do
conselho de administração da sociedade; os accionistas que forem
pessoas colectivas poderão fazer-se representar por quem para o efeito
indicarem.

5 � Os accionistas titulares de um número de acções inferior a
100 podem agrupar-se, nos termos legais, a fim de poderem partici-
par na assembleia geral.

6 � Os instrumentos de representação dos accionistas devem ser
entregues na sociedade, dirigidos ao presidente da mesa, até cinco dias
antes da reunião da assembleia geral.

7 � No caso de contitularidade de acções, só o representante co-
mum poderá participar nas reuniões de assembleia geral, nas condi-
ções previstas nestes estatutos e na lei.

8 � Poderão assistir às reuniões de assembleia geral as pessoas cuja
presença seja autorizada pelo presidente da mesa.

9 � A mesa da assembleia geral será composta pelo presidente e
pelo secretário da sociedade, havendo-o, ou pelo presidente e um
secretário.

10 � Compete à assembleia geral, para além do disposto na lei e
noutras normas do presente contrato de sociedade:

a) Eleger o presidente da respectiva mesa e, não havendo secretá-
rio da sociedade, o secretário da mesa;

b) Eleger os membros do conselho de administração e o seu presi-
dente;

c) Eleger o fiscal único e o fiscal suplente;
d) Eleger os membros da comissão de remunerações e previdência;
e) Deliberar sobre o lançamento de oferta pública de venda ou de

troca de acções nominativas de que resulte a abertura do capital social.

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral reunirá:
a) No prazo legal, para: deliberar sobre o relatório de gestão e as

contas do exercício; deliberar sobre a aplicação de resultados; exercer
as demais competências a ela conferidas pela lei ou por este contrato.

b) Sempre que: conselho de administração e ou fiscal único o soli-
citem; um ou mais accionistas, com os requisitos e nas condições
previstas na lei, o requeiram.

2 � Sendo solicitada a convocação da assembleia geral por um
grupo de accionistas, nos termos do anterior n.º 1, o presidente da
mesa da assembleia geral deve promover a publicação da convocatória
nos 15 dias úteis seguintes à recepção do requerimento, devendo a
assembleia reunir antes de decorridos 45 dias a contar da publicação
da referida convocatória.

3 � A assembleia geral poderá ser convocada mediante carta re-
gistada dirigida a cada um dos accionistas para a sua última morada
conhecida, com a antecedência mínima de 21 dias em relação à data
designada para a reunião, ou através de publicação da respectiva
convocatória, nos termos e prazos previstos na lei.

4 � As deliberações da assembleia geral serão aprovadas por maio-
ria simples, excepto nos casos em que a lei, imperativamente, exija
maiorias qualificadas.

ARTIGO 15.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por um número ímpar de membros, num
mínimo de três e máximo de sete.

2 � A assembleia geral que eleger os membros do conselho de
administração designará o seu presidente.

ARTIGO 16.º

1 � Ao conselho de administração compete, nomeadamente, e sem
prejuízo das atribuições que por lei lhe são genericamente conferidas:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e opera-
ções integrados no objecto social;

b) Aprovar o orçamento e o plano da empresa;
c) Adquirir, onerar e alienar quaisquer direitos e bens móveis, no-

meadamente participações no capital de outras sociedades, bens imó-
veis, acções e obrigações;

d) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento e reali-
zar operações de crédito que não sejam vedadas por lei;

e) Constituir mandatários da sociedade para a prática de determi-
nados actos ou categorias de actos;

f) Contratar empregados para a sociedade, estabelecendo as respec-
tivas condições contratuais e exercer o correspondente poder directivo
e disciplinar;

g) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, propor e fazer seguir acções, confessar e delas desistir ou tran-
sigir, e comprometer-se em árbitros;

h) Constituir garantias reais sobre activos da sociedade; e
i) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as

deliberações da assembleia geral.
2 � É vedada aos membros do conselho de administração a práti-

ca de actos alheios aos negócios sociais, respondendo aqueles perante
a sociedade pelos danos que lhe causarem em consequência de tais
actos.

ARTIGO 17.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convocada
pelo presidente ou por outros dois administradores, devendo reunir,
pelo menos, uma vez em cada trimestre.

2 � As reuniões do conselho de administração deverão ser
convocadas com, pelo menos, três dias úteis de antecedência, mediante
carta, telex ou telecópia dirigido a cada um dos seus membros para a
sua última morada conhecida, especificando a ordem de trabalhos.

3 � Qualquer membro do conselho de administração pode fazer-se
representar nas reuniões deste por outro dos seus membros, mediante
carta dirigida ao presidente.

4 � O conselho de administração não pode deliberar sem que es-
tejam presentes ou representados quatro quintos dos seus membros.

5 � As deliberações do conselho de administração são tomadas por
maioria de dois terços dos votos dos membros presentes ou devida-
mente representados.

6 � De cada reunião deve ser lavrada acta no livro respectivo,
assinada por todos os que nela tenham participado.

7 � Os membros do conselho de administração podem tomar de-
liberações unânimes por escrito, sem necessidade de reunião daquele
órgão.

8 � O conselho de administração poderá delegar num administra-
dor a gestão corrente da sociedade, podendo tal delegação compreen-
der poderes de representação da sociedade.

9 � Os administradores não podem, sem autorização da assembleia
geral, exercer por conta própria ou alheia actividade concorrente com
a da sociedade.

ARTIGO 18.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pelas assinaturas conjuntas de dois membros do conselho de

administração;
b) Pela assinatura do administrador-delegado, no âmbito dos pode-

res que lhe hajam sido delegados;
c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, agindo dentro dos

limites dos respectivos instrumentos de mandato; e
d) Pela assinatura de um administrador e de um mandatário, nos

termos da alínea precedente.
2 � Os actos de mero expediente serão válidos com a assinatura

de um só administrador, ou com a de um só procurador com poderes
bastantes.

ARTIGO 19.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que
deve ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de
contas, eleitos em assembleia geral.

2 � O fiscal único terá sempre um suplente que será igualmente
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

3 � O fiscal único rege-se pelas disposições legais respeitantes ao
revisor oficial de contas e, subsidiariamente, na parte aplicável, pelo
disposto quanto ao conselho fiscal e aos seus membros.

ARTIGO 20.º

1 � O secretário da sociedade e o seu suplente são eleitos pelo
conselho de administração, devendo a duração das suas funções coin-
cidir com a do mandato do conselho de administração.

2 � Em caso de falta ou impedimento do secretário, as suas fun-
ções são exercidas pelo suplente.

3 � O secretário da sociedade será remunerado pelos serviços pres-
tados, nos termos deliberado pela comissão de remunerações e previ-
dência.

ARTIGO 21.º

Os membros dos órgãos sociais são eleitos por um período de três
anos e reelegíveis uma ou mais vezes.

ARTIGO 22.º

1 � Os lucros apurados em cada exercício terão a seguinte aplicação:
a) Integração ou reintegração do fundo de reserva legal na percen-

tagem exigida por lei;
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b) Pagamento de dividendo prioritário devido às acções preferen-
ciais sem voto, se tiverem sido emitidas acções desta espécie;

c) Constituição ou reforço de quaisquer fundos de reserva do inte-
resse da sociedade;

d) Distribuição do eventual remanescente pelos accionistas, a títu-
lo de dividendos.

2 � A assembleia geral delibera livremente, por maioria simples,
em matéria de distribuição dos lucros do exercício, sem sujeição a
qualquer distribuição obrigatória.

3 � O conselho de administração pode deliberar que sejam feitos
aos accionistas adiantamentos sobre lucros, verificadas que sejam as
condições legalmente estabelecidas para o efeito.

ARTIGO 23.º

1 � A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei ou mediante
deliberação da assembleia geral, expressamente convocada para o efeito,
tomada por maioria representativa de 75% do capital social.

2 � A liquidação será efectuada extrajudicialmente, servindo como
liquidatários os membros do conselho de administração em exercício,
se a assembleia prevista no número anterior não deliberar de outro
modo por igual maioria.

(Assinatura ilegível.)

O Notário, (Assinatura ilegível.)

Que ficam, desde já eleitos e designados para integrar os órgãos
sociais para o triénio de 2002/2004, os seguintes:

Mesa da assembleia geral: presidente � Dr.ª Aida Maria Alves Fer-
reira, atrás identificada; secretário: Amândio Eduardo Rodrigues
Cesário.

Conselho de administração: presidente � Zacharia Drucker;
vogais: Eloi Serafim Alves Ferreira e David Ribeiro Faria, atrás todos
identificados.

Fiscal único efectivo: Joaquim Guimarães, Manuela Malheiro e
J. C. Faria, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 148, com
sede na Rua do Comandante António Maria Santos da Cunha, 359,
Braga, representada pelo Dr. José Carlos Nogueira Faria e Matos,
revisor oficial de contas n.º 1034, casado, residente na Rua de
Altamira, 8, Viana do Castelo.

Fiscal suplente: Dr. Joaquim Fernando da Cunha Guimarães, revi-
sor oficial de contas n.º 790, casado, residente na Rua do Comandan-
te António Maria Santos da Cunha, 359, Braga.

Mais certifico que, é do seguinte teor o relatório do revisor oficial
de contas (nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Co-
merciais).

Relatório (nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Co-
merciais).

Introdução.
1 � O presente relatório destina-se a ser cumprimento ao arti-

go 28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente à realiza-
ção em espécie por Eloi Serafim Alves Ferreira, portador do passa-
porte n.º 224238, contribuinte n.º 170553310 da quantia de
137 330,00 euros referente ao aumento do valor nominal da quota
de 9976,00 euros que já possui na sociedade NEW SOLUTION �
Comércio de Equipamentos e Materiais de Impressão, L.da, pessoa
colectiva n.º 504777882, para uma quota com o valor nominal de
147 306,00 euros.

2 � A realização em espécie consiste na utilização ou conversão
das prestações suplementares do sócio Eloi Serafim Alves Ferreira,
casado com Sandra Maria do Nascimento Vilapouca da Costa no re-
gime de separação de bens que efectuou para a sociedade NEW
SOLUTION � Comércio de Equipamentos e Materiais de Impres-
são, L.da durante o ano de 2001.

3 � O valor atribuído à parte das prestações suplementares que
serão utilizadas no aumento de capital da NEW SOLUTION � Co-
mércio de Equipamentos e Materiais de Impressão, L.da foi o seu valor
contabilístico constante do balanço de 31 de Dezembro de 2001, e
correspondem a um valor total de 137 330,00 euros.

Responsabilidades.
4 � A avaliação dos bens foi por nós efectuada, sendo da nossa

responsabilidade a razoabilidade de tal avaliação e a declaração de que
o valor atingido é suficiente para a realização pretendida.

Âmbito.
5 � O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas

Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 � Verificação das entradas para realização de capital das
sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado

com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se os
valores das entradas atingem ou não o aumento do valor nominal da
quota de 9976,00 euros que já possui na sociedade NEW
SOLUTION � Comércio de Equipamentos e Materiais de Impres-
são, L.da, pessoa colectiva n.º 504777882, para uma quota com o valor
nominal de 147 306,00 euros. Para tanto, o referido trabalho inclui:

a) A verificação da existência dos bens;
b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência

de eventuais ónus ou encargos;
c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos; e
d) A avaliação dos bens.
6 � Entendo que o trabalho efectuado proporciona uma base acei-

tável para a emissão de nossa declaração.
Declaração.
7 � Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

encontrados atingem o valor nominal da quota atribuída ao sócio que
efectuou tais entradas.

25 de Março de 2002. � Adérito Jorge de Abreu Cardoso, revisor
oficial de contas n.º 646.

Está conforme.

9 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 1000137699

VALONGO

FRANKLIM MANUEL FERREIRA GONÇALVES
& AUGUSTO PINTO DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 37 171/
821110; identificação de pessoa colectiva n.º 501324666;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18, inscrição n.º 19 e inscrição
n.º 25; números e data das apresentações: 4 e 7/20020529.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe cessaram as
suas funções de gerentes Manuel Fernando Pereira de Freitas e Ana
Rosa Monteiro Dias Freitas, em 15 de Maio de 2002, renúncia.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato da socie-
dade pelo que os artigos 3.º e 5.º (aditado o n.º 2), ficaram com a
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente liberado, em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo de 3350 euros a quo-
ta pertencente ao sócio António Heitor Araújo Vaz Pereira, e de
1650 euros a quota pertencente ao sócio Alex Araújo Vaz Pereira.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade, que
poderão ser eleitos por deliberação dos sócios.

2 � A gerência da sociedade fica a cargo do sócio António Heitor
Araújo Vaz Pereira, aqui nomeado gerente.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

4 � Compreendem-se nos poderes de gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Dar ou aceitar de arrendamento quaisquer locais para a socieda-

de, bem como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos
comerciais.

4 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela Ma-
galhães da Silva. 1000096400

CAFETARIA LUÍS & GEORGINA AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 8371/
970520; identificação de pessoa colectiva n.º 503907507.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2001.

Está conforme.

29 de Junho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000096326
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ANTÓNIO, REIS & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 7479/
960913; identificação de pessoa colectiva n.º 503717207;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 25/20020325.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que foi aumen-
tado o capital de 450 000$ para € 5000,01 subscrito em dinheiro,
pelos sócios na proporção das respectivas quotas.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato da socie-
dade, pelo que o artigo 4.º ficou com a redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,01 euros, representado por três quotas de igual valor nominal,
detendo o sócio António Moreira da Costa,. uma quota de valor no-
minal de 1666,67 euros, o sócio Carlos Reis Carvalho Machado, uma
quota de valor nominal de 1666,67 euros, e o sócio Silvino Pereira,
uma quota de valor nominal de 1666,67 euros.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

3 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Dias do Vale.
1000065027

CEDERROTH PORTUGUESA � PRODUTOS FARMACÊUTICOS,
DE HIGIENE E DE CUIDADO PESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 3360/
930607; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/
20020109.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe foi aumenta-
do o capital de 400 000$ para € 5000,00 subscrito em dinheiro pe-
los sócios na proporção das respectivas quotas.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato da socie-
dade, pelo que o artigo 5.º ficou com a redacção:

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma de valor nominal de 4750 euros, pertencente à sócia
Cederroth Ibérica, S. A:, sociedade comercial anónima, devidamente
constituída de acordo com as leis de Espanha;

b) Outra de valor nominal de 250 euros, pertencente ao sócio Luís
José de Mello e Castro Guedes.

2 � A divisão de quotas não depende do consentimento da socie-
dade.

Foi actualizado o texto completo e depositado o contrato.

9 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Conceição
Coelho Ribeiro. 1000044424

JUSTA CARDOSO DE BARROS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 646/
20020718; identificação de pessoa colectiva n.º 505661209; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020718.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, pelo contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Justa Cardoso de Barros &
Filho, L.da, tem a sua sede na Travessa de Gago Coutinho, 22, 1.º,
traseiras, freguesia de Ermesinde, concelho de Valongo.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto: transporte terrestre de passageiros �
táxi.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e está dividido em duas quotas, sendo uma de 4000 euros perten-
cente ao sócio Luís Valentim Cardoso da Silva e uma de 1000 euros
pertencente à sócia Justa Cardoso de Barros.

4.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos, que lhes
sejam exigidas prestações suplementares, até ao montante global de
30 000 euros.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, fica afecta a
um ou mais gerentes a designar em assembleia geral os quais serão
remunerados ou não conforme for deliberado.

3 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Luís Valentim
Cardoso da Silva e Justa Cardoso de Barros.

3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens de natureza móvel;
b) Celebrar contratos de locação.

6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer forma de apreensão judicial de quota;
c) Quando o respectivo sócio deixar de comparecer ou de se fazer

representar nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem

como poderão, posteriormente, por deliberação dos sócios, em vez
da quota amortizada, serem criadas uma ou mais quotas, destinadas a
serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2002. � A Adjunta da Conservadora, Maria
Madalena Martins Rato. 1000120054

CARNEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 46 199/
890810; identificação de pessoa colectiva n.º 502195622; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 14/20020228.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe foi aumen-
tado o capital de 400 000$ para € 5000,00 por incorporação de re-
servas livres.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato da socie-
dade, pelo que o artigo 3.º ficou com a redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, e dele pertence cinco quotas, sendo uma de 3000 euros perten-
cente ao sócio Adelino Pinheiro Carneiro e quatro iguais de 500 eu-
ros cada, uma de cada um dos sócios, Maria Emília Sousa Cunha
Barroso, António Alberto Barroso Carneiro, António Fernando Bar-
roso Carneiro e Isabel Maria Barroso Carneiro.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

13 de Março de 2001. � A Escriturária Superior, Ana Dias do Vale.
1000054159

FOOT WORLD � GESTÃO DE CARREIRAS
DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 643;
identificação de pessoa colectiva n.º 505490447; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20020716.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, pelo contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FOOT WORLD � Gestão de Carreiras
Desportivas, L.da
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ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Praceta do Marechal Humberto Delgado, 65,
4.º direito, da freguesia e concelho de Valongo.

2 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
filiais, sucursais ou outras formas de representação social, no territó-
rio nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na actividade de representação ou
intermediação na celebração de contratos desportivos, intermediar na
contratação de praticantes desportivos representando-os junto das
entidades empregadoras desportivas, gerindo as carreiras dos pratican-
tes desportivos profissionais, bem como a intermediação na elabora-
ção dos contratos de exploração comercial da imagem dos pratican-
tes desportivos profissionais, nomeadamente marcas publicitárias e
outras.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma no valor de
3500 euros, pertencente ao sócio José Álvaro Murtinheira de Lima e
outra no valor de 1500 euros pertencente à sócia Ana Cristina
Felgueiras Ribeiro.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 5.º

Nenhum sócio poderá exercer, individualmente, associado com
outrem ou por interposta pessoa, o mesmo ramo de actividade que a
sociedade explora, sob pena de a sua quota ser amortizada.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida entre
os sócios, feita a estranhos depende do consentimento da sociedade,
tendo sempre os sócios não cedentes o direito de preferência na aqui-
sição.

ARTIGO 7.º

É admitida a amortização de quotas nos seguintes casos:
a) Se um sócio falecer ou for interditado, julgado inabilitado, de-

clarado falido ou insolvente;
b) Quando a quota for penhorada, arrestada, arrolada, ou, por qual-

quer modo, envolvida em processo judicial;
c) Quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem consen-

timento da sociedade;
d) Por acordo com o respectivo titular;
e) Quando e quanto ao sócio que violar o disposto no artigo 5.º

ARTIGO 8.º

1 � Salvo acordo em contrário ou disposição imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

2 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 60 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 9.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibera-
do em assembleia geral, fica afecta ao sócio José Álvaro Murtinheira
de Lima.

