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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
FORÇA AÉREA

Comando Logístico e Administrativo

Serviço Administrativo

Anúncio

Concurso público n.º 16/DI/02

1 � Nome e endereço do serviço que põe a obra a concurso e que
adjudicará a empreitada � Direcção de Infra-Estruturas do Coman-
do Logístico e Administrativo da Força Aérea, edifício A, piso 6,
Avenida de Leite de Vasconcelos, 27, Alfragide, 2724-506 Amadora.

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 � Base do Lumiar, Lisboa.
b) Designação da empreitada, natureza e extensão dos trabalhos e

sua descrição:

«Remodelação do módulo 2 do Hospital da Força Aérea»;
Remodelação de edifício hospitalar, com três pisos e cave, in-

cluindo construção civil e redes de águas.

Preço base � 700 000 euros.
4 � Prazo de execução da obra � 180 dias.
5 � a) Nome, endereço do serviço, local e horário em que po-

dem ser examinados ou pedidos o processo de concurso e documen-
tos complementares e obtidas cópias autenticadas dessas peças, bem
como a data limite para fazer esses pedidos � Tesouraria do Servi-
ço Administrativo do Comando Logístico e Administrativo da Força
Aérea (CLAFA), edifício A, 2.º piso, Avenida de Leite de Vasconce-
los, 27, Alfragide, 2724-506 Amadora, todos os dias úteis, das 9 ho-
ras e 15 minutos às 11 horas e 45 minutos, excepto aos sábados.

b) Montante e modalidades de pagamento das importâncias fixa-
das para o fornecimento do processo de concurso e documentos
complementares � 250 euros, a que acresce o IVA à taxa legal em
vigor. Em cheque, numerário, depósito ou transferência bancária para
o NIB: 0035.0085.00085400.431.69, cujo titular é o Serviço Ad-
ministrativo do CLAFA, com conhecimento desta operação para o
fax 214712786.

6 � a) Data e hora limites para a apresentação das propostas �
15 horas do dia 17 de Dezembro de 2002 ou no 30.º dia contado da
data da publicação do presente anúncio no Diário da República,
consoante o que ocorrer mais tarde, a fim de dar cumprimento ao
disposto nos artigos 83.º e 274.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.

b) Endereço para onde devem ser enviadas ou entregues � Direc-
ção de Infra-Estruturas do Comando Logístico e Administrativo da
Força Aérea, edifício A, piso 6, Avenida de Leite de Vasconcelos,
27, Alfragide, 2724-506 Amadora.

c) Língua em que devem ser redigidas as propostas, bem como os
documentos que as acompanham � português.

7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � o concorrente ou quem o represente, devidamente creden-
ciado para o efeito.

b) Data, hora e local desse acto � 1.º dia útil imediato ao dia do
termo do prazo para apresentação das propostas, pelas 10 horas, na
Direcção de Infra-Estruturas do CLAFA, edifício A, piso 6, Avenida
de Leite de Vasconcelos, 27 Alfragide, 2724-506 Amadora.

8 � Cauções e garantias eventualmente exigidas � nenhumas no
acto do concurso.

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

10 � Modalidade jurídica de associação que deva adoptar qual-
quer agrupamento de empreiteiros a que, eventualmente, venha a
ser adjudicada a empreitada � consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária.

11 � Informações relativas à idoneidade do empreiteiro e infor-
mações e formalidades necessárias à avaliação das condições míni-
mas de carácter económico e técnico que o empreiteiro deva preen-
cher, designadamente:

a) Natureza e classificação das autorizações constantes do
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas:

Certificados:

1.ª categoria: empreiteiro geral de edifícios de classe cor-
respondente ao valor global da proposta; 6.ª, 9.ª, 10.ª,
12.ª e 15.ª subcategorias da classe correspondente ao
valor dos trabalhos especializados a que correspondem;

5.ª categoria: 10.ª subcategoria da classe corresponden-
te ao valor dos trabalhos especializados a que diz res-
peito;

b) Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
aprovados, nos termos previstos no artigo 68.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Outras condições mínimas de carácter económico ou téc-
nico � as previstas nos artigos 6.º, 7.º e 8.º do Decreto-
-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, e respectivas portarias em
vigor.