2 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra, venda e
aluguer de veículos automóveis.

3 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios e expedidas, pelo menos com 15 dias de antece-
dência das respectivas datas, salvo nos casos em que a lei determinar
formalidades e prazos especiais de convocação.

ARTIGO 11.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 12.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2002. � A Adjunta da Conservadora, Maria
Madalena Martins Rato. 1000120058

URBESINDE � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 9309/
980116; identificação de pessoa colectiva n.º 504102640; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 4/20011210.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe foi aumen-
tado o capital de 1 000 000$ para € 5000,00 por incorporação de
reservas livres.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato da socie-
dade, pelo que o artigo 3.º ficou com a redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, e nos valores
constantes da escrituração social é de 5000 euros, representado por
cinco quotas: uma no valor de 200 euros, pertencente ao sócio, Ja-
cinto Martins de Oliveira, uma outra no valor de 100 euros, perten-
cente à sócia, Maria Celeste Sá Rebelo Oliveira; uma no valor de
100 euros, pertencente ao sócio, Pedro Claus de Rebelo Oliveira; uma
outra no valor de 100 euros, pertencente ao sócio, João Miguel de
Rebelo Oliveira; a outra, no valor de 4500 euros, pertencente à sócia,
BLUSEN � Sociedade de Exportação, S. A.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

12 de Março de 2002. � A Escriturária Superior, Ana Dias do Vale.
1000054134

HARMORITMO � DISCOTECA E INSTRUMENTOS
MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 6540/
951207; identificação de pessoa colectiva n.º 503542628; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 30/20011212.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe foi aumen-
tado o capital de 400 000$ para € 5000, subscrito em dinheiro pelos
sócios na proporção das respectivas quotas.

Certifico ainda que foi alterado parcialmente o contrato da socie-
dade, pelo que o artigo 3.º ficou com a redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, todo em dinheiro e integralmente pago, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, de 2500 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios Jaime da Conceição Carvalho
da Silva e Maria Fernanda Reis Amaro.

Foi actualizado o texto completo e depositado o contrato.

15 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Concei-
ção Coelho Ribeiro. 1000001484

VILA NOVA DE GAIA

PINGO DE GENTE 2 � JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 299/011119; identificação de pessoa colectiva n.º 505750333;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/20020812.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte: dissolução de sociedade.

Dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 5 de Agosto de 2002.

Está conforme.

26 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 1000136013
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TRACAR TRANSPORTES DE CARGA E COMÉRCIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 14 765/610418; identificação de pessoa colectiva n.º 500286574;
número e data da apresentação: 18/20020812.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Aprovação do projecto de cisão simples.
Data: 9 de Agosto de 2002.

O texto actualizado foi depositado na respectiva pasta.

A Ajudante Principal, Elisa Soares. 1000136011

AQUILEIA � PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 3505/950816; identificação de pessoa colectiva n.º 503479020;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 3 e 4/20020812.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte: cessação de funções de gerente e alteração do pacto social.

Cessação das funções do gerente Manuel de Magalhães Costa, em
23 de Julho de 2002, por renúncia.

Alteração do pacto social.
Artigos alterados: 1.º e 4.º
Sede: Rua de Rei Ramiro, 1358, loja C, Santa Marinha, Vila Nova de Gaia.
Gerência: afecta à sócia Maria Idália da Fonte Pimenta, residente

na Rua do Agro, 357, 4.º direito, Santa Marinha, Vila Nova de Gaia,
designado em 23 de Julho de 2002.

Forma de obrigar: intervenção de um gerente.

Está conforme.

26 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 1000136008

LUSOPORC � INTEGRAÇÃO PECUÁRIA DO NORTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1549/891116; identificação de pessoa colectiva n.º 502244607;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 7/20020821.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte: designação dos órgãos sociais para o triénio de 2000/2002.

Conselho de administração: presidente � Joaquim Fernando Fonse-
ca, casado, residente na Rua de Guilherme Luggia, 200, 2.º, Porto, em
representação da sociedade PROGADO � Sociedade Produtora de
Rações, S. A.; vogais: José Filipe Ribeiro dos Santos, casado, residente
na Rua de João de Barros, 191, Leça da Palmeira, em representação da
sociedade Rações Progado Centro-Sul, S. A.; José da Conceição Inácio,
casado, residente em Fazendas Baptistas, Alcobaça, em representação
da sociedade Manuel Inácio & Filhos, S. A.; António Manuel dos Reis
Castro Ribeiro, casado, residente na Rua de Capitão Galhardo, 59-B, 2.º
esquerdo, frente, Vila Nova de Gaia, e Susana Maria Marques Inácia,
casada, residente no Largo de Palmira Bastos, 16, 3.º esquerdo, Alenquer.

Conselho fiscal: presidente � Nelson Moreira Cardoso, casado, resi-
dente na Rua de Luís Woohouse, 53, Porto: vogal: Helder Ferreira dos
Santos, casado, residente na Rua de Carlos Oliveira, 3.º, 19 B, Lisboa.

Revisor oficial de contas efectivo: Marina Coimbra da Cunha Osó-
rio, solteira, maior, residente na Rua de Marta Mesquita da Câmara,
21, B, 24, esquerdo, Porto, e revisor oficial de contas suplente: José
Pinto de Almeida Soutinho, casado, residente na Rua de José Maria
Alves, 245, Canidelo, Vila Nova de Gaia.

Data da deliberação: 25 de Março de 2000.

Está conforme.

26 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 1000136005

MARCELO DE OLIVEIRA FONTES
SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 7923/990712; identificação de pessoa colectiva n.º 504465791;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 10, 13, 14 e 16/20020812.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte: cessação de funções de gerentes e alteração do pacto social.

Cessação das funções dos gerentes Marcelo de Oliveira Fontes e
Joaquim Pedro Gonçalves Moura Rodrigues dos Santos, em 16 de Maio
de 2002, por renúncia.

Alteração do pacto social
Artigos alterados: 3.º e 4.º, n.os 1 e 2.
Capital: 14 963,94 €.
Sócios e quotas: Maria Rosa Neto Vieira, 4987,98 €; Maria de

Lurdes Carvalho Ribeiro, 4987,98 € (após unificação) e Maria
Fernanda Guedes Carrizo, 4987,98 €.

Gerência: afecta às sócias Maria Rosa Neto Vieira e Maria de Lurdes
Carvalho Ribeiro, residentes na Rua do Professor Vitorino Nemésio,
42, Arcozelo, Vila Nova de Gaia, e na Rua do Areínho, 239, Oliveira
do Douro, Vila Nova de Gaia, respectivamente, designadas em 16 de
Maio de 2002.

Forma de obrigar: intervenção conjunta de ambas as gerentes.

Está conforme.

23 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 1000136002

LUÍS GUEDES & ANJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 35 565/811007; identificação de pessoa colectiva n.º 501209670;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/
20020813.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte: deslocação de sede.

Deslocada a sede para a Rua de Soares dos Reis, 1040, loja 21,
Mafamude, Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

27 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 1000136000

GOLEQUIPAMENTOS � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 47 272/900327; identificação de pessoa colectiva
n.º 502315920; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
número e datas das apresentações: 13/20020326 e (of.)/20020723.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte: aumento, redenominação e alteração do pacto social e
cessação das funções de gerente.

Aumento, redenominação e alteração.
Artigo alterado: 3.º
Reforço de 402 410$ em dinheiro, subscrito quanto a 268 273$

pelo sócio João António Salgueiro de Oliveira e 134 137$ pelo sócio
Adriano da Silva Covelinhas.

Capital: 5000,00 euros.
Sócios e quotas: 
1) João António Salgueiro de Oliveira, com uma quota de

3333,33 euros;
2) Adriano da Silva Covelinhas, com uma quota de 1666,67 euros.

Cessação das funções de gerente, Joaquim Roque Fortuna de Oli-
veira, renúncia.

Data: 27 de Julho de 1995.

Está conforme.

27 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 1000135997

SOARES & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8354/991118; identificação de pessoa colectiva n.º 504646036;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20020813.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte: deslocação de sede.

Deslocada a sede para a Rua de António Francisco de Sousa, 162,
rés-do-chão, esquerdo, Madalena, Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

27 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 1000135995

ORONA PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 40 714/860107; identificação de pessoa colectiva
n.º 501606319; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 17 e inscrição
n.º 20; números e data das apresentações: 3, 4, 5, 6 e 7/20020813.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte: cessação de funções de gerente e transformação de sociedade.

Cessação das funções do gerente Miguel Maria Tolosa Albistur, em
11 de Julho de 2002, por renúncia.

Transformação de sociedade em unipessoal.
Artigos alterados: artigos 1.º, 3.º e 5.º
Sede: Rua Industrial das Lages, 185, Canelas, Vila Nova de Gaia.
Capital: 77 313,66 €.
Sócio e quota unificada: ORONA, Sociedade Cooperativa, L.da, com

uma quota de 77 313,66 €.

Gerência: afecta a Francisco Javier Amillategui Amillategui, casa-
do, residente na Rua de Aguirre Miramón, 1, es. 6, 2 D, San Sebastian,
Espanha, designado em 11 de Julho de 2002.

Forma de obrigar: intervenção de um gerente.
Data da deliberação: 11 de Julho de 2002.
Objecto: montagem, reparação, conservação, importação e

comercialização de componentes de elevadores.

Está conforme.

23 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 1000135987

TACOS VITÓRIA � COLOCAÇÃO DE SOALHOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 8759/000315; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 15, 16 e 17/20020813.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte: cessação de funções de gerente e transformação de sociedade.

Cessação das funções do gerente Antero José da Silva Pereira, em
14 de Maio de 2002, por renúncia.

Transformação de sociedade em unipessoal.
Artigos alterados: corpo do artigo 1.º, artigos 3.º e 4.º e aditamen-

to do artigo 6.º
Sede: Rua da Castanheira do Ribatejo, 335, 2.º, direito, traseiras,

Avintes, Vila Nova de Gaia.
Objecto: colocação e restauro de soalhos (parquet, tacos e flutuan-

tes) e colocação de aquecimento central.
Capital: 5000,00 €.
Sócio e quota unificada: Joaquim Fernando da Silva Pereira � com

uma quota de 5000,00 €.

Gerência: afecta ao sócio, residente na Rua da Castanheira do
Ribatejo, 335, 2.º, direito, traseiras, Avintes, Vila Nova de Gaia.

Forma de obrigar: intervenção do gerente.
Data da deliberação: 14 de Maio de 2002.

Está conforme.

23 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 1000135983

GREATMAG � COMÉRCIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 976/020320; identificação de pessoa colectiva

n.º 506014355; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 16/20020814.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte: cessação de funções de gerente.

Cessação das funções do gerente José Alfredo de Castro Silva, em
18 de Março de 2002, por renúncia.

Está conforme.

28 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 1000135981

SERRALHARIA PAIS LOPES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 050; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
13062002.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe regendo-se
pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Serralharia Pais Lopes & Filhos, L.da,
com sede na Rua de Pereira Azevedo, 227, freguesia de Perosinho,
concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada, 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.

2.º

O seu objecto social consiste na construção civil e obras públicas,
serralharia da construção civil.

3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, integralmente realizado
em dinheiro, dividido em quatro quotas: uma no valor de 6000 euros
do sócio Eduardo Pais Moreira Lopes, uma de 1000 euros da sócia
Maria de Fátima Pereira dos Santos Lopes, uma de 1000 euros do
sócio Paulo Daniel Santos Pais Lopes e uma de 2000 euros do sócio
Sérgio Nuno Santos Pais Lopes.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de 20 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

4.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Eduardo Pais
Moreira Lopes, Maria de Fátima Pereira dos Santos Lopes e Sérgio
Nuno Santos Pais Lopes que desde já são nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
com a assinatura do gerente Eduardo Pais Moreira Lopes ou com a
assinatura conjunta dos gerentes Sérgio Nuno Santos Pais Lopes e Maria
de Fátima Pereira dos Santos Lopes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participações nos lucros da sociedade.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, porém a
cessão a estranhos carece de consentimento da sociedade, a qual em
primeiro lugar tem direito de preferência tendo em segundo os sócios
não cedentes.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

7.º

No caso de falecimento de qualquer sócio que não tenha herdeiros
legitimários fica a sociedade com a faculdade de amortizar ou adquirir a
respectiva quota pelo valor que resultar do último balanço aprovado.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita a não sócios não autorizada;
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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, a quota 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.
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 sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização terá o valor que resultar do último ba-
lanço.

9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

12 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127376

SALÃO JOVEM � CABELEIREIRO DE SENHORAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 1156/910829; identificação de pessoa colectiva n.º 502609591;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 18/20020816.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte: dissolução de sociedade.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Julho de 2002.

Está conforme.

30 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 1000136186

SERAFIM PINTO MONTEIRO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 21 482/751006; identificação de pessoa colectiva
n.º 500408742; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9;
números e data das apresentações: 11 e 12/20020816.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte: cessação de funções de gerente e nomeação de gerente.

Cessação das funções da gerente Umbelina Casal Peres Monteiro,
em 20 de Maio de 2002, por renúncia.

Nomeação de gerentes.
Nomeados: Cristina Maria Carvalho Nogueira Peres Monteiro, Fran-

cisco José Carvalho Nogueira Peres Monteiro, solteiro, maior, desig-
nados em 20 de Maio de 2002.

Está conforme.

30 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 1000136182

REPALIR � ACTIVIDADES DE CARPINTARIA
E CAIXILHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 52 283/951215; identificação de pessoa colectiva n.º 503569003;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 7/20020816.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte: alteração do pacto social.

Alteração do pacto social.
Artigo alterado: 2.º
Objecto: construção e engenharia civil. Montagem de trabalhos de

carpintaria e caixilharia. Venda de equipamentos de ar condicionado
e electrodomésticos.

Está conforme.

30 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 1000136180

AGÊNCIA FUNERÁRIA TORCATO MONTEIRO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 12 181; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20020514.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe regendo-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Agência Funerária Torcato Monteiro,
Unipessoal , L.da, e tem a sua sede na Rua de Rocha Silvestre, 301, da
freguesia de Oliveira do Douro, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação a gerência da sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em agência funerária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 28 790,49 euros,
representado por uma quota de igual valor nominal pertencente ao
aqui outorgante.

O sócio realizou a sua quota com a transferência para a sociedade,
dos bens constantes do anexo I, ao relatório do revisor oficial de
contas.

§ único. O sócio poderá fazer prestações suplementares de capital
até ao montante de duas vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme deci-
são do sócio único, fica a cargo deste, que desde já fica nomeado
gerente.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição, e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria quando
necessárias.

ARTIGO 6.º

Que não é sócio de nenhuma sociedade unipessoal.

Relatório do revisor oficial de contas (nos termos do artigo 28.º do
Código das Sociedades Comerciais).

Ao sócio da sociedade
Agência Funerária Torcato Monteiro, Unipessoal, L.da

Introdução.
1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao arti-

go 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativamente a entrega
por Torcato Ferreira Monteiro, com o bilhete de identidade
n.º 745592, de bens no valor de 28 790,49 euros para realização de
uma quota com o mesmo valor nominal, correspondente à totalidade
do capital social da sociedade Agência Funerária Torcato Monteiro,
Unipessoal, L.da, a constituir, com o número de identificação fiscal
provisório P505986558.

2 � A entrada em espécie consiste na entrega dos bens que a se-
guir se descrevem no Anexo I.

3 � Os bens foram por nós avaliados em 28 790,49 euros, de acor-
do com os seguintes critérios de avaliação: valor líquido contabilístico
resultante do preço de aquisição abatido das amortizações legais
fiscalmente permitidas e praticadas,

Responsabilidades.
4 � É da nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos

bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para rea-
lização do capital.

Âmbito.
5 � O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas

Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficias de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
841 � Verificação das Entradas em Espécie para Realização de Capi-
tal das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado e exe-
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cutado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre
se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal das quotas
atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas e eventuais
contrapartidas. Para tanto o referido exame inclui:

a) A verificação da existências dos bens;
b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência

de eventuais ónus ou encargos;
c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos; e
d) A avaliação dos bens.
6 � Entendo que o exame efectuado proporciona uma base acei-

tável para a emissão da minha declaração.
Declaração.
7 � Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

encontrados atingem o valor nominal da quota atribuída ao sócio que
efectua tal entrada.

21 de Fevereiro de 2002. � Cláudia Maria Gomes Neto � revisora
oficial de contas n.º 1005.

Anexo I

Relação de imobilizado corpóreo

Descrição do bem Valor Líquido Contabilístico

Veículo funerário � HS-68-24 ..................... 0,00
Veículo funerário � PC-82-15 ..................... 3891,64
Veículo ligeiro � MT-59-65 ........................ 4489,06
Veículo ligeiro � 88-09-EH ......................... 0,00
Máquinas ferramentas diversas ...................... 0,00
Computadores + impressora .......................... 0,00
Aparelho Fax ................................................ 0,00
Mobiliário diverso ......................................... 0,00
Prateleiras ..................................................... 682,40
Central telefónica ......................................... 3223,82
Veículo funerário � 94-51-HV ..................... 7502,96
Veículo ligeiro � 92-03-EZ ......................... 0,00
Veículo ligeiro � SC-46-50 .......................... 0,00
Divisórias ...................................................... 2826,81
Fotocopiadora ............................................... 408,03
Ferramentas ................................................... 350,31
Máquinas ferramentas ................................... 2004,75
Máquinas ferramentas ................................... 1264,93
Máquinas ferramentas ................................... 2145,78

Total ............................... 28 790,49

5 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
1000127246

J. VIEIRA & ROCHA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 228/20020814; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/20020814.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Vieira & Rocha � Cons-
truções, L.da, e tem a sua sede na Rua da Senhora do Monte, 1995,
rés-do-chão, freguesia de Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, assim como poderão ser criadas filiais, sucursais e agên-
cias ou quaisquer outras formas de representação social em território
nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste na construção civil e trabalhos conexos
por conta própria, empreitada e sub-empreitada, incluindo compra de
terrenos e casas para construção, reconstrução e posterior venda.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e dele pertence uma quota do valor nominal de 2500 euros, a cada

um dos sócios, Jorge dos Santos Vieira e Guilhermina da Rocha Fer-
reira Vieira.

4.º

1 � A sociedade é administrada e representada pelos sócios ou por
não sócios, ficando desde já designados gerentes os sócios Jorge dos
Santos Vieira e Guilhermina da Rocha Ferreira Vieira, remunerados
ou não conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os actos e contratos que envolvam responsabilidade ou obrigação é
necessário e suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimento
da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os sócios não cedentes
em segundo, do direito de preferência na respectiva aquisição.

Está conforme.

28 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 1000135980

EUROSOUSA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 225/20020814; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20020814.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

Pacto social

1.º

1 � A sociedade adopta a firma EUROCASA � Construção
Civil, L.da, com sede na Avenida da República, 885, 2.º, esquerdo,
posterior, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou para conce-
lhos limítrofes, podendo ainda abrir e encerrar filiais.

2.º

O objecto social consiste na construção de edifícios, construção e
engenharia civil, obras públicas, compra e venda de imóveis, revenda
dos adquiridos para esse fim, construção de imóveis para venda.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas, sendo uma no valor de 3500 euros do
sócio Miguel Ramos de Sousa e outra no valor de 1500 euros do sócio
Pedro Miguel da Silva Ramos de Sousa.

§ único. Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade que ven-
cerão juros, ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

4.º

A gerência e administração da sociedade, em juízo e fora dele, ac-
tiva e passivamente, fica afecta ao sócio Miguel Ramos de Sousa que
desde já fica nomeado gerente e será retribuída ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, a quem, em extensão dos seus poderes
normais de gerência, são conferidos poderes para comprar e vender
viaturas, celebrar quaisquer contratos de leasing com interesse para a
sociedade, celebrar quaisquer contratos de arrendamento.

§ único. Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos de responsabilidade é necessária e suficiente a assinatura do geren-
te Miguel Ramos de Sousa.

5.º

A sociedade poderá proceder à amortização das quotas sociais nos
casos previstos por lei, designadamente nos seguintes:

a) Quando da cessão de quotas a estranhos, a ascendentes ou des-
cendentes, sem o consentimento da sociedade;

b) Quando adjudicada ao cônjuge não sócio em partilha resultante
de divórcio ou separação judicial de pessoas e bens;

c) Quando arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa falida
ou insolvente; e

d) Quando qualquer sócio, por si ou interposta pessoa fizer directa
ou indirectamente concorrência desleal à sociedade.

Está conforme.

28 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Lopes Miranda de Morais. 1000135978
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SANTARÉM
BENAVENTE

RODOVIAS DO RIBATEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 84/
770111; identificação de pessoa colectiva n.º 500234019; número
e data do depósito de contas: DC 9/020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da
sociedade respeitantes ao ano de 2001.

13 de Agosto de 2002. � A Ajudante, Anabela Gomes Lopes.
1000127658

OURÉM

ACÁCIO CASTELÃO & GONÇALVES, L.DA

sede: Rua de Fonte Sabeira, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 2060;
identificação de pessoa colectiva n.º 505566516; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 12/20020603.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato, dando nova redacção ao seu artigo a
qual passa a ser a seguinte:

7.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos é necessária e su-
ficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

5 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 1000136222

SANTARÉM

J. I. S. � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2542/
920625; identificação de pessoa colectiva n.º 502789360.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135803

GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1843/
870422; identificação de pessoa colectiva n.º 501817069.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135804

CAFÉ CONDENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2145/
900302; identificação de pessoa colectiva n.º 502299843.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135805

JOAQUIM DE JESUS DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1184/
980723; identificação de pessoa colectiva n.º 500867461.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135806

SCALMÁTICA � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3333/
970731; identificação de pessoa colectiva n.º 503946362.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135807

JOSÉ GOMES & PEREIRA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3411/
980107; identificação de pessoa colectiva n.º 504054422.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

6 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135808

CERVEJARIA E CHURRASQUEIRA PAI VITORINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3601/
990316; identificação de pessoa colectiva n.º 504551949.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

6 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135809

RIBEIRENSE � SERVIÇOS E COMÉRCIO DE UTILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1951/
880714; identificação de pessoa colectiva n.º 502007109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135810

FARINHAS TERRITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3162/
960704; identificação de pessoa colectiva n.º 503678538.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135811

DOM PAPINHAS � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3639/
990514; identificação de pessoa colectiva n.º 504017837.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

3 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135818

RICARDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2532/
920521; identificação de pessoa colectiva n.º 502766972.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

3 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135819

HENRIQUES & DUARTE � COMÉRCIO, CONFECÇÕES
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3133/
960416; identificação de pessoa colectiva n.º 503635464.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

3 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135820

NAP � GABINETE TÉCNICO DE REGULARIZAÇÃO
E AVERIGUAÇÃO DE SINISTROS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3274/
970331; identificação de pessoa colectiva n.º 503870374.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

3 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135822

NUNES & VEIGA � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3142/
960522; identificação de pessoa colectiva n.º 503655848; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/261101.

Certifico que por acta lavrada em 29 de Outubro de 2001, foi au-
mentado, redenominado o capital, e alterado o contrato da sociedade
em epígrafe quanto ao artigo 3.º que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita é de 5000 euros, e corresponde à soma das quo-
tas, uma de cada um dos sócios;

a) José das Neves Nunes, 2500 euros;
b) Adelaide Maria Raimundo Cordeiro Veiga, 2500 euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135823

SCALBEBE � SOCIEDADE COMERCIAL DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2967/
950221; identificação de pessoa colectiva n.º 503365530.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

3 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135826

CANAIS � PEÇAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2280/
901210; identificação de pessoa colectiva n.º 502459654.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

3 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135827

VIRGÍNIA & BENAVENTE � INDÚSTRIAS HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3121/
960318; identificação de pessoa colectiva n.º 503619973.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

3 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135828

O APLIQUE ANDALUZ � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3222/
961114; identificação de pessoa colectiva n.º 503790842.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

6 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135869

JOSÉ FIEL � CLÍNICA GINECOLÓGICA E OBSTÉTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4024/
010507; identificação de pessoa colectiva n.º 505448637.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

6 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135868

R. O. C. I � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2867/
940520; identificação de pessoa colectiva n.º 503209988.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

6 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135866

R. O. C. II SERVIÇOS � CONTABILIDADE
E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3163/
960704; identificação de pessoa colectiva n.º 503678546.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

6 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135864

ILÍDIO SILVA PRUDÊNCIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4082/
010629; identificação de pessoa colectiva n.º 505507838.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

6 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135862

J. M. VITORINO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3819/
000524; identificação de pessoa colectiva n.º 505004186.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

6 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135860

FAUSTINO & HENRIQUE � MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4096/
010713; identificação de pessoa colectiva n.º 505450291.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

6 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135859

JOSÉ ANTÓNIO OLIVEIRA FIGUEIREDO & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4068/
010611; identificação de pessoa colectiva n.º 505554321.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

6 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135858

DUPLIÉME � MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1583/
830916; identificação de pessoa colectiva n.º 501425519.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

6 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135857

MARQUES & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 383/
600926; identificação de pessoa colectiva n.º 500185174.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

6 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135856

VAROARTE � INDÚSTRIA DE TORNEADOS EM MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1677/
850220; identificação de pessoa colectiva n.º 501526943.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

6 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135855

TRANSPORTES VIEIRA VACAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 958/
770210; identificação de pessoa colectiva n.º 500627231.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

6 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135854

FRUTAS QUIM JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1754/
860602; identificação de pessoa colectiva n.º 501673911.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

6 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135853

MANUEL DA SILVA INÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2247/
900914; identificação de pessoa colectiva n.º 502413123.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

6 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135852

GADIVETE � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1978/
881025; identificação de pessoa colectiva n.º 502052457.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

3 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135829

GRÁFICA GALDETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 387/
980729; identificação de pessoa colectiva n.º 500129819.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

3 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135830

CLIMARIO � EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2341/
910405; identificação de pessoa colectiva n.º 502532769.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

3 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135831

CARVALHO & RAINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 445/
630514; identificação de pessoa colectiva n.º 500115826;
averbamentos n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6 e inscri-
ção n.º 16; números e data das apresentações: 7, 8 e 10/090502.

Certifico que por escritura de 22 de Abril de 2002 lavrada a fl. 62 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 128 C do Cartório Notarial
de Alcanena, renunciaram à gerência Joaquim de Sousa Vicente e Carlos
Manuel Freire Ribeiro, e foi alterado o contrato da sociedade em
epígrafe quanto aos artigos 3.º e 5.º que ficaram com a redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 49 879,79 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma quota
no valor nominal de 24 939,89 euros pertencente à sócia J. Vinagre
da Silva � Sociedade Unipessoal, L.da, e outra quota no valor nomi-
nal de 24 939,90 euros pertencente ao sócio Luís Manuel Feliciano
Moleiro.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos gerentes nomeados em
assembleia geral, sócios ou não sócios, ficando desde já nomeados
gerentes o sócio Luís Manuel Feliciano Moleiro e o não sócio Joa-
quim Manuel Vinagre da Silva, casado, residente na Rua de São José,
freguesia de Fazendas de Almeirim, concelho de Almeirim.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135832

CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. FLÁVIO DE SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3840/
000623; identificação de pessoa colectiva n.º 504868420.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

4 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135833

SCALIPEÇAS � COMÉRCIO DE PEÇAS E AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2340/
910405; identificação de pessoa colectiva n.º 502532785.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135834

M. GRAÇA � JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2853/
940420; identificação de pessoa colectiva n.º 503185094.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135835

NORMAGRAFE � CRIAÇÃO E CONCLUSÃO GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2248/
900917; identificação de pessoa colectiva n.º 502414804.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135836

ROSÁRIO & MENINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2613/
921029; identificação de pessoa colectiva n.º 502862114.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135838

JERFI � PROJECTOS E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3855/
000711; identificação de pessoa colectiva n.º 504970445.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135840

SCALCARNES � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2293/
910122; identificação de pessoa colectiva n.º 502484675.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135842
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CERVEJARIA AZINHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2258/
901004; identificação de pessoa colectiva n.º 502426691.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135845

MERCEARIA JULINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1862/
980730; identificação de pessoa colectiva n.º 501855513.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135846

FARINHA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1002/
770721; identificação de pessoa colectiva n.º 500668248.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135849

MANUEL SILVA AMARAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1750/
860513; identificação de pessoa colectiva n.º 501669132.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135812

SOGIRA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2744/
930812; identificação de pessoa colectiva n.º 503052493.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135813

AUTOGIRAR � SOCIEDADE COMERCIAL
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 694/
711103; identificação de pessoa colectiva n.º 500038813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135814

INFORTEJO � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1718/
851122; identificação de pessoa colectiva n.º 501585150.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135815

REPRESENTAÇÕES M. MOREIRA & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3930/
001127; identificação de pessoa colectiva n.º 505188090.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135816

NETLAB � CONSULTORES DE INFORMÁTICA
E INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3460/
980414; identificação de pessoa colectiva n.º 504132067.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas da
sociedade, respeitante ao ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 1000135817

ISIDRO DUARTE & NETOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3521/
981001; identificação de pessoa colectiva n.º 504247395; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 150/270302.

Certifico que por acta lavrada em 27 de Dezembro de 2001, foi
aumentado, redenominado o capital, e alterado o contrato da socie-
dade em epígrafe quanto ao artigo 3.º que ficou com a redacção se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de três quotas, uma de 2500 eu-
ros pertencente ao sócio Gustavo Duarte Monteiro, uma de 1750 eu-
ros pertencente ao sócio Isidro Duarte Júnior e uma outra no valor
de 750 euros pertencente à sócia Marília Duarte Monteiro.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000133964

JORGE PALMEIRÃO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4285/
020411; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/110402.

Certifico que por escritura de 18 de Março de 2002 lavrada a
fl. 14 do livro de notas para escrituras diversas n.º 166 F no 1.º Car-
tório Notarial de Santarém: António Jorge Nunes Palmeirão casado
com Maria Graciete Cordeiro Duarte Fróis Palmeirão sob o regime da
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo contrato: 

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Jorge Palmeirão � Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Manuel Monteiro Barbo-
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sa, 29, rés-do-chão, no lugar e freguesia de Pombalinho, concelho de
Santarém.

ARTIGO 2.º

A gerência poderá criar e extinguir agências, estabelecimentos ou
outras formas de representação local quando o julgue conveniente.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na produção e comercialização de produ-
tos agrícolas e aluguer de máquinas agrícolas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e está representado por uma única quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio António Jorge Nunes Palmeirão.

ARTIGO 5.º

A Sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto social igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por lei
especial e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

1 � O sócio único poderá fazer à Sociedade os suprimentos que
esta carecer, nas condições por aquele determinadas.

2 � Por decisão do sócio único, poderá o mesmo realizar presta-
ções suplementares de capital, em numerário, até ao décuplo do capi-
tal social subscrito.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da Sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado pelo sócio único, compete a um gerente.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único António Jorge
Nunes Palmeirão.

3 � Para obrigar a Sociedade em todos os seus actos e contratos,
sejam de que natureza forem, designadamente nas de compra e venda
de móveis e imóveis; de confissão de dívida, com ou sem oneração de
bens móveis e imóveis; nos de aluguer, locação financeira e arrenda-
mento, é necessária e suficiente a assinatura do gerente nomeado.

4 � A Sociedade é igualmente representada em, juízo e fora dele,
activa e passivamente, pelo gerente nomeado que fica desde já auto-
rizado a celebrar acordos, a desistir e aceitar desistências, no todo ou
parcialmente, de pedidos ou de instâncias e transigir nos termos e
condições que entender em processos judiciais em que aquela seja parte.

5 � Fica vedado à gerência obrigar a Sociedade em actos e contra-
tos alheios ao seu objecto social ou que se destinem à prossecução dos
seus fins.

ARTIGO 8.º

O sócio único poderá celebrar quaisquer negócios jurídicos com a So-
ciedade, com as limitações decorrentes do disposto no artigo 270.º-F do
Código das Sociedades Comerciais, e demais legislação em vigor aplicável.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000133963

SARDOAL

ARTELINHO � COOPERATIVA AGRÍCOLA
DAS PRODUTORAS DE LINHO DE ALCARAVELA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Sardoal. Matrícula n.º 1/
020331; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 6/020328.

Certifico que com referência à Cooperativa em epígrafe o capital
mínimo foi aumentado para 7415,00 € e redenominado para euros,
tendo os artigos 6.º e 7.º dos respectivos estatutos, sido alterados, os
quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � O capital social da Cooperativa é variável, ilimitado, no
montante de 7415,00 euros.

2 � O capital social é representado por títulos de capital de 5,00 eu-
ros cada um.

3 � Os títulos são nominativos e devem conter as seguintes menções:
a) A denominação da Cooperativa;
b) O número de registo da mesma;
c) O valor;

d) A data de emissão;
e) O número em série contínua;
f) A assinatura de dois membros da direcção;
g) A assinatura da cooperadora titular.
4 � O capital referido no n.º 1 deste artigo poderá ser elevado uma

ou mais vezes por deliberação da assembleia geral, mediante a emis-
são de novos títulos de capital, a subscrever pelas cooperadoras.

ARTIGO 7.º

Entradas mínimas de cada membro

As entradas de cada membro não podem ser inferiores a três títu-
los de 5,00 euros cada.

Os estatutos actualizados ficaram depositados na pasta respectiva.

Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001770090

VALENTIM DIAS PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sardoal. Matrícula n.º 45/
920820; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/020808.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe, o capital foi
aumentado para 5000,00 € e redenominado para euros, tendo o arti-
go 3.º do respectivo pacto social, sido alterado, o qual passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 €,
e corresponde à soma de cinco quotas iguais, de 1000 € cada, perten-
cendo uma a cada sócio.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

6 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001770049

JOSEVINO LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sardoal. Matrícula n.º 43/
920612; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/020327.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o capital
foi aumentado para 5000,00 €, sendo o valor do aumento de
502 410$, realizado em dinheiro e subscrito em partes iguais por cada
um dos sócios, tendo o artigo 3.º do respectivo pacto social, sido al-
terado, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 €, e corresponde à soma de duas quotas de 2500,00 € cada,
pertencendo uma a cada sócio.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

9 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura ilegí-
vel.) 2001770057

SETÚBAL
ALMADA

CLINICOSTA � MÉDICOS DENTISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 262/
28012002; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/28012002.

Certifico que entre os sócios Pedro Miguel Lopes Costa e José
Miguel Carreiras Costa foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo
contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CLINICOSTA � Médicos
Dentistas, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Praça de Lopes Graça, 18 A,
no lugar e freguesia do Laranjeiro, concelho de Almada.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em clínica médica dentária, pres-
tação de serviços médicos. Consultoria e formação na área da medi-
cina dentária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 5000 euros, cada, tituladas uma por cada sócio.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente, excepto em actos que envolvam responsabilidade superior a
10 000 euros em que é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

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, a quota 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.
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 sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço 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 comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

6 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Amélia
Domingues Bandarra. 1000135878

BARREIRO

BOLA NOVE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2076;
identificação de pessoa colectiva n.º 503630519; data da apresen-
tação: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000136100

IRMÃOS FERREIRAS & SOUSA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2558;
identificação de pessoa colectiva n.º 500606650; data da apresen-
tação: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000136098

J. ESPADINHA � ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO
DE EMPILHADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2711;
data da apresentação: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000136096

ÁGUAS & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 496;
identificação de pessoa colectiva n.º 500864543; data da apresen-
tação: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000136095

LIB � COZINHAS POR ELEMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2873;
identificação de pessoa colectiva n.º 505053454; data da apresen-
tação: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000136094

OLIVEIRA & PALMEIRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1845;
identificação de pessoa colectiva n.º 502598581; data da apresen-
tação: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000136092

ANTÓNIO M. S. PEREIRA E J. M. J. RAIMUNDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 495;
data da apresentação: 270602.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000136086

BRANDSWEET � INDÚSTRIA QUÍMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2666;
data da apresentação: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000136085

AMARO � AUTOREPARADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1117;
data da apresentação: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000136084

M. G. C. � MENDES, GOMES E COELHO,
ARQUITECTOS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2044;
identificação de pessoa colectiva n.º 503593877; data da apresen-
tação: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000136083

A VIDREIRA DO TEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 477;
identificação de pessoa colectiva n.º 500005877; data da apresen-
tação: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000136081

REBOLA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1374;
identificação de pessoa colectiva n.º 501685251; data da apresen-
tação: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000136080

RESTAURANTE PIZARIA NAPOLITANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2041;
identificação de pessoa colectiva n.º 503593842; data da apresen-
tação: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000136079

EDUARDO PORFÍRIO � GABINETE DE ARQUITECTURA
E URBANISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1327;
identificação de pessoa colectiva n.º 502552107; data da apresen-
tação: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000136078

GEOCLIMA � ENGENHARIA E INSTALAÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1672;
identificação de pessoa colectiva n.º 503111503; data da apresen-
tação: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000136076

LARMODULO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA MOBILIÁRIO
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2288;
data da apresentação: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000136075

PÃOZEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1659;
identificação de pessoa colectiva n.º 503033138; data da apresen-
tação: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000136072

QUIMIBARRE � CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
QUÍMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1218;
identificação de pessoa colectiva n.º 502402180; data da apresen-
tação: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000136070
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BALUGAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1891;
identificação de pessoa colectiva n.º 503341355; data da apresen-
tação: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000136069

CAEBIB, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2401/
980520; identificação de pessoa colectiva n.º 504174290; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 9/020318.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Aumento e redenominação do capital social, tendo alterado o ar-
tigo 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva,

Está conforme o original

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000136191

TRIALGRÁFICA � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1956/
930205; identificação de pessoa colectiva n.º 502929154;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: Of. 3, 4 e 5/020531.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1 � José Fernandes de Brito renunciou à gerência, em 11 de Abril
de 2002.