12 � Prazo de validade das propostas � 66 dias.
13 � Critério de adjudicação da empreitada, com indicação dos

factores de apreciação das propostas e respectiva ponderação �
proposta economicamente mais vantajosa, com ponderação dos se-
guintes factores de apreciação das propostas:

Factores de apreciação Peso

Menor preço ........................................................................ 55 %
Melhor valia técnica da proposta ....................................... 45 %
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Quanto ao factor menor preço � será valorado com a pontuação
máxima de 55 % a proposta do concorrente que apresentar o menor
preço, sendo a classificação dos restantes concorrentes calculada pela
proporcionalidade inversa entre o valor da sua proposta e o da pro-
posta que tenha o menor preço.

Quanto ao factor melhor valia técnica da proposta � será valo-
rado com a pontuação máxima de 45 % a proposta do concorrente
que melhor satisfaça este factor e as demais serão valoradas em fun-
ção da melhor.

14 � Variantes ao projecto ou parte dele � podem ser apresen-
tadas variantes ao projecto ou parte dele.

15 � Outras informações � (Nada a referir.)
16 � Data de publicação do anúncio de informação prévia no

Jornal Oficial das Comunidades Europeias ou menção da sua não
publicação � não foi publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

17 � Data de envio do anúncio para publicação no Diário da
República � 13 de Novembro de 2002.

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

7 de Novembro de 2002. � Pelo Chefe do Serviço, o Chefe da
2.ª Repartição, João Rosado, MAJ/ADMAER. 3000078681

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde de Lisboa

e Vale do Tejo

Sub-Região de Saúde de Lisboa

Aviso

Concurso público n.º 33/02 � Fornecimento e montagem
de equipamento de escritório para o novo Centro de
Saúde de Torres Vedras.

Esclarecimentos/prorrogação de prazo

Avisam-se todos os interessados de que foram prestados esclare-
cimentos e que estes se encontram juntos ao processo patente.

Faz-se público que foi prorrogado o prazo de entrega das propos-
tas para o dia 16 de Dezembro de 2002, às 17 horas, e o acto públi-
co para o dia 17 de Dezembro, às 10 horas.

Data de envio do aviso para publicação � 13 de Novembro de
2002.

Data de recepção do aviso no Diário da República � 13 de
Novembro de 2002.

13 de Novembro de 2002. � O Coordenador Sub-Regional, Antó-
nio Godinho. 3000078696

Administração Regional de Saúde do Norte

Sub-Região de Saúde do Porto

Anúncio

Concurso público

1 � Entidade promotora � Administração Regional de Saúde do
Norte, Sub-Região de Saúde do Porto, Rua Nova de São Crispim, 380/4,
4049-002 Porto.

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 � Arcozelo, Vila Nova de Gaia.
b) Designação da empreitada � Construção do Centro de Saúde

de Arcozelo � acabamentos.
O preço base para efeitos do concurso é de 753 080,67 euros, mais

IVA.
c) A empreitada em concurso não é dividida em lotes.
d) Objecto da empreitada � execução integral da obra relativa ao

projecto, caderno de encargos e condições técnicas patenteadas no
processo de concurso.

O prazo de execução da obra é de 500 dias.
5 � a) O projecto, caderno de encargos, programa de concurso e

documentos complementares podem ser examinados na morada in-
dicada n.º 1, durante as horas normais de expediente, desde o dia
seguinte à publicação deste anúncio até ao dia fixado para entrega
das propostas.

O pedido de cópias do processo deverá ser feito até às 17 horas
do final do segundo terço do prazo para apresentação das propostas.

b) As cópias do processo serão fornecidas aos interessados no prazo
máximo de seis dias a contar da data de recepção do pedido escrito,
mediante o pagamento da importância de 500 euros, mais IVA.

6 � a) O prazo para entrega das propostas será até às 17 horas
do 31.º dia, sendo este prazo contado a partir do dia seguinte ao da
publicação do anúncio no Diário da República.

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues na morada indi-
cada no n.º 1.

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

7 � a) Poderão assistir ao acto público do concurso os eventuais
interessados, mas apenas poderão intervir os legais representantes
de cada concorrente, os quais terão de fazer prova documental dessa
qualidade.

b) O acto público do concurso terá lugar na morada indicada n.º 1,
pelas 10 horas e 30 minutos do 1.º dia útil seguinte à data limite
para entrega das propostas.

8 � Antes da celebração contrato, o adjudicatário deverá apre-
sentar uma caução no montante de 5 % do valor da adjudicação, que
será prestada em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, mediante garantia bancária ou ainda por seguro-caução, nos
termos previstos no caderno de encargos.