2 � Alteração parcial do contrato, tendo alterado o artigo 4.º e o
n.º 3 do artigo 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 15 000 euros e corresponde à soma das se-
guintes quotas: uma no valor nominal de 7500 euros, do sócio
Oderlindo da Silva Vieira; uma no valor nominal de 3750 euros, do
sócio João Miguel Henriques Ferreira; e outra no valor nominal de
3750 euros, do sócio Bruno Alexandre Neves Lopes Loureiro.

ARTIGO 5.º

1 � (Mantém-se).
2 � (Mantém-se).
3 � A sociedade considera-se validamente obrigada com a assina-

tura de um gerente em todos os actos e contratos que não envolvam
a assunção por si, de encargos, dívidas ou responsabilidades de mon-
tante superior a 1500 euros.

Em todos os actos e contratos que representem para a sociedade
a constituição de obrigações, dívidas ou responsabilidades de mon-
tante superior ao atrás referido, será sempre necessária a assinatura
de dois gerentes, sendo obrigatória a do gerente Oderlindo da Silva
Vieira.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000136158

VISOPE � ENGENHARIA DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1570/
921221; identificação de pessoa colectiva n.º 502907967; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/020531.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Fevereiro de 2002.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000136156

MILITÃO GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2775;
identificação de pessoa colectiva n.º 505098350; data: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000136068

O XOP DA ANA � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2566;
identificação de pessoa colectiva n.º 504670514; data: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000136066

VARELA & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula
n.º 968; identificação de pessoa colectiva n.º 501945938;
data: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000135976

TRINDADE & ALBUQUERQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1514/
920728; identificação de pessoa colectiva n.º 502819308;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 2/020516.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Renúncia à gerência de Maria Helena Trindade Campos, em 10 de
Maio de 2002.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000136227
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EFITAC � INSTALAÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO
TÉRMICAS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2023/
951227; identificação de pessoa colectiva n.º 503575518;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e datas
das apresentações: 2/020528 e 2, 3/020207.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1 � Cessação de funções de José Lourenço Ribeiro, por renúncia,
em 28 de Dezembro de 2001.

2 � Aumento de capital e alteração parcial do contrato, tendo
alterado o artigo 5.º que passa a ter a seguinte redacção:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
9975,96 euros, dividido em duas quotas: uma do sócio José Lourenço
Ribeiro, do valor nominal de 8978,36 euros; e outra da sócia Maria
José Martins Ribeiro Tavares, do valor nominal de 997,60 euros.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000136225

ATM � ASSISTÊNCIA TOTAL EM MANUTENÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1313/
910318; identificação de pessoa colectiva n.º 502530456;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 18 e inscrição n.º 21; números e
data das apresentações: 1 e 2/020514.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1 � Cessação de funções dos membros do conselho de administra-
ção, por renúncia, em 28 de Fevereiro de 2002.

2 � Nomeação dos membros do conselho de administração:
Alexandre Pessoa de Lucena e Valle, casado, Avenida do Infante

Santo, 64-C, 1.º, esquerdo, Lisboa;
Fernando Jacinto Martins Salvador, divorciado, Rua do Lagar,

lote 18, Urbanização Casal dos Sobreiros, Brejos de Azeitão, Setúbal;
CUF � Companhia União Fabril, S. A., representada por João

Maria Guimarães José de Melo, casado, residente na Rua de Luís
Fernandes, 5, Lisboa.

Data: 8 de Março de 2002.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000136224

SILVA & FREIRE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1968;
identificação de pessoa colectiva n.º 503476390; data: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000135974

SOFORMAS � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE FORMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1760;
identificação de pessoa colectiva n.º 503165760; data: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000135972

MOIBAR � CENTRO DE MEDICINA FÍSICA
E REABILITAÇÃO DO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 593;
data: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000135970

ELETROPAVI � COMÉRCIO E MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1364;
identificação de pessoa colectiva n.º 502600810; data: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000135968

BARRIFOR SERVIÇO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1033;
identificação de pessoa colectiva n.º 502052406; data: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000135966

ALBIFOR � CENTRO DE FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2113;
identificação de pessoa colectiva n.º 502215801; data: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000135964

J. J. GONÇALVES ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 28;
identificação de pessoa colectiva n.º 500145199; data: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000135963

DIDELET SANTOS � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2619;
identificação de pessoa colectiva n.º 504374532; data: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000135961
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RESTAURANTE TÍPICO MANUELA BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1311;
identificação de pessoa colectiva n.º 502556188; data: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000135960

ASTREIA & EMEDIEL � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1656;
identificação de pessoa colectiva n.º 503033103; data: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000135958

MULTIRUMO � SOCIEDADE DE CONTABILIDADE
INFORMATIZADA, ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA,

PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1042;
identificação de pessoa colectiva n.º 502065400; data: 270602.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Venância Car-
doso. 1000135956

MONTIJO

FRADIQUE � FISCALIZAÇÃO CONSULTORIA
E PROJECTOS DE OBRAS, L.DA

Sede: Avenida de D. Afonso Henriques, 17, 3.º, esquerdo,
Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2114/
961016; identificação de pessoa colectiva n.º 503741248; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/011212.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação de capital com aumento.
Inscrição n.º 4 à apresentação n.º 4/011212.
Redenominação de capital com aumento.
O capital foi aumentado de 400 000$ para 1 002 410$, sendo o

aumento em dinheiro no montante de 602 410$.
O capital é redenominado em euros, passando a ser de 5000 euros.
Alterado o artigo 4.º
Capital: o capital social é de 5000 euros, dividido em duas

quotas: uma de 4000 euros, do sócio Carlos Alberto Pina Fradique; e
uma de 1000 euros, da sócia Maria Luísa da Silva Valadares Fradique.

O capital foi subscrito na proporção das quotas.

Certifico que está conforme o original.

10 de Maio de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível).
1000133589

MONTISCRITA � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua de Ferreira de Castro, 175, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1267/
890208; identificação de pessoa colectiva n.º 502110937; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 12/011221.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Inscrição n.º 4 à apresentação n.º 12/011221.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Dezembro de 1991.

Certifico que está conforme o original.

5 de Junho de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível).
1000133587

A. C. ALMEIDA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Estrada Nacional 11, 44, Lançada, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2191/
970609; identificação de pessoa colectiva n.º 503914479; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 1/020319.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 1/20020319.
Alteração parcial de pacto.
Alterado o n.º 2 do artigo 1.º
Sede: Estrada Nacional 11, 44, Lançada, Montijo.

Certifico que está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível).
1000133584

PAULA & PAULINO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Círio da Alfândega de Lisboa, 97, Atalaia, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2341/
981019; identificação de pessoa colectiva n.º 504266357; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/020410.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial.
Apresentação n.º 1/020410.
Alteração parcial de pacto.
Alterado o n.º 1 do artigo 1.º
Sede: Rua do Círio da Alfândega de Lisboa, 97, Atalaia, Montijo.

Certifico que está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível).
1000133583

SARIMÁRMORES, L.DA

Sede: Rua da Oliveirinha, 10, Sarilhos Grandes, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2317/
980730; identificação de pessoa colectiva n.º 504224735; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/020411.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do pacto com aumento de capital e rede-

nominação.
Inscrição n.º 2 à apresentação n.º 3/020411.
Alteração parcial de pacto com aumento e redenominação.
O capital é redenominado em euros, passando a ser de 1995,20 eu-

ros, dividido em duas quotas de 997,60 euros, uma de cada um dos
sócios.

O capital é aumentado para 25 000 euros, sendo o aumento em
dinheiro e subscrito por ambos os sócios em partes iguais, pelo que
cada um fica com uma quota de 12 500 euros.

Alterados os artigos 3.º e 4.º e aditado o artigo 6.º
Capital: o capital social é de 25 000 euros, dividido em duas quotas

iguais de 12 500 euros, uma de cada um dos sócios.
Gerência: a gerência da sociedade compete aos dois sócios.
A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

Certifico que está conforme o original.

28 de Agosto de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível).
1000133581
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OTTO INDUSTRIAL � TRANSFORMADOS DE PLÁSTICO, S. A.

Sede: Estrada de Vasa da Borracha, Alto Estanqueiro � Jardia,
Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2825/
020403; identificação de pessoa colectiva n.º 503565253; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 1/020403.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 1/020403.
Alteração parcial de pacto.
Inscrição n.º 9 à apresentação n.º 1/020403.
Alteração parcial de pacto.
Alterado o artigo 2.º
Sede: Estrada de Vasa da Borracha, Alto Estanqueiro � Jardia,

Montijo.

Certifico que está conforme o original.

26 de Agosto de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível).
1000133579

C. H. S. � SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO ESPAÇOS
E ESPECTÁCULOS, L.DA

Sede: Seixalinho, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2501/
941019; identificação de pessoa colectiva n.º 503293628; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 14/011120.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2000.

Mais certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação com aumento.
Inscrição n.º 4 à apresentação n.º 14/011120.
Redenominação de capital com aumento.
O capital foi aumentado de 15 000 000$ para 15 000 064$10,

sendo o aumento efectuado por resultados transitados no montante
de 64$10.

O capital é redenominado em euros, passando a ser de 74 820 euros.
Alterado o artigo 4.º
Capital: o capital social, integralmente realizado é de 74 820 eu-

ros, dividido em duas quotas de 37 410 euros cada, pertencendo uma
a cada um dos sócios, Hélio Cipriano Salvador Lopes, e Carlos Jorge
Castro Esteves.

Está conforme o original.

12 de Março de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível).
1000133578

CONSTRUMONTIJO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Quinta do Afonsoeiro, Estrada Nacional 5, Afonsoeiro,
Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2479/
991124; identificação de pessoa colectiva n.º 504600362;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/020618.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 10/020618.
Exoneração de Fernando Arlindo Félix Teles Varela, de gerente,

por renúncia, em 23 de Maio de 2002.

Certifico que está conforme o original.

13 de Agosto de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível).
1000133663

LUÍS & LUÍS, L.DA

Sede: Rua da Aldeia Velha, 75, 1.º, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1832/
940113; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; nú-
meros e data das apresentações: 56 e 57/011221.

Certifico que foi registado o seguinte:
Foi exonerado o gerente e houve alteração parcial de pacto com

redenominação e aumento.
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e à apresentação n.º 56/011221.
Exoneração de Adriano  da Conceição Borges, de gerente, por re-

núncia em 18 de Dezembro de 2001.
Inscrição n.º 6 à apresentação n.º 57/011221.
Alteração parcial de pacto com redenominação e aumento.
O capital foi aumentado de 400 000$ para 1 002 410$, sendo o

aumento efectuado em dinheiro no montante de 602 410$.
O capital é redenominado em euros, passando a ser de 5000 euros.
Alterados os artigos 3.º e 5.º
Capital: o capital integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-

ros, dividido em duas quotas de 2500 euros cada, uma de cada um dos
sócios.

Gerência: a gerência fica a cargo de um ou mais gerentes, ficando
desde já nomeado gerente o sócio Luís Alberto Gomes Borges.

Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

Certifico que está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível).
1000133659

CASIBRINDE � COMÉRCIO DE BRINDES
E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Largo do 1.º de Maio, 19, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1769/
930603; identificação de pessoa colectiva n.º 503014010; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 4/011112.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redenominação de capital com aumento.
Inscrição n.º 5 à apresentação n.º 4/011112.
Redenominação de capital com aumento.
O capital foi aumentado de 400 000$ para 1 002 410$, sendo o

aumento efectuado em dinheiro no montante de 602 412$.
O capital é redenominado em euros, passando a ser de 5000 euros.
Foi alterado o artigo 3.º
Capital: o capital integralmente subscrito e realizado é de 5000 eu-

ros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, uma de cada
sócio, António José Viegas de Almeida, e Teresa Maria Oliveira da
Silva Almeida.

Está conforme o original.

5 de Março de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível).
1000133656

SANTIAGO DO CACÉM

PGS SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E GESTÃO DE ÁREAS
INDUSTRIAIS, SERVIÇOS, S. A.

Sede: Lugar da Galiza, Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 543/910730; identificação de pessoa colectiva n.º 502597410.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2001, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 18 de
Abril de 2002, com a entrada n.º 1.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2002. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegí-
vel). 1000134951

RAÇÕES SANTIAGO, L.DA

Sede: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 40,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrí-
cula n.º 446/890810; identificação de pessoa colectiva
n.º 502201711.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os
documentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício
de 2001, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em
17 de Abril de 2002, com a entrada n.º 1.

Está conforme o original.

22 de Agosto de 2002. � Pela Conservadora, (Assinatura ile-
gível). 1000134950

J. M. SANTOS � SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bairro do Liceu, 26, 1.º, rés-do-chão, direito,
Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 1107/010629; identificação de pessoa colectiva n.º 505604205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2000, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 30 de
Abril de 2002, com a entrada n.º 1.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2002. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegí-
vel). 1000134949

MEFISA � CENTRO DE FISIOTERAPIA
DE SANTIAGO DO CACÉM, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Costa Serrão, 16-B, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 304/840417; identificação de pessoa colectiva n.º 501435905.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os docu-
mentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2001, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 20 de
Maio de 2002, com a entrada n.º 1.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2002. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegí-
vel). 1000134947

INSTITUTO MÉDICO-CIRÚRGICO DE SANTIAGO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Costa Serrão, 16-B,
Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 946/990312; identificação de pessoa colectiva n.º 504304950.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de
2001, da sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 20 de
Maio de 2002, com a entrada n.º 2.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2002. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegí-
vel). 1000134945

ORLANDO SABINO � COMÉRCIO A RETALHO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Bairro 678 Fogos, Banda 4, Edifício 1, loja, esquerda-A,
Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 947/990317; identificação de pessoa colectiva n.º 504481010.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva todos os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano do exercício de 2001, da

sociedade em epígrafe, cujo depósito foi requisitado em 22 de Maio de 2002,
com a entrada n.º 1.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2002. � Pela Conservadora, (Assinatura ilegí-
vel). 1000134943

SAFRABORDO � COMÉRCIO DE PESCADO, L.DA

Sede: Bairro 350 Fogos, Bloco 21, rés-do-chão/D,
Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícula
n.º 961/990622; identificação de pessoa colectiva n.º 504498908;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20020821.

Certifico que foi depositada, na pasta respectiva, fotocópia da es-
critura onde consta a dissolução e encerramento da liquidação, da
sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas em 22 de Ou-
tubro de 2001.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dinora Lopes Gon-
çalves dos Santos Palminha Pereira. 1000135054

SEIXAL

CENTRO CLÍNICO E ENFERMAGEM TORRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 994/
840220; identificação de pessoa colectiva n.º 501418431; inscri-
ção n.º 4/020613; número e data da apresentação: 9/020613.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 2.º do contrato, ten-
do, em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Centro Clínico Torrense, L.da, tem a
sua sede na Rua de Luís de Camões, 32, 1.º, frente, na Torre da
Marinha, freguesia da Arrentela, do concelho do Seixal.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste na prestação de serviços médicos,
serviços de clínica geral e especialidades médicas.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000135935

OIKOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1647/
881222; identificação de pessoa colectiva n.º 501114998; inscri-
ção n.º 8/020627; número e data da apresentação: 5/020627.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º até ao 28.º do contra-
to, tendo, em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a forma de sociedade anónima e a denomina-
ção OIKOS � Construções, S. A., e reger-se-á pelos presentes esta-
tutos e pela legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Verdizela, Bloco B,
10, freguesia de Corroios, concelho do Seixal.

2 � O conselho de administração poderá transferir a sede social
para qualquer outro local dentro do mesmo concelho, ou de concelho
limítrofe.

3 � Poderá, ainda, o conselho de administração, com observância
das disposições legais aplicáveis, criar, transferir ou encerrar sucur-
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sais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de representação
permanente da sociedade em qualquer parte do território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Empreitadas de obras públicas, construção civil, execução de pro-
jectos de engenharia, venda de materiais de construção e compra e
venda de propriedades.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social é de 1 000 000 de euros, representado por
1 000 000 de acções, com o valor nominal de 1 euro, cada uma, e
encontra-se integralmente subscrito e realizado.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, e serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e
1000 acções, conforme deliberação do conselho de administração.

2 � As acções podem revestir a forma escritural.
3 � Os títulos serão subscritos por dois administradores, podendo

as respectivas assinaturas ser de chancela, autenticada com o selo
branco da sociedade.

ARTIGO 6.º

A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá, nos termos da lei, adquirir e alienar ac-
ções próprias, bem como realizar sobre elas quaisquer operações em
direito permitidas.

2 � Igualmente nos termos da lei e nas condições estabelecidas
pela assembleia geral, poderá a sociedade emitir obrigações,
convertíveis ou não, bem como realizar sobre elas quaisquer opera-
ções em direito permitidas.

3 � Os accionistas têm direito de preferência nos aumentos de
capital, na proporção das acções que possuírem, sem prejuízo dos
montantes reservados a subscrição pública pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições comuns

ARTIGO 8.º

A sociedade tem por órgãos sociais a assembleia geral, o conselho
de administração e o conselho fiscal.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
detenham, pelo menos, 100 acções averbadas em seu nome, no livro
de registo de acções da sociedade, ou façam prova, de que as têm
depositadas em seu nome numa instituição de crédito, e considera-se
validamente constituída se, em primeira convocação, estiverem pre-
sentes ou representados accionistas representando mais de 50% do
capital e em segunda convocatória, qualquer percentagem.

2 � Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia geral
pelo respectivo cônjuge, qualquer descendente ou ascendente, qual-
quer membro do conselho de administração ou accionista, mediante
carta ao presidente da mesa da assembleia geral com a assinatura au-
tenticada pela sociedade, entregue na sede social até 5 dias antes da
data designada para a reunião da assembleia geral.

3 � Os incapazes e as pessoas colectivas serão representadas pela
pessoa a quem legal ou voluntariamente, couber a respectiva repre-
sentação.

ARTIGO 10.º

É da exclusiva competência da assembleia geral:
Aprovar e alterar o contrato de sociedade;
Aprovar aumentos de capital social;
Eleger e destituir os membros do conselho de administração e

exonerá-los da sua responsabilidade perante a sociedade;

Eleger e destituir os membros do conselho fiscal;
Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício apre-

sentado pelo conselho de administração e decidir sobre a proposta de
aplicação de resultados;

Deliberar sobre a dissolução ou liquidação voluntária da sociedade.

ARTIGO 11.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos pela assembleia geral por períodos de três anos,
os quais podem ser accionistas ou não, e podem ser reeleitos por uma
ou mais vezes.

2 � Não obstante eleitos por prazo certo, os membros da
assembleia geral mantêm-se em funções até à sua substituição, ou até
ao limite de 180 dias após o termo do prazo, conforme o que primei-
ro ocorrer.

ARTIGO 12.º

A convocação da assembleia geral incumbe ao presidente da mesa
ou, nos casos especiais, pelas outras entidades previstas na lei.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral reunir-se-á:
Em sessão ordinária, no primeiro trimestre de cada ano, para os

fins previstos no artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais, e
para deliberar sobre quaisquer outros assuntos que constem dos avisos
convocatórios;

Em sessão extraordinária, sempre que o requeiram o conselho de
administração, o conselho fiscal ou accionistas que representem, pelo
menos, 5% do capital social.

ARTIGO 14.º

Em primeira convocatória, as deliberações da assembleia geral so-
bre a alteração dos estatutos da sociedade, aumento de capital, fusão,
cisão, transformação, dissolução da sociedade ou outros assuntos so-
bre os quais a lei exija maioria qualificada, sem a especificar, devem
ser aprovadas por maioria absoluta do capital.

SECÇÃO III

Do conselho de administração

ARTIGO 15.º

1 � A administração da sociedade incumbe a um conselho de admi-
nistração, composto por três membros eleitos pela assembleia geral.

2 � Os administradores podem ou não ser accionistas e serão elei-
tos por um mandato de três anos, podendo ser reeleitos por uma ou
mais vezes;.

3 � À assembleia geral compete ainda indicar, de entre os mem-
bros do conselho de administração, o seu presidente, o qual terá voto
de qualidade em caso de empate nas deliberações do conselho de ad-
ministração.

4 � A responsabilidade de cada um dos administradores será ou
não caucionada, conforme deliberado em assembleia geral.

5 � A assembleia geral poderá designar um administrador delega-
do, definindo os limites da delegação e sem prejuízo de igual faculdade
caber ao próprio conselho de administração, nos termos da lei.

6 � O conselho de administração poderá nomear procuradores para
a sociedade nos termos gerais de direito.

7 � O conselho de administração reunir-se-á pelo menos uma vez
por trimestre, e ainda quando os seus membros o decidirem, e sempre
que seja convocado pelo seu presidente ou por outros dois adminis-
tradores, para o que deverão os restantes membros ser avisados com
a antecedência mínima de 5 dias.

8 � Os administradores poderão, nas reuniões de conselho de ad-
ministração, fazer-se representar por outro administrador.

ARTIGO 16.º

1 � Ao conselho de administração, são atribuídos os mais amplos
poderes admitidos pela lei, competindo-lhe representar a sociedade
em juízo e fora dele, activa e passivamente.

2 � O conselho de administração poderá nomear e exonerar li-
vremente directores ou auxiliares, e delegar neles os poderes que en-
tenderem convenientes.

3 � Poderá o conselho de administração nomear e exonerar livre-
mente procuradores da sociedade.

4 � É inteiramente vedado aos administradores fazer por conta
da sociedade operações alheias ao fim do seu objecto ou, por qualquer
forma, obrigar a sociedade por essas operações, sob pena de imediata
destituição, e sem prejuízo da responsabilidade pessoal e solidária que
por esses actos contraiam com a sociedade ou para com terceiros.
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ARTIGO 17.º

A sociedade fica obrigada com a assinatura de qualquer um dos ad-
ministradores nomeados ou um procurador com poderes bastantes para
o acto, dentro do âmbito da respectiva procuração.

ARTIGO 18.º

Os administradores poderão ser ou não remunerados conforme
deliberação da assembleia geral.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 19.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
suplente, que deverão ser revisores oficiais de contas ou sociedades de
revisores oficiais de contas, eleitos pela assembleia geral, por um
mandato de três anos renovável uma ou mais vezes.

2 � Ao fiscal único e ao suplente é aplicável o disposto no arti-
go 21.º

CAPÍTULO IV

Balanço e contas

ARTIGO 20.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 21.º

O conselho de administração apresentará semestralmente ao fiscal
único um resumo do balanço da sociedade e, no final de cada ano, um
inventário desenvolvido do activo e passivo, a conta dos ganhos e
perdas, um relatório da situação comercial, financeira e económica
da sociedade, com um resumo das operações realizadas, e uma pro-
posta de dividendos e da percentagem para quaisquer fundos de re-
servas.

ARTIGO 22.º

Os lucros líquidos anuais estabelecidos no balanço e contas, devida-
mente aprovados em assembleia geral, depois de deduzida uma per-
centagem não inferior a 5% para a reserva legal, até esta atingir o
montante legalmente exigível e sempre que seja necessário reintegrá-
-la, terão a aplicação que, sob proposta do conselho de administra-
ção, a assembleia geral determinar, podendo esta deliberar não haver
distribuição.

CAPÍTULO V
Dissolução e liquidação

ARTIGO 23.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei ou quando for
deliberado por uma maioria de três quartos do capital social.

ARTIGO 24.º

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação da
sociedade far-se-á extrajudicialmente, competindo aos membros do
conselho de administração em exercício, contra os quais não esteja
em curso ou tenha sido deliberada a instauração de acção de respon-
sabilidade, exercer as funções de liquidatários.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 25.º

Os membros dos corpos sociais devem manter-se no exercício das
suas funções, enquanto não tomarem posse os eleitos para o novo
mandato.

ARTIGO 26.º

Ficam desde já nomeados para a mesa da assembleia geral:
Presidente � Vénus Afonso Leonardo Costa, divorciada, accionis-

ta, residente na Rua do Doutor Pereira Bernardes, 9, 1.º, esquerdo,
1500-247 Lisboa.

Secretário � Manuel Santos Rodrigues de Almeida, divorciado, resi-
dente na Rua de António Enes, 18, 4.º, esquerdo, 1050-025 Lisboa.

ARTIGO 27.º

Ficam desde já nomeados para o conselho de administração:
Presidente do Conselho de Administração � Homero Afonso Leo-

nardo Costa, casado, accionista, residente na Rua da Reserva da Serra
da Malcata, 27, Verdizela, 2855-641 Corroios;

Administradora Delegada � Maria Adelina Gomes Bibe Costa, ca-
sada, accionista, residente na Rua da Reserva da Serra da Malcata, 27,
Verdizela, 2855-641 Corroios;

Administrador � António Plácido Guerreiro Crato dos Santos, ca-
sado, residente na Rua de Abel Salvador, lote 108, 26, 2815-025 Char-
neca de Caparica.

ARTIGO 28.º

A fiscalização da sociedade, durante o primeiro mandato, ficará a
cargo de:

Fiscal único � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Reinaldo
Soares, Rogério Coelho & José Jacob (SROC n.º 162), NIPC PT
504473743, com sede na Rua de António José Batista, 16, 1.º, es-
querdo, 2910-397 Setúbal, representada por Rogério Carlos Guedes
Coelho, (ROC n.º 787), casado, residente na Praça de Portugal, 6,
3.º, esquerdo, 2910-640 Setúbal, e com o NIPS PT 152602879;

Suplente � José Candeia Lourenço Jacob, (ROC n.º 858), casado
em regime de comunhão de adquiridos, residente na Baixa da Banhei-
ra, e com o NIPS PT 158854926.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000136455

PADARIA LUÍS & PAULO NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6792/020606;
inscrição n.º 1/020606; número e data da apresentação: 14/020606.

Contrato de sociedade

No dia 28 de Maio de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades de Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu dos
Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo cartório, comparece-
ram como outorgantes:

1.º Luís Miguel Jesus Neto, solteiro, maior, natural da freguesia e
concelho do Barreiro e residente na Rua da Fonte da Contenda, 294,
Pinhal de Frades, Arrentela, Seixal.

2.º Paulo Alexandre de Jesus Neto, casado, sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, com Ana Rosa dos Santos Caçador Neto, natural
da freguesia de aldeia de Paio Pires, concelho do Seixal e residente no
bairro Assunção, lote 9, A, Quinta do Anjo, Palmela.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade respectivamente n.os 10501477, de 4 de Novem-
bro de 1996, e 9854997, de 25 de Julho de 1997, emitidos pelo Ser-
viço de Identificação Civil de Lisboa.

E pelos outorgantes, foi dito que constituem entre si, uma socieda-
de comercial por quotas que se regerá pelas cláusulas e condições
constantes, dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Padaria Luís & Paulo Neto, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de Custódio Cardoso
Barbosa, loja 2, B, Quinta do Mirante, freguesia de Paio Pires, con-
celho do Seixal.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais ou outras for-
mas de representação em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de panificação.

ARTIGO 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, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.
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2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

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.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios, depende do consentimento da so-
ciedade que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida se defere
ao sócio não cedente.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exclusão ou exoneração de qualquer sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento 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 sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amotizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000136212

NOIVOS E COMPANHIA � SERVIÇOS
DE APOIO A NOIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4977/
981223; identificação de pessoa colectiva n.º 504367951;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5/020607; números e data da
apresentação: 5 e 6/020607.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 5/020607. �
Cessação de funções dos gerentes José Manuel Segurado Gomes Claré
e Helga Caeiro Ferreira, por renúncia em 29 de Maio de 2002.

Mais certifico que foram alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato,
tendo em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscritoe realizado em dinheiro é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de valor
nominal de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios, Ma-
nuel António Burrica Pratas e José Manuel Burrica Pratas.

ARTIGO 5.º

§ único. Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
de um gerente, estando já nomeados gerentes, ambos os sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000136209

RFNP � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6796/020607;
inscrição n.º 1/020607; número e data da apresentação: 7/020607.

Contrato de sociedade

No dia 13 de Maio de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades de Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu dos
Santos Fernandes Garcia, notária do referido cartório, compareceram
como outorgantes:

1.º António Manuel Ribeiro Fernandes, natural da freguesia e con-
celho do Barreiro, casado com a segunda outorgante sob o regime da
comunhão de adquiridos, residente na Rua de José Leite de Vasconce-
los, lote 795, Fernão Ferro.

2.º Anabela Cristina das Neves Pinto, natural da freguesia e conce-
lho do Barreiro, casada com o primeiro outorgante no indicado regi-
me de bens e com ele residente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade respectivamente n.os 8214138, de 17 de Feverei-
ro de 1999, e 10370820, de 9 de Dezembro de 1999, passados pelo
Serviço de Identificação Civil de Lisboa.

E pelos outorgantes, foi dito que constituem entre si, uma socieda-
de comercial por quotas que se regerá pelas cláusulas e condições
constantes, dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RFNP � Sociedade de Constru-
ções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Leite de Vascon-
celos, lote 795, pinhal do General, freguesia de Fernão Ferro, conce-
lho do Seixal.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou outras for-
mas locais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em empreitadas e construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 12 500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão se exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global de 25 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora ou quando for in-
cluída em massa falida.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000136203
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JORGE AZINHAES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6797/020607;
inscrição n.º 1/020607; número e data da apresentação: 8/020607.

Contrato de sociedade

No dia 4 de Junho de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades de Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu dos
Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo cartório, comparece-
ram como outorgantes:

1.º Jorge Manuel Hasse Costa Azinhais, natural da freguesia de São
Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, casado com a segunda
outorgante sob o regime da comunhão geral de bens, residente na
Avenida de Vasco da Gama, 34, A, Seixal.

2.º Maria da Glória Coutinho Alves Azinhais, natural da freguesia
de Águas Santas, concelho da Maia, casada com o primeiro outorgante
no indicado regime de bens e com ele residente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade respectivamente n.os 2336407, de 4 de Janeiro de
1999, e 3165898, de 23 de Abril de 1998, ambos passados pelo Ser-
viço de Identificação Civil de Lisboa.

E pelos outorgantes, foi dito que constituem entre si, uma socieda-
de comercial por quotas que se regerá pelas cláusulas e condições
constantes, dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Jorge Azinhaes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Vasco da Gama, 34,
B, freguesia e concelho do Seixal.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na instalação e reparação de siste-
mas de aquecimento, ventilação e ar condicionado.

ARTIGO 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, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio, Jorge Manuel Hasse
Costa Azinhais.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000136198

ECONTEJO � EQUIPAMENTO DE CONFORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5267/990831;
identificação de pessoa colectiva n.º 504476599; inscrições n.os 3 e
5/020627 ; números e data da apresentação: 10, 11 e 12/020627.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; apresentação n.º 10/
020627. � Cessação de funções do gerente Inácio Parreira Picanço,
por renúncia, em 22 de Fevereiro de 2002.

Mais certifica que foram alterados os artigos 3.º e 6.º do contrato,
tendo em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, divi-
dido em duas quotas, uma no valor nominal de 35 000 euros, perten-
cente à sócia Nova Hidrónica � Sistemas Técnicos e Hidrosa-

nitários, L.da e outra no valor nominal de 15 000 euros, pertencente
à sócia Ana Maria de Azevedo Matos Antunes.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a dois ou mais gerentes, que
terão de ter a qualidade de sócios, ou de quem os represente no caso
de serem pessoas colectivas, sendo desde já nomeados gerentes Fer-
nando Barros Antunes, em representação da sócia Nova Hidrónica �
Sistemas Técnicos Hidrosanitários, L.da, e a sócia Ana Maria de Aze-
vedo Matos Antunes.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos,
em juízo ou fora dele, activa e passivamente com a intervenção con-
junta de dois gerentes, ou de um gerente e de um procurador, este no
âmbito do respectivo mandato.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000136454

LOBBE TRANSLICON � TRANSPORTE DE RESÍDUOS
EM CONTENTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4195/
970226; identificação de pessoa colectiva n.º 503511374; inscri-
ções n.os 7/020628 e 2/020718; números e datas da apresentação: 4/
020628 e 3/020718.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 500 000 euros, dividido em duas quotas
de 250 000 euros, pertencentes à sócia, Lobbe Derconsa � Serviços
e Técnicas Meio Ambientais, S. A.

2 � Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos,
que lhes sejam exigidas prestações suplementares até ao valor global
de 99 759,57 euros.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 3/020718. � Deslocação da sede para a Rua de Eurico Braga,
Quinta da Queimada, Amora, Seixal.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000136453

RAMOS E CRESPO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E MANUTENÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4698/
980414; identificação de pessoa colectiva n.º 504132750; inscri-
ção n.º 3/020625; número e data da apresentação: 8/020625.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção, manutenção, compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000136452
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SARLETE � COMÉRCIO GERAL PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3357/
940926; identificação de pessoa colectiva n.º 503262439; inscri-
ção n.º 2/020625; número e data da apresentação: 9/020625.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 6 600 000$, integralmente realizado em di-
nheiro já entrado na caixa social e outros valores sociais e corres-
ponde à soma de três quotas iguais de 2 200 000$ cada uma, perten-
cente uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000136451

JOÃO RICARDO & CARLA � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6802/020626;
inscrição n.º 1/020626; número e data da apresentação: 1/020626.

Contrato de sociedade

No dia 18 de Junho de 2002, no Cartório Notarial de Ponte de
Sor, perante mim, licenciada Maria Cristina Marques da Cruz Manso,
respectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º João Ricardo Araújo Gomes, número de identificação fiscal
199844739.

2.º Carla Sofia Monchique da Silva Palma Gomes, número de iden-
tificação fiscal 228705630.

Os outorgantes são casados entre si, sob o regime da comunhão de ad-
quiridos, naturais da freguesia de Amora, concelho do Seixal, onde residem
na Rua de António Jacinto, 6, Quinta do Fanqueiro, Foros de Amora.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade respectivamente n.os 10611062 e 11711361,
ambos emitidos em 30 de Agosto de 2001, pelo Serviço de Identifi-
cação Civil de Lisboa.

E pelos outorgantes, foi dito que constituem entre si, uma socieda-
de comercial por quotas que se regerá pelas cláusulas e condições
constantes, dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação João Ricardo & Carla �
Serralharia Civil, L.da e tem a sua sede na Rua do Rosmaninho,
lote 668, Quinta da Bela Vista, Cruz de Pau, freguesia de Amora,
concelho do Seixal, podendo a gerência deslocar livremente a sede
social, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem
assim, criar sucurais ou filiais no território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto serralharia civil e caixilharia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, cada uma, no valor
nominal de 2500 euros, pertencentes, uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem remu-
neração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, sera
exercida por ambos os sócios que, desde já, ficam nomeados gerentes,
sendo suficiente a assinatura de um para que a sociedade se considere
validamente vinculada em todos os seus actos e contratos.

§ único. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e
contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de favor,
fianças, abonações ou documentos semelhantes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios. A cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade, tendo esta, em primeiro lu-
gar e os sócios não cedentes em segundo, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao décuplo do montante do capital social, mediante deli-
beração da assembleia geral, tomada por unanimidade dos votos re-
presentativos de todo o capital social.

ARTIGO 7.º

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder aos seguintes actos,
antes do registo definitivo da escritura de constituição da sociedade:

a) Levantar o depósito do capital realizado;
b) Proceder à aquisição de equipamento com vista à prossecução

do objecto social;
c) Proceder à contratação de trabalhadores e colaboradores e à

celebração de contratos de fornecimentos de bens e serviços necessá-
rios à instalação e funcionamento da sociedade, bem como fazer o
pagamento de despesas relacionadas com a sua constituição.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000136450

RISOAR �CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6826/
020627; inscrição n.º 1/020627; número e data da apresentação: 6/
020627.

Contrato de sociedade

No dia 26 de Junho de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades de Empresas de Lisboa, perante mim, Maria de Lourdes
Pereira Lopes Celestino, Ajudante Principal, em pleno exercício de
funções, em virtude do lugar de notário se encontrar vago, compare-
ceram como outorgantes:

1.º Indira Costa Rebeiro, que também usa e assina Indira Costa
Ribeiro, número de identificação fiscal 235306746, natural da Guiné-
Bissau, de nacionalidade guineense, solteira, maior, residente na Praceta
de José Leite Vasconcelos, 4, 3.º, direito, na Amora, Seixal, titular do
passaporte n.º CA 0005964, emitido em 21 de Setembro de 2001, pela
embaixada da república da Guiné-Bissau, em Lisboa.

2.º Estanislau Soares, número de identificação fiscal 208113851,
natural da república da Guiné-Bissau, de nacionalidade guineense, sol-
teiro, maior, residente na Rua de Latino Coelho, 264, casa 1, em
Coimbrões, Vila Nova de Gaia, titular do bilhete de identidade
n.º 16188191 de 10 de Julho de 1998, emitido pelo Serviço de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a sua identidade por exibição dos referidos documentos
de identificação.

E disseram que entre si, constituem uma sociedade por quotas que
se há-de reger pelas cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Risoar � Construção Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de José Leite Vascon-
celos, 4, 3.º, direito, lugar de Paivas, freguesia de Amora, concelho
do Seixal.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das e encerradas 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 civil e
obras públicas. Serviços de limpeza industrial, importação, exporta-
ção e comércio de produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, sendo
uma do valor nominal de 3500 euros, titulada pela sócia Indira Costa
Rebeiro e outra do valor nominal de 1500 euros titulada pelo sócio
Estanislau Soares.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 2500 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade

4 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Indira Costa Rebeiro.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta foi sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000136485

CONSTRUÇÕES ALEXANDRA CARRASCO UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6827/
020627; inscrição n.º 1/020627; número e data da apresentação: 7/
020627.

Sociedade unipessoal

No dia 7 de Junho de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades de Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu dos
Santos Fernandes Garcia, notária do referido cartório, compareceu
como outorgante:

Alexandra Manuela Venerando Pombo Carrasco, natural da fregue-
sia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, casada com Paulo
Jorge Almeida Carrasco, sob o regime da comunhão de adquiridos, re-
sidente na Rua de Mendes Leal, lote 2489, pinhal do General, Seixal.

Verifiquei a identidade da outorgante pela exibição do bilhete de
identidade n.º 11118315, de 22 de Setembro de 2000, passado pelo
Serviço de Identificação Civil de Lisboa.

Pela outorgante foi dito que constitui uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, da qual é a única sócia que se regerá pelas
cláusulas e condições constantes, dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade unipessoal adopta a firma Construções Alexandra
Carrasco, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Mendes Leal, lote 2489,
pinhal do General, freguesia de Fernão Ferro, concelho do Seixal.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade de cons-
trução civil e cofragens.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro 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,
desde já nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção da gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a socieda-
de, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000136484

AMODIMA � CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6828/
020627; inscrição n.º 1/020627; número e data da apresentação: 8/
020627.

Contrato de sociedade

No dia 24 de Junho de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades de Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu dos
Santos Fernandes Garcia, notária do referido cartório, compareceu
como outorgante:

José Carlos de Sousa, casado com Maria Palmira Lebre Ferreira,
sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Fran-
co, concelho de Mirandela, residente na Rua de FranciscoValença, 10,
2.º, direito, Cruz de Pau, Amora.

Verifiquei a identidade do outorgante, por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 8133328, de 25 de Outubro de 2001, emitido pelo
Serviço de Identificação Civil de Lisboa.

E pelo outorgante, foi dito que constitui uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, da qual é único sócio, e que se regerá pelas
cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Amodima � Construção Civil,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Francisco Valença, 10,
2.º, direito, Cruz de Pau, freguesia da Amora, concelho do Seixal.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade de cons-
trução civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, 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 só-
cio único, ficando desde já, nomeado gerente, com ou sem remunera-
ção conforme ele decicdir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas, não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000136483

PLATINOR � COMÉRCIO E FABRICO
DE ARTIGOS JOALHARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6807/
020613; inscrição n.º 1/020613; número e data da apresentação: 11/
020613.
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Contrato de sociedade

No dia 7 de Junho de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades de Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu dos
Santos Fernandes Garcia, notária do referido cartório, compareceu
como outorgante:

Jack Georges Daccak, casado sob o regime de comunhão de adqui-
ridos, com Elsa Sandra Freire Alves Monteiro Daccak, natural do
Líbano e residente na Rua de Ana de Castro Osório, 14, 2.º, direito,
Brejos de Azeitão, Setúbal.

Verifiquei a identidade do outorgante, por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 12258727, de 19 de Janeiro de 1998, emitido pelo
Serviço de Identificação Civil de Lisboa.

E pelo outorgante foi dito que constitui uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, da qual é único sócio, e que se regerá pelas
cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Platinor � Comércio e Fabrico
de Artigos Joalharia, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Marcos de Portu-
gal, 22, B, lugar e freguesia de Amora, concelho do Seixal.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e comércio de artigos de
joalharia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, 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 só-
cio único, ficando desde já, nomeado gerente, com ou sem remunera-
ção conforme ele decicdir.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas, não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000136482

S. G. M. B. � CLIMATIZAÇÃO DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6806/
020613; inscrição n.º 1/020613; número e data da apresentação: 10/
020613.

Contrato de sociedade

No dia 4 de Junho de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo cartório, compa-
receram como outorgantes:

1.º Gualter Manuel Mestre de Brito, natural da freguesia de São
Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, casado com a segunda
outorgante sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na
Avenida da Liberdade, 33, Vale de Milhaços.

2.º Susana Semião Gama Mestre Brito, natural da freguesia da Cova
da Piedade, concelho de Almada, casada com o primeiro outorgante
no indicado regime de bens e com ele residente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade respectivamente n.os 10353834 e 8900619, am-
bos de 28 de Setembro de 1998, emitidos pelo Serviço de Identifica-
ção Civil de Setúbal.

E pelos outorgantes, foi dito que constituem entre si, uma socieda-
de comercial por quotas que se regerá pelas cláusulas e condições
constantes, dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma S. G. M. B. � Climatização de
Edifícios, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 33, Vale
de Milhaços, freguesia de Corroios, concelho do Seixal.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, agências ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em projecto, comercialização e
instalação de produtos e serviços em electricidade, redes estruturadas,
acumuladores de energia, baterias, sistemas de segurança e vigilância
electrónica; gestão técnica e climatização de edifícios.

ARTIGO 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, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia, Susana Semião Gama
Mestre de Brito.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000136481

BOA-HORA JÓIA � OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5494/
000218; identificação de pessoa colectiva n.º 504893173; inscri-
ção n.º 1 e 6/020625; números e data da apresentação: 16, 17 e
18/020625.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 16/020625. �
Cessação de funções dos gerentes João Paulo dos Santos Rosa e Hugo
Rafael Antunes Jacinto, por renúncia em 7 de Junho de 2002.

Mais certifica que foi alterado o artigo 3.º do contrato tendo em
consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de duas quotas:

Uma do valor nominal de 3750 euros, pertencente ao sócio, Fran-
cisco José Dias Ferreira Amador dos Santos, e outra do valor nominal
de 1250 euros, pertencente ao sócio, Fernando dos Santos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000136480

GOODHOUSE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6823/
020625; inscrição n.º 1/020625; número e data da apresentação: 19/
020625.
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Contrato de sociedade

No dia 18 de Junho de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo cartório, compa-
receram como outorgantes:

1.º Augusto Helder Paiva de Azevedo, natural de Angola, de na-
cionalidade angolana, solteiro, maior, residente na Rua de Dona Branca
Saraiva de Carvalho, 26, 6.º, B, Amora.

2.º Adriano Mendes Gonçalves, natural da freguesia de Rio de
Couros, concelho de Ourém, casado com Amália da Assunção da
Silva Fernando Gonçalves, sob o regime da comunhão geral de bens,
residente na Avenida de Luís de Camões, 47, rés-do-chão, A,
Corroios.

3.º Júlio Alexandre Alves Ginja, natural da freguesia de São Cristo-
vão e São Lourenço, concelho de Lisboa, casado com Maria Helena
dos Santos Marques Gomes, sob o regime de comunhão adquiridos,
residente na Vivenda Alves, Praia da Mata, Costa da Caparica.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, quanto ao primeiro pela
exibição do seu passaporte n.º N 0076149, emitido em 24 de Maio de
2001, pelo SME em Luanda, e quanto aos restantes pela exibição dos
seus bilhetes de identidade respectivamente n.os 2324829, de 30 de
Março de 2000 e 6417703, de 22 de Junho de 1998, ambos emitidos
pelo Serviço de Identificação Civil de Lisboa.

E pelos outorgantes, foi dito que constituem entre si, uma socieda-
de comercial por quotas que se regerá pelas cláusulas e condições
constantes, dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Goodhouse � Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Luís de Camões,
47, rés-do-chão, A, Corroios, freguesia de Corroios, concelho do Sei-
xal.

3 � 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, sucursais ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção de edifícios para
venda e revenda de prédios adquiridos para esse fim; construção civil
e obras públicas; execução, gestão e acompanhamento de obras públi-
cas e particulares; limpeza, manutenção, reparação, protecção e re-
cuperação de edifícios, representações nacionais e estrangeiras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e corresponde à soma de três quotas:

Uma do valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio, Augusto
Helder Paiva de Azevedo;

Duas iguais do valor nominal de 1250 euros, pertencente uma a
cada um dos sócios, Adriano Mendes Gonçalves e Júlio Alexandre Alves
Ginja.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000136479

KEY OF LIFE � COMÉRCIO PRODUTOS LIMPEZA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6808/
020613; inscrição n.º 1/020613; número e data da apresentação: 12/
020613.

Constituição de sociedade unipessoal

No dia 2 de Abril de 2002, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades de Empresas de Lisboa II, perante mim, Manuel Fer-
nando Correia Bettencourt, Ajudante Principal deste cartório, no pleno
exercício de funções notariais, em virtude da respectiva notária, li-
cenciada, Maria de Fátima Nobre da Fonseca, se encontrar em comis-
são de serviço no IGAPHE, compareceu como outorgante:

Alexandre Miguel Rodrigues Moreira Fernandes, número de identi-
ficação fiscal 176806709, casado com Carla Isabel Alves Nunes
Fernandes, no regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia
de Alvalade, concelho de Lisboa, residente na Rua da Fonte do Vale,
46, Vialonga, Vila Franca de Xira, titular do bilhete de identidade
n.º 7311988, de 9 de Abril de 2001, emitido pelo Serviço de Identi-
ficação Civil de Lisboa.

Verifiquei a sua identidade por exibição do seu referido bilhete de
identidade.

Por ele foi dito que constitui uma sociedade comercial unipessoal
por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Key of Life � Comércio Produ-
tos Limpeza, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Pinhal do Caldas, 427,
Verdizela, freguesia de Amora, concelho do Seixal.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de grande va-
riedade de produtos: aspiradores, produtos de limpeza em microfibra
orgânica, material térmico infra-vermelho, desportivo e máquinas de
bebidas quentes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, 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 só-
cio 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 nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000136478

TRANSPORTES NAGAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula
n. º  6824/020626;  ident i f icação de  pessoa co lec t iva
n.º 500911231; inscrição n.º 9/020626; números e data da
apresentação: 4/020626.
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Certifico que foram alterados os artigos 1., 3.º e 5.º do contrato,
tendo em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma Transportes Nagar, L.da, tem a sua
sede na Praceta de Gregório Crispim Oliveira, 1, 3.º, esquerdo, na
Arrentela, freguesia de Arrentela, concelho do Seixal.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e nos demais valores da sociedade e corresponde à soma de
duas quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Emílio do Nascimento Fernandes e Maria
da Ressurreição Preto Martins Fernandes.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade pertence a três
gerentes, sócios ou não, nomeados em assembleia geral.

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser delibe-
rado também em assembleia geral.

3 � A sociedade vincula-se com a intervenção de dois gerentes,
sendo sempre um deles o gerente Emílio do Nascimento Fernandes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000136449

PASTELARIA PÁTIO DA MONSOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6809/
020614; inscrição n.º 1/020614; número e data da apresentação: 2/
020614.

Constituição de sociedade

No dia 22 de Abril de 2002, no 1.º Cartório Notarial do Barreiro,
perante mim, licenciada Lina Maria Cabrita Deus Oliveira, notária
interina do referido cartório, compareceram:

1.ª Maria Guilhermina Pinto Gomes da Silva, natural de Arrentela,
Seixal, casada com Henrique Licínio Anjos da Silva, sob o regime da
comunhão de adquiridos, residente da Rua de Sá de Miranda, 2, 1.º,
esquerdo, Torre da Marinha, Arrentela, Seixal, número de identifica-
ção fiscal 126777624.

2.ª Ana Maria dos Santos Ricardo e Silva, natural da república fe-
deral da Alemanha, casada com Henrique Manuel Gomes e Silva, sob
o regime da comunhão de adquiridos, residente na Avenida de Manuel
da Fonseca, 63, 6.º, esquerdo, Quinta da Fidalga, freguesia de Arrentela,
concelho do Seixal, número de identificação fiscal 203147626.

Verifiquei a identidade das outorgantes pelos seus bilhetes de iden-
tidade n.os 2289005, de 17 de Julho de 1995 e 10571191, de 2 de Março
de 2001, ambos do Serviço de Identificação Civil de Lisboa.

Declararam as outorgantes que entre si celebram um contrato de
sociedade comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas constan-
tes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pastelaria Pátio da Monsoa, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na Estrada dos Foros de Amora, 98, Foros de Amora,
freguesia de Amora, concelho do Seixal.

§ único. Por deliberação da gerência, poderá a sede social ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e estabelecer dependências, filiais ou agências em qualquer
parte do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em pastelaria, pão quente e cafetaria.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado e subscrito em dinheiro é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa ou passivamente e sem remuneração, pertence a ambas as
sócias, que desde já ficam nomeadas gerentes.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada
em todos os seus actos e contratos é necessária a assinatura conjunta
das duas gerentes.

ARTIGO 6.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre, dependendo,
porém, do consentimento da sociedade quando feita a estranhos, na
qual a sociedade terá direito de preferência.

ARTIGO 7.º

Ficam por conta da sociedade todas as despesas com a sua consti-
tuição designadamente as desta escritura, registo e despesas inerentes
que são da responsabilidade da sociedade.

§ único. A gerência fica desde já autorizada a efectuar levantamen-
tos da conta de depósito em nome da sociedade até ao montante do
capital social para fazer face àquelas despesas e ainda às de aquisição
de bens necessários à sua actividade, assumindo a sociedade os direitos
e obrigações derivados destes actos.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000136446

PRÈSLABORAL � MEDICINA HIGIENE E SEGURANÇA
DO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5043/
990301; identificação de pessoa colectiva n.º 504480499; inscri-
ção n.º 8/020614; número e data da apresentação: 1/020614.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; apresentação n.º 1/020614. �
Cessação de funções da gerente Maria Olívia de Sousa Soares, por
renúncia em 7 de Março de 2002.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Setembro de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000136445

SESIMBRA

VIA CONDE � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1249;
identificação de pessoa colectiva n.º 504068652; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 1/020417.

Certifico que a firma supra identificada, deslocou a sua sede para a
Rua de Dom Nuno Álvares Pereira, lote 2607, loja A, Quinta do
Conde, Sesimbra.

A redacção actualizada do pacto social, ficou depositada na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2002. � O Segundo Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa. 1000135305

LUÍS MIGUEL OLIVEIRA � CLIMATIZAÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2069;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020726.
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Certifico que por Luís Miguel da Silva Oliveira, solteiro, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o nome Luís Miguel Oliveira �
Climatizações, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Casa do Pinheiro, Venda Nova,
freguesia de Sesimbra (castelo), concelho de Sesimbra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto prestação de serviços de canalizador
e climatização e venda de equipamentos inerentes à actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 €, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração con-
forme ele decidir.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa. 2001652046

KELATY, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2067;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020723.

Certifico que por David Ariel Kelaty, solteiro, maior foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe,a qual se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Kelaty, Unipessoal, L.da e tem a
sua sede na Rua do Doutor António José de Almeida, lote 1137, A,
vila e freguesia de Quinta do Conde, concelho de Sesimbra.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais,
filiais ou outras formas locais de representação, em qualquer ponto
do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de perfumes, cosméticos,
vestuário e acessórios e calçado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente a ele sócio David Ariel Kelaty.

ARTIGO 4.º

1 � O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

2 � O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quando esta deles
carecer nas condições de retribuição e reembolso que fixar.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio David Ariel Kelaty, desde já

nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à sociedade
que venham a ser por ele sócio designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas e desde que em sociedades por quotas não fique na situação
de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

13 de Agosto de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 1000135885

S. GOMES & GOMES � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2071;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020731.

Certifico que por Sebastião Manuel Fernandes Gomes casado com
Maria da Conceição Rendeiro Tanganho Gomes, na comunhão de
aquiridos e Maria da Conceição Rendeiro Tanganho Gomes, já
identificada, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopa a firma S. Gomes & Gomes � Restau-
ração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Febo Moniz, lote 2695,
B, Quinta do Conde III, freguesia de Quinta do Conde, concelho de
Sesimbra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras, restau-
ração e similares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor no-
minal de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual ao capital social inicial.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida.

ARTIGO 6.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa. 2001652143
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ARMAZÉNS MARANATA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2070;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020730.

Certifico que por Ana Maria Henriques Velhinho Dias, casada com
António Manuel Laré Dias, na separação de bens, Sara Miriam Velhi-
nho da Costa Rendas, solteira, maior, e Florbela Nunes Rodrigues
Pereira, casada com Hugo Jorge Pereira Rito, na comunhão de adqui-
ridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopa a firma Armazéns Maranata � Comércio
de Vestuário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernão Lopes, lote 1493,
rés-do-chão, direito, freguesia de Quinta do Conde, concelho de Se-
simbra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das, sucursais, agências, ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de vestuário, calçado,
malhas, acessórios de moda e artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais do valor nomi-
nal de 1700 euros, pertencente uma a cada uma das sócias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção
dos três gerentes.

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes todas as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

As cessões de quotas 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.

30 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa. 2001652097

IMONABÃO � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2072;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020802.

Certifico que por Manuel Lopes Pardal, casado com Maria da Gra-
ça Baptista Vitória Pardal, na comunhão de adquiridos, Maria da Gra-
ça Baptista Vitória Pardal, já identificada, e Ana Cristina Baptista
Vitória Lopes Pardal, solteira, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopa a firma Imonabão � Compra e Venda de
Imóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Navegador Rodrigues
Soromenho, 1, K 1, freguesia de Santiago, concelho de Sesimbra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das e encerradas sucursais, filiais, agências, ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma no
valor nominal de 9000 euros titulada pelo sócio Manuel Lopes Par-
dal e duas no valor nominal de 500 euros cada, tituladas uma por cada
sócia, Maria da Graça Baptista Vitória Pardal e Ana Cristina Baptista
Lopes Pardal.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção do gerente Manuel Lopes Pardal ou a in-
tervenção de quaisquer dois outros gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa. 2001652119

FILIPA GUERREIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2073;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020802.

Certifico que por Elsa Filipa da Silva Bandeira Martins Guerreiro,
solteira, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Filipa Guerreiro, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Principal, 12 e 13, B,
Quinta do Conde III, freguesia de Quinta do Conde, concelho de Se-
simbra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de relógios, jóias,
filigranas e de artigos de ourivesaria, de metais preciosos e de metais
folheados ou chapeados com metais preciosos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 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, ficando desde já, nomeada gerente, com ou sem remuneração
conforme ela decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção da gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o objecto
desses agrupamentos complementares e ou empresas não coincida no
todo ou em parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa. 2001652127

RAFAEL E CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 321;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/020729.
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Certifico que foi alterado parcialmente o contrato, tendo sido
aditado o artigo 7.º, com o seguinte teor:

ARTIGO 7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao capi-
tal até ao montante global de 50 000 euros.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa. 2001652089

OUROTUR � TURISMO E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1883;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/011210.

Certifico que por Amélia Maria Tavares Pereira Santos, Bernardo
Tavares Pereira Vicente, Fernando Rui Moleta da Silva, Justina do
Rosário Moleta da Silva Ribeiro, Lisete Isabel Moleta da Silva, Maria
Olinda Tavares Pereira, Pedro António Machado da Silva, Pedro
Justino Moleta da Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopa a firma Ourotur � Turismo e Restau-
ração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional, 378, edifício
Mar e Serra, bloco C, 1.º, esquerdo, Santana, freguesia do Castelo,
concelho de Sesimbra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em turismo, restauração e activi-
dades de apoio à praia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,04 euros e corresponde à soma de nove quotas iguais do valor
nominal de 555,56 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global igual ao capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente nos lucros da sociedade

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Bernardo Tavares
Pereira Vicente, Fernando Rui Moleta da Silva, Pedro António Ma-
chado da Silva, Pedro Justino Moleta da Silva e Raul Manuel Tavares
Pereira.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa. 1000135847

QDP � ESTUDOS, PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1304;
identificação de pessoa colectiva n.º 504194577; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/020809.

Certifico que foram reconduzidos o conselho de administração e o
fiscal único, da sociedade em epígrafe para o quadriénio de 2002/2005.

O documento que serviu de base ao registo encontra-se depositado
na pasta respectiva.

12 de Agosto de 2002. � A Escriturária-Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 1000135844

TAXIFER � TRANSPORTES DE ALUGUER, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1453;
identificação de pessoa colectiva n.º 504555537; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/020723.

Certifico que foi deslocada a sede da sociedade em epígrafe para a
Rua de António Sérgio, lote 3324, Quinta do Conde, freguesia de
Quinta do Conde, concelho de Sesimbra.

O documento que serviu de base ao registo encontra-se depositado
na pasta respectiva.

13 de Agosto de 2002. � A Escriturária-Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 1000135843

CLEMENTE E RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 781;
identificação de pessoa colectiva n.º 503013463; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/020718.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação em 20 de Junho de 2002.

Mais certifico que os documentos que serviram de base ao registo
encontram-se depositados na respectiva pasta.

18 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa. 1000135841

JOSÉ CARLOS ANDRÉ � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2066;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020805.

Certifico que por José Carlos da Silva André e Anabela dos Santos
Teixeira da Silva André, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Carlos André � Trans-
portes, L.da, e tem a sua sede na Urbanização do Pinhal de Cima,
lote 13, em Sesimbra, freguesia de Castelo, concelho de Sesimbra.

2 � A gerência poderá transferir a sede da sociedade para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como, criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação no território nacional e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte, comercialização e repa-
ração de barcos e peças.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de
25 500 euros do sócio José Carlos da Silva André e outra de 24 500 eu-
ros da sócia Anabela dos Santos Teixeira de Silva André.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios a realização de prestações
suplementares de capital, até ao montante do capital social.

3 � Os sócios poderão celebrar contratos de suprimentos com a
sociedade.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, compete aos referidos sócios, desde já
nomeados gerentes.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada é su-
ficiente assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a não sócios,
depende do consentimento da sociedade, gozando esta em primeiro
lugar, e os sócios em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresa, bem
como no capital social de outras sociedades, ainda que com objecto
diferente do seu, ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, inclusão em

massa falida, ou de qualquer outro modo de apreensão judicial, se não
for de imediato desonerada;

c) Por partilha subsequente a divórcio ou separação judicial de bens,
na parte que não seja adjudicada ao seu titular;

d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cessão de quota,
depois dos sócios ou a sociedade terem declarado pretender exercer o
direito de preferência, previsto no artigo 5.º.

2 � A contrapartida da amortização, salvo no caso de acordo com
o titular, em que valerá o princípio da vontade das partes, e no caso
da apreensão judicial, em que se aplicará o regime legal, será igual ao
valor que para a quota resultar do último balanço aprovado.

Está conforme o original.

5 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa. 1000135839

CONDILAR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DO CONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 474;
identificação de pessoa colectiva n.º 502109840; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 2/020731.

Certifico que Maria da Graça Correia Simões de Sousa, renunciou à
gerência da sociedade em epígrafe.

A documentação que serviu de base ao registo, ficou depositada na
respectiva pasta.

31 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa. 2001652135

FORNO DE SESIMBRA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 978;
identificação de pessoa colectiva n.º 503526762; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 2/020829.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º, 5.º e 7.º e foi aditado o
artigo 8.º ao pacto social, tendo ficado os artigos com o seguinte teor:

3.º

O capital social é de 10 474,77 euros, integralmente realizado,
correspondendo à soma de três quotas iguais no valor de 3491,59 eu-
ros cada, pertencente ao sócio Paulo Fernando Mendes Dias.

4.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelo gerente Paulo
Fernando Mendes Dias, sendo suficiente a intervenção de um gerente
para obrigar a sociedade.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 50 000 euros.

8.º

A sociedade fica autorizada a participar em sociedades com objec-
to e natureza diferentes e em agrupamentos complementares de em-
presas.

A redacção actualizada do pacto social, ficou depositada na pasta
respectiva.

4 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa. 2001652160

URBE EVENTOS � ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2054;
identificação de pessoa colectiva n.º 504001396; inscrições n.os 1 e
6; números e data das apresentações: 1 e 2/020801.

Certifico que Vitória Maria Santos Fernandes, renunciou à gerência
e Luís Filipe Santos Fernandes foi nomeado gerente da sociedade em
epígrafe.

A documentação que serviu de base ao registo, ficou depositada na
respectiva pasta.

1 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa. 2001652100

ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E RECREIO
UNIÃO TRABALHADORA ZAMBUJALENSE

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 23;
identificação de pessoa colectiva n.º 501082140; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/020726.

Certifico que foram nomeados os seguintes membros dos órgãos
sociais da associação em epígrafe:

Direcção: presidente: José Adelino Lopes Marques; vice-presiden-
te: António Fernando Amiano Marques; 1.º secretário: Maria Argenti-
na Amiano Marques; 2.º secretário: Francisco Manuel Firmino de Je-
sus; tesoureiro: Jorge Rodrigues Rocha; vogais: Arménio Ribeiro Marques
Maravilhas, Dorindo Marques Gaboleiro, Sílvia Maria Marques Gaboleiro,
Sérgio Paulo Marques Rodrigues Oliveira, Hélder António Conde
Gaboleiro, Jorge Manuel Marques Ferraria Rodrigues, Mário Joaquim
Cidade dos Santos e Sandra Cristina Almeida Marques Gomes;

Conselho fiscal: presidente: Francisco Lopes Marques; 1.º
secretário: Mário Gato Rodrigues; 2.º secretário: António Henriques
Penim Marques.

A documentação que serviu de base ao registo, ficou depositada na
respectiva pasta.

26 de Julho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa. 2001652020

JCOMPUTERS � SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2068;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020724.

Certifico que por Maria Margarida Vieira Gomes Casaca, solteira,
maior; Alexandre Vieira Gomes Casaca, solteiro, maior, e João Fran-
cisco Vieira Gomes Casaca, casado, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JCOMPUTERS � Serviços
Informáticos, L.da.
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Afonso, n.º 29, rés-
do-chão, esquerdo, freguesia de Santiago, do concelho de Sesimbra.

3 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
poderão ser criadas e extintas sucursais, agências, delegações ou ou-
tras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização a retalho de
produtos informáticos e assistência técnica aos mesmos, programa-
ção de páginas na internet, prestação de serviços informáticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de três quotas:

Duas do valor nominal de 2250 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Maria Margarida Vieira Gomes Casaca e Alexandre Vieira Gomes Casaca;

Outra do valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio João
Francisco Vieira Gomes Casaca.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio João Francisco
Vieira Gomes Casaca, desde já nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a assinatura 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 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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

13 de Agosto de 2002. � A Escriturária-Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 1000135821

ORLANDO ALBANO PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 30;
identificação de pessoa colectiva n.º 500560595; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 9/011210.

Certifico que foi inscrita a alteração parcial do contrato com re-
forço de capital e redenominação para euros, da sociedade em epígra-
fe, tendo o artigo 5.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro já entrado em
caixa social é de 5000 euros e corresponde a três quotas, duas pertencen-
tes ao sócio Isac Manuel Ferreira Leão, uma no valor nominal de 1250 eu-
ros e outra no valor de 2500 euros, e, uma outra no valor nominal de
1250 euros, pertencente ao sócio Joaquim Fernando Ferreira Leão.

O texto completo da redacção actualizada do pacto encontra-se
depositado na pasta respectiva.

13 de Agosto de 2002. � A Escriturária-Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 1000135824

ANTÓNIO JOSÉ BRANCO � TRANSPORTES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 2065;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/020807.

Certifico que foi registado inscrição de alteração parcial do pacto,
ficando o artigo 4.º com o seguinte teor:

4.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, bem como a sua
representação, ficam a cargo do sócio e do não sócio Francisco João
Bolas Bento, casado, residente em Sousel, na Rua de São Sebastião.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-
pectivas procurações.

4 � Por falecimento ou interdição do seu sócio, a sociedade con-
tinuará com os seus herdeiros.

5 � Ficam autorizados os negócios jurídicos entre o sócio e a pró-
pria sociedade que sirvam a prossecução do objecto social, nos ter-
mos do disposto no Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

8 de Agosto de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando Joaquim
Rolo Pedrosa. 1000135825

SETÚBAL

JOÃO CARDOSO DA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 1876/
870107.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 1998.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dulce Luísa Char-
neca Neno Tomaz. 3000072761

SINES

FERNANDO B. S. MARQUES � SERVIÇOS ADUANEIROS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de António Aleixo, n.º 1, 1.º, frente, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 826/
020731; identificação de pessoa colectiva n.º 506256456; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/20020731.

Certifico que por escritura de 31 de Julho de 2002, lavrada no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé,
foi constituída a sociedade em epígrafe de Fernando Bento dos Santos
Marques, que vai reger-se pelas cláusulas constantes dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando B. S. Marques � Servi-
ços Aduaneiros, Unipessoal, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Aleixo, n.º 1,
1.º, frente, na cidade, freguesia e concelho de Sines.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto despachante oficial, desalfandegamento
de mercadorias e serviços inerentes à actividade aduaneira, serviços
aduaneiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente 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 nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto social.

4 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 2001490186
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ROBERTO GONÇALVES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Dezembro, n.º 16, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 825/
020730; identificação de pessoa colectiva n.º 506256880; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 14/20020730.

Certifico que por escritura de 30 de Julho de 2002, lavrada no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Setú-
bal, foi constituída a sociedade em epígrafe de Roberto dos Ramos
Gonçalves, que se regerá pelas cláusulas e condições constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Roberto Gonçalves,
Unipessoal, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do 1.º de Dezembro, n.º 16,
freguesia e concelho de Sines.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de carnes e
seus derivados e exploração de mini-mercado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, 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 só-
cio único, ficando, desde já, nomeado gerente, com ou sem remune-
ração conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção do gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o objecto
desses agrupamentos complementares e ou empresas não coincida no
todo ou em parte com aquele que a sociedade está exercendo.

4 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 2001490178

M. P. MOURA � UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bairro de Amílcar Cabral, n.º 2, lote 8, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 829/
020821; identificação de pessoa colectiva n.º 506179290; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/20020821.

Certifico que por escritura de 26 de Junho de 2002, lavrada no Car-
tório Notarial de Sines, foi constituída a sociedade em epígrafe de Mateus
de Pina da Moura, que se regerá pelas cláusulas e condições constantes
dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma M. P. MOURA � Unipessoal, L.da, tem
a sua sede no Bairro de Amílcar Cabral, n.º 2, lote 8, na freguesia e
concelho de Sines.

§ único. A sociedade poderá transferir livremente a sua sede social,
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e estabelecer sucursais, filiais, agências e outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal pertencente
ao único sócio.

4.º

A gerência e representação da sociedade, pertencem ao sócio úni-
co, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração conforme
for decidido pelo mesmo.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente.

5.º

O sócio único fica autorizado a realizar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades já
existentes ou a constituir, ainda que com objecto diferente do seu, e
em sociedades reguladas por legislação especial, podendo participar
em agrupamentos complementares de empresas, nos termos permiti-
dos na lei.

5 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 2001490038

VIANA & CAMPOS, L.DA

Sede: Rua de Emmérico Nunes, n.º 6, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 827/
020805; identificação de pessoa colectiva n.º 506248283; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/20020805.

Certifico que por escritura de 26 de Julho de 2002, lavrada no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Setú-
bal, foi constituída a sociedade em epígrafe entre Pedro Fernando Viana
da Silva Campos e Sancho Manuel Viana da Silva Campos, que se regerá
pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Viana & Campos, L.da.
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Emmérico Nunes, n.º 6,

freguesia e concelho de Sines.
3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,

dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no aluguer de máquinas e presta-
ção de serviços.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, 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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

5 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 2001490208

JOSÉ MATILDE � PESCAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta de S. Rafael, lote 28, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 828/
020809; identificação de pessoa colectiva n.º 506270980; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 9/20020809.
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Certifico que por escritura de 9 de Agosto de 2002, lavrada no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Setú-
bal, foi constituída a sociedade em epígrafe de José António dos San-
tos Matilde, que se regerá pelas cláusulas e condições constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de JOSÉ MATILDE � Pescas,
Unipessoal, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta de S. Rafael, lote 28,
freguesia e concelho de Sines.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de pesca marítima.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, 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 só-
cio único, ficando, desde já, nomeado gerente, com ou sem remune-
ração conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção do gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o objecto
desses agrupamentos complementares e ou empresas não coincida no
todo ou em parte com aquele que a sociedade está exercendo.

5 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 2001490194

VÍTOR JORGE, L.DA

Sede: Travessa de Mariana Godinho, n.º 13, 1.º, esquerdo, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 820/
020702; identificação de pessoa colectiva n.º 506210740; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/20020821.

Certifico que por escritura de 9 de Agosto de 2002, lavrada no
Cartório Notarial de Sines, a sociedade Vítor Jorge, Sociedade
Unipessoal, L.da, foi modificada em sociedade por quotas, tendo
consequentemente sido efectuado o seguinte registo:

Facto: alteração do contrato com aumento de capital;
Artigos alterados: 1.º, 3.º, 4.º e 5.º;
Artigo eliminado: 6.º;
Alterações:
Capital: reforçado com 100 euros, realizado em dinheiro e subscrito

por Maria Isabel dos Santos Felisberto Dias Jorge, passa para 5100 euros;
Quotas e sócios:
1 � 5000 euros � Vítor Manuel Dias Jorge;
2 � 100 euros � Maria Isabel dos Santos Felisberto Dias Jorge,

casada com o anterior sócio;
Gerência: pertence a ambos os sócios;
Gerentes nomeados: Vítor Manuel Dias Jorge e Maria Isabel dos

Santos Felisberto Dias Jorge;
Forma de obrigar: pela assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

6 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 2001490054

VIANA DO CASTELO
MONÇÃO

ONDAS E PERFIL � CABELEIREIRO E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 569/
010308; identificação de pessoa colectiva n.º 505316366;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 7 e 8/26082002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; apresentação n.º 7/26082002:
Cessação de funções do gerente, Américo Temporão Reis, por re-

núncia em 17 de Julho de 2002;
Apresentação n.º 8/26022002:
Designada gerente a sócia Elisabete Cardoso Rocha, por delibera-

ção de 18 de Julho de 2002.

Conferida e está conforme.

26 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Nasci-
mento Caldas Mendes Jorge. 2001698020

PONTE DE LIMA

J. MONTEIRO & LIMA, L.DA

Sede: São Lourenço, Feitosa, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 480/940228; identificação de pessoa colectiva n.º 503166642;
número e data da apresentação: 1/20020905.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Silva
Varela. 2001784244

VALENÇA

LEICONS � CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, L.DA

Sede: Edifício de Vidro, n.º 80, 5.º, Cidade Nova,
freguesia de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 521;
identificação de pessoa colectiva n.º 503595470; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 5/011219.

Certifico que foi registado: aumento de capital e alteração parcial
do contrato com redenominação das quotas e do capital para
euros: artigo alterado: 3.º capital: 5000 euros, montante após o reforço
em 2410$ subscrito em dinheiro, 1205$ por cada um dos sócios em
reforço das respectivas quotas; sócios e quotas: Pretensado del
Loouro, S. A., e Prefabricados de Coirós, S. A. � 2500 euros cada um.

Mais certifico que foram depositadas na pasta respectiva a acta e
o texto completo do contrato.

6 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 2001877277

ALÍPIO JOAQUIM BOUÇÓS TRANCOSO, L.DA

Sede: Cruzes, freguesia de São Pedro da Torre

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 62;
identificação de pessoa colectiva n.º 500468656; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 4/011228.

Certifico que foi registado: aumento de capital e alteração parcial
do contrato com redenominação das quotas e do capital para
euros: artigo alterado: 3.º capital: 5000 euros, montante após o reforço
em 2410$ subscrito em dinheiro por ambos os sócios na proporção e
em aumento das suas quotas; sócios e quotas: José Maria Fernandes da
Cunha e Mariana de Jesus Gonçalves Fernandes da Cunha � 2500 eu-
ros para cada um.

Mais certifico que foram depositadas na pasta respectiva a acta e
o texto completo do contrato.

6 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 2001877269
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MOTO CRUZAMENTO, L.DA

Sede: lugar de Cruzes, freguesia de São Pedro da Torre

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 492;
identificação de pessoa colectiva n.º 503481408; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 19/011218.

Certifico que foi registado: aumento de capital e alteração parcial
do contrato com redenominação das quotas e do capital para
euros: artigo alterado: 3.º capital: 5000 euros, montante após o reforço
em 202 410$ subscrito em dinheiro, 101 205$ pelo sócio Jorge Cunha
Domingues em aumento da sua quota e 101 205$ pelo sócio José
Agostinho Cunha Domingues com uma nova quota; sócios e
quotas: Jorge Cunha Domingues � 2500 euros, e José Agostinho
Cunha Domingues, casado com Maria de Lurdes Carvalho Dantas, na
comunhão de adquiridos � 1995,19 euros e 504,81 euros.

Mais certifico que foram depositadas na pasta respectiva a acta e
o texto completo do contrato.

6 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 2001877234

CARNERO, GOMEZ & LISTA, L.DA

Sede: lugar de Formigosa, freguesia de Arão

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 720;
identificação de pessoa colectiva n.º 502577720; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 12/011218.

Certifico que foi registado: um aumento de capital e alteração par-
cial do contrato com redenominação das quotas e do capital para
euros: artigo alterado: 3.º capital: 5000 euros, montante após o reforço
em 502 410$ subscrito em dinheiro, 251 205$ por cada um dos só-
cios em reforço das respectivas quotas; sócios e quotas: Leopoldo
Gomez Romero e Raquel Fernandez Carnero � 2500 euros para cada um.

Mais certifico que foram depositadas na pasta respectiva a acta e
o texto actualizada do contrato.

6 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 2001877250

BORRALHA � ESCAVAÇÕES E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Seixosa, freguesia de Cristelo Covo

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 787;
identificação de pessoa colectiva n.º 505414791; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 6/020718.

Certifico que foi registado: alteração parcial do contrato;
artigos alterados; 1.º, n.º 1, 2.º e 5.º, n.os 1 e 2, que passam a ter a
seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma BORRALHA TRANSPORTES �
Escavações e Construções, L.da, e tem a sua sede no lugar de Seixosa,
freguesia de Cristelo Covo, concelho de Valença.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transportes rodoviá-
rios de mercadorias e outras actividades de serviços prestados princi-
palmente a empresas diversas, terraplanagens, escavações, transporte
e remoção de terras, aterros e desaterros, realização de muros e cal-
çada à portuguesa e comércio a retalho e por grosso de materiais de
construção.

5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios José
de Jesus Lopes Rodrigues Fontes e Ana Cristina Alves Lira Fontes e

ao não sócio Mário João Lourenço Cardadeiro, solteiro, natural da
freguesia de Vila, residente em Paderne, no lugar do Peso, ambos do
concelho de Melgaço, que desde já ficam nomeados gerentes, poden-
do ser nomeadas outras pessoas estranhas à sociedade, quando nome-
adas em assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
e representá-la em juízo ou fora dele, activa ou passivamente, é obri-
gatória a assinatura de dois gerentes.

3 � (Mantém-se.)

Foi feito o depósito na respectiva pasta do texto completo na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 2001877242

GALERIA O CAVALETE � ARTE E ANTIGUIDADES, L.DA

Sede: Edifício Val Flores, piso 2, loja 2, S. Gião,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 205;
identificação de pessoa colectiva n.º 501807691; data do recebi-
mento: 020701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos da prestação de contas do ano de 2001.

6 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 2001877285

VILA REAL
CHAVES

CAFÉ RESTAURANTE CAÇAROLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1243;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/020909.

Certifico que entre Domingos Joaquim Pereira da Silva, Sidónio
Pinto Gonçalves e Maria de Lurdes dos Santos Silva, foi constituída
uma sociedade comercial por quotas, que se rege nos termos constan-
tes dos artigos seguintes.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Café Restaurante Caçarola, L.da, e
tem a sua sede no Largo do Arrabalde, Edifício Xavier, n.º 1, em
Chaves.

2 � A gerência poderá deslocar a sede para qualquer outro local,
desde que dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
daquele, bem como criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
de representação social, no país ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto actividades hoteleiras, nomeadamen-
te café e restaurante.

3.º

O capital social é de 30 000 euros, encontra-se totalmente realiza-
do em numerário e corresponde à soma de três quotas no valor nomi-
nal de 10 000 euros cada uma, tituladas uma em nome de cada um dos
sócios.

4.º

Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital, até ao dobro do capital
social, que a sociedade tiver à data da deliberação.

5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por quem, sócio ou não,
for designado em assembleia geral, sem prejuízo do disposto no
n.º 2 deste artigo.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Domingos Joaquim.
3 � A sociedade vincula-se pela intervenção de um gerente.
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4 � A gerência será ou não remunerada pelo exercício do cargo,
conforme for deliberado em assembleia geral.

6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; a estranhos, depende do
consentimento da sociedade, ficando ainda reservado o direito de
preferência a favor da sociedade, em primeiro lugar, e dos sócios não
cedentes em segundo.

7.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, pode ser amortiza-
da qualquer quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou qualquer outra

forma de apreensão forçada;
c) Quando, em caso de divórcio, separação judicial de pessoas e

bens ou apenas separação de bens, a quota não for totalmente
adjudicada ao titular.

2 � A contrapartida da amortização será determinada segundo o
último balanço aprovado, salvo nos casos em que a lei preveja impe-
rativamente outro valor.

8.º

Em todos os casos de contitularidade de quotas, nomeadamente nos
casos de falecimento de qualquer sócio em que haja pluralidade de
herdeiros, devem os contitulares nomear um de entre eles que a todos
represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

Está conforme.

9 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
da Costa Machado de Moura. 2001200188

IMOVIDAGO � CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1242;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/020909.

Certifico que entre José Júlio Gonçalves Esteves e Maria Alice do
Nascimento Lopes Esteves, foi constituída uma sociedade, que se rege
nos termos constantes dos artigos seguintes.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMOVIDAGO � Construções e
Imobiliária, L.da,

2 � A sua sede é na Rua de José António Costa, freguesia de
Vidago, concelho de Chaves.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra, venda, troca e cons-
trução de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas iguais, no valor nominal de 2500 euros,
cada, pertencentes uma ao sócio José Júlio Gonçalves Esteves e outra
à sócia Maria Alice do Nascimento Lopes Esteves.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade.

2 � É atribuído à sociedade, em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes, em segundo, o direito de preferência em qualquer cessão
onerosa.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade fica a cargo da
gerência.

2 � A gerência será remunerada ou não, conforme vier a ser de-
liberado em assembleia geral.

3 � A gerência da sociedade cabe ao sócio José Júlio Gonçalves
Esteves, desde já nomeado gerente.

4 � Para obrigar validamente a sociedade é suficiente a interven-
ção de um gerente.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao montante de 50 000 euros, na proporção das respectivas quotas.

Está conforme.

9 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
da Costa Machado de Moura. 2001200161

TÁXIS � EUROPEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1239;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020909.

Certifico que entre António Gomes Pereira, Silvina Rosa Pereira
Rodrigues, Maria João Rodrigues Gomes Pereira e António Rui
Rodrigues Gomes Pereira, foi constituída uma sociedade que se rege
nos termos constantes dos artigos seguintes.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TÁXIS EUROPEREIRA, L.da,
2 � A sua sede é na Rua do Dr. José Timóteo Montalvão Macha-

do, freguesia da Madalena, concelho de Chaves.
3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser

transferida para outro local do mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes, bem como criar sucursais

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte público de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros-transportes em táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, dividido em quatro quotas, uma no valor nominal de 3000 euros,
pertencente ao sócio António Gomes Pereira, outra no valor de
1000 euros, pertencente à sócia Silvina Rosa Pereira Rodrigues e duas
no valor nominal de 500 euros, cada, pertencentes uma à sócia Maria
João Rodrigues Gomes Pereira e outra ao sócio António Rui Rodrigues
Gomes Pereira.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 50 000 euros, na proporção das respectivas
quotas.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade.

2 � É atribuído à sociedade, em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes, em segundo, o direito de preferência em qualquer cessão
onerosa.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade fica a cargo da
gerência.

2 � A gerência será remunerada ou não, conforme vier a ser de-
liberado em assembleia geral.

3 � A gerência da sociedade cabe aos sócios António Gomes Pe-
reira e António Rui Rodrigues Gomes Pereira, desde já nomeados
gerentes.

4 � Para obrigar validamente a sociedade é necessária a interven-
ção de dois gerentes, sendo obrigatória a assinatura do sócio António
Gomes Pereira.

5 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, a gerência
poderá ainda:

a) Comprar e tomar de arrendamento quaisquer móveis ou imóveis
de e para a sociedade;

b) Comprar e vender viaturas automóveis, de e para a sociedade
podendo celebrar quaisquer contratos leasing.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial;
c) Falência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade.

Está conforme.

9 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
da Costa Machado de Moura. 2001200145
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TERRATERRA � TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1241;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020909.

Certifico que entre Paulo Nuno de Jesus Pereira, Artur Manuel
Teixeira Ferreira, Paulo Eduardo Teixeira Ferreira e Luís Miguel Diegues
Carvalho dos Anjos, foi constituída uma sociedade que se rege nos
termos constantes dos artigos seguintes.

1.º

A sociedade adopta a firma TERRATERRA � Terraplanagens, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua da Igreja, n.º 11, freguesia de Vilas Boas,
Vidago, concelho de Chaves.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social pode ser
transferida para outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe,
bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e agências ou quaisquer
outras formas de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto terraplanagens e transportes de
desaterros.

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
já depositado nos termos legais é de 50 000 euros, correspondente à
soma de quatro quotas iguais, nos valores nominais de 12 500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Paulo Nuno de Jesus
Pereira; Artur Manuel Teixeira Ferreira; Paulo Eduardo Teixeira Fer-
reira e Luís Miguel Diegues Carvalho dos Anjos.

4.º

A cessão de quotas bem como a sua divisão é livre entre os sócios;
em relação a estranhos depende do consentimento da sociedade, a
qual goza do direito de preferência.

5.º

A gerência e a representação da sociedade em juízo ou fora dele
será exercida por todos os sócios desde já nomeados gerentes, com
dispensa de caução e remunerados ou não conforme ficar deliberado
em assembleia geral.

6.º

Fica vedado à gerência obrigar a sociedade em quaisquer actos ou
contratos estranhos ao objecto social, designadamente em fianças,
abonações e letras de favor ou avais.

7.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é ne-
cessária e suficiente a assinatura de dois sócios gerentes.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta registada
com antecedência mínima de quinze dias sempre que a lei não estabe-
leça outros prazos ou formalidades.

9.º

Poderão ser exigíveis prestações suplementares de capital nas con-
dições previstas no disposto do Código das Sociedades Comerciais e a
fixar em assembleia geral, até ao montante de metade do capital so-
cial, bem como poderão os sócios fazer à sociedade os suprimentos
que ela necessitar.

10.º

Por morte, inabilitação, interdição ou incapacidade de qualquer sócio,
a sociedade continuará com os sobrevivos capazes e com os herdeiros
do sócio falecido, inabilitado ou incapaz ou o seu representante legal.

Está conforme.

9 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
da Costa Machado de Moura. 2001200153

TÁXI JOSÉ MARIA TERRÃO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1240;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020909.

Certifico que entre José Maria Taveira Terrão, Olinda Esteves de
Carvalho Terrão e Marco Paulo de Carvalho Terrão, foi constituída
uma sociedade comercial por quotas, que se rege nos termos constan-
tes dos artigos seguintes.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Táxi José Maria Terrão &
Filho, L.da, durará por tempo indeterminado e terá a sua sede na Es-
trada Nacional n.º 2, casa 33, Vidago, freguesia de Vidago e concelho
Chaves.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em transportes públicos de alu-
guer em veículos automóveis ligeiros de passageiros-transportes em táxi.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades,
inclusivé como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente
do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, correspondente à soma de três
quotas, uma de 3000 euros, pertencente ao sócio José Maria Taveira
Terrão, contribuinte n.º 140757490, outra de 1000 euros, pertencente
a Olinda Esteves de Carvalho Terrão, contribuinte n.º 165377224, e
outra de 1000 euros, pertencente a Marco Paulo Carvalho Terrão,
quotas essas realizadas integralmente em dinheiro.

ARTIGO 4.º

A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os só-
cios, quando a favor de estranhos fica dependente do consentimento
dos sócios cedentes.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão deliberar em assembleia geral que a todos sejam
exigidas prestações suplementares de capital, até cinco vezes o valor
do capital social, na proporção das respectivas quotas, reembolsáveis
nas condições estabelecidas na assembleia.

ARTIGO 6.º

A administração e gerência, dispensada de caução, da sociedade e a
sua representação em juízo e fora dele, activa ou passivamente será
remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral e
será exercida efectivamente pelo sócio José Maria Taveira Terrão,
podendo designadamente, comprar e vender, outorgar ou denunciar
contratos de aluguer ou locação financeira, leasing, comparticipação
financeira, ainda assinar cheques e movimentos.

ARTIGO 7.º

Para obrigar a sociedade basta a assinatura do sócio gerente.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita;
c) Quando cedida a estranhos, sem consentimento dos outros sócios;
d) Por violação grave dos deveres sociais;
e) Quando por qualquer outro motivo, a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular, nomeadamente quando em partilha por
divórcio, separação de pessoas e bens, ou só de bens, a quota não for
adjudicada ao respectivo titular; e

f) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do respec-
tivo sócio.

2 � O valor da quota amortizada será, salvo acordo em contrário,
o que resulta do último balanço aprovado.

Está conforme.

9 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
da Costa Machado de Moura. 2001200170

PICHELARIA PEREIRA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 369;
identificação de pessoa colectiva n.º 502025883; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/020909.
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Certifico que foi alterado o artigo 1.º, e ficou com a seguinte re-
dacção:

Sede: Rua de Alferes João Batista, Edifício Nova Hera, bloco 2,
loja 10, Santa Maria Maior, Chaves.

O texto completo na sua redacção actualizada, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme.

9 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
da Costa Machado de Moura. 2001200200

MURÇA

SERURB(DOURO) � SERVIÇOS URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Murça. Matrícula n.º 115/
000907; identificação de pessoa colectiva n.º 504899155.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu depósito da presta-
ção de contas, referentes ao ano de exercício de 2001; data: 26 de
Agosto de 2002.

Está conforme.

26 de Agosto de 2001. � A Ajudante, Anabela de Jesus Martins
Plácido. 2001846010

VILA REAL

AGRIREAL, FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1886;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/020620.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre:
Nelson Manuel dos Santos Viana, casado com Paula Sandra Fraga

Viana, na comunhão de adquiridos, residente na Rua da Telheira, en-
trada 16, 3.º, direito, Parada de Cunhos, Vila Real; e

Luís Filipe dos Santos Viana, solteiro, maior, residente na Rua dos
Quinchosos, entrada 60, 4.º, esquerdo, Vila Real;

Que se rege pelas cláusulas seguintes do contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma AGRIREAL, Formação profis-
sional, L.da, e tem a sua sede na Rua do Visconde de Carnaxide, 65,
bloco B, rés-do-chão, loja CB, n.º 51, freguesia de São Pedro, conce-
lho de Vila Real.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e
agências ou quaisquer outras formas de representação no território
nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste na formação profissional.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros e dele pertence uma quota do valor nominal de 2500 euros a cada
um dos sócios, Nelson Manuel dos Santos Viana e Luís Filipe dos Santos
Viana.

4.º

Na cessão de quotas a estranhos, à sociedade em primeiro lugar e
aos sócios não cedentes em segundo fica reservado o direito de pre-
ferência.

5.º

A sociedade é administrada e representada pelos sócios Nelson
Manuel dos Santos Viana e Luís Filipe dos Santos Viana, desde já
nomeados gerentes, com ou sem remuneração conforme for delibera-
do em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar e representar validamente a sociedade em todos
os actos e contratos que envolvam responsabilidade ou obrigação é
obrigatória a assinatura conjunta de dois gerentes.

§ 2.º É vedado aos gerentes, obrigarem a sociedade em actos e
contratos a ela alheios, designadamente fianças, avais, letras de favor
e outros semelhantes.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com o objecto diferente do seu, ou em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

7.º

Em ampliação dos seus poderes normais, dois gerentes poderão:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira, mobiliária

ou imobiliária, bem como ceder a respectiva posição contratual; e
c) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo do respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou insolvência do seu titular;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais; e
d) Por exoneração ou exclusão de sócio.

9.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer um
dos sócios, a sociedade continua com os herdeiros do falecido ou re-
presentante legal do interdito ou inabilitado, enquanto a quota se
mantiver indivisa.

Está conforme.

13 de Setembro de 2002. � O Ajudante-Principal, Víctor Manuel
de Azevedo Teixeira. 1000137606
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E-mail 25 .....................................................
E-mail 250 ..................................................
E-mail 500 ..................................................
E-mail 1000 ................................................
E-mail + 25 .................................................
E-mail + 250 ...............................................
E-mail + 500 ...............................................
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238,00
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250 Acessos ...............................................
500 Acessos ...............................................
N.º de acessos ilimitados até 31/12 ..........
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508,55
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228,29
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CD histórico (1990-1999) ....................................................
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1.ª série ...................................................................................
2.ª série ...................................................................................
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