9 � a) A empreitada é por preço global, nos termos dos arti-
gos 8.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

b) Nos pagamentos e eventuais financiamentos observar-se-ão as
disposições referidas nos artigos 202.º a 208.º e 211.º a 216.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, complementadas pelas disposições do cader-
no de encargos que a eles dizem respeito.

10 � Quando o concorrente for um agrupamento de empresas,
estas deverão constituir-se juridicamente em uma única entidade ou
em consórcio, em regime de responsabilidade solidária, para efeitos
de celebração do contrato.

11.1 � Só serão aceites concorrentes titulares de certificado de
classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo Insti-
tuto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário,
detentores da:

a) 1.ª categoria (empreiteiro geral de edifícios) e da classe
correspondente ao valor global da proposta;

b) 3.ª, 5.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 12.ª, 13.ª e 14.ª subcatego-
rias da 1.ª categoria, na classe à parte dos trabalhos a que
respeitam, caso o concorrente não recorra à faculdade con-
ferida no n.º 6.3 do programa de concurso.
1.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria,
na classe à parte dos trabalhos a que respeitam, caso o
concorrente não recorra à faculdade conferida no n.º 6.3 do
programa de concurso.

11.2 � Serão ainda admitidos os concorrentes que satisfaçam as
condições referidas no artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, alí-
nea 6.3 do programa de concurso.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias contados da
data do acto público.

13 � A adjudicação será feita ao concorrente que apresentar a
proposta globalmente mais vantajosa, à qual se chegará através da
análise nas seguintes fases:

Verificação da aptidão dos concorrentes:

a) Os critérios de avaliação da capacidade financeira e económi-
ca dos concorrentes para a execução da obra posta a concurso
serão os estipulados no quadro de referência constante da
portaria em vigor, publicada ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-
-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, não podendo ser excluído ne-
nhum concorrente que, no mínimo, apresente cumulativamente
os valores do quartil inferior previstos nessa portaria;

b) Serão consideradas como não tendo aptidão técnica para a
execução da obra as empresas que não verifiquem cumula-
tivamente os parâmetros seguidamente descritos, sendo por
isso excluídas:

Comprovação da boa execução, passada pelo dono de
obra, de pelo menos uma obra de idêntica natureza da
obra posta a concurso, iniciada nos últimos cinco anos,
de valor não inferior a 50 % do valor base do con-
curso;

Adequação do equipamento e da ferramenta especial a
utilizar na obra;

Adequação dos técnicos e os serviços técnicos a afectar
à obra.

Apreciação das propostas dos concorrentes seleccionados � as
propostas dos concorrentes que não tenham sido excluídas pelos
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factores de ordem financeira, económica e técnica referidos anteri-
ormente, serão analisadas, tendo em consideração os seguintes fac-
tores e subfactores:

Factores Subfactores

Preço .......................................................... 70 %
Valia técnica ............................................... 30 %
Nota justificativa do preço proposto ....... 10 %
Lista dos preços unitários ......................... 30 %
Programa de trabalhos ............................... 40 %
Plano de pagamentos ................................ 10 %
Memória descritiva e justificativa ............ 10 %

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes.
15 � O prazo de garantia da obra é de cinco anos.
16 � (Não aplicável.)
17 � (Não aplicável.)
18 � (Não aplicável.)
19 � Data do envio do anúncio para publicação no Diário da

República � 7 de Novembro de 2002.
20 � Data da recepção do anúncio para publicação no Diário da

República � 7 de Novembro de 2002.

7 de Novembro de 2002. � O Coordenador da Sub-Região, Mi-
guel Galaghar. 3000078167

Direcção-Geral da Saúde

Hospitais Civis de Lisboa

Hospital de São José

Serviço de Aprovisionamento

Anúncio

Concurso público n.º 1-1-5003/02 � Fornecimento
de reagentes de técnicas manuais

1 � Entidade contratante � Hospital de São José, Rua de José
António Serrano, 1100 Lisboa (telefone: 218841353; fax: 218841025).

2 � Objecto do concurso:

a) Categoria, segundo a Classificação Estatística de Produtos
por Actividade � classe 24.42, categoria 24.42.2;

b) Descrição � reagentes;
c) Natureza do contrato � aquisição de bens;
d) As quantidades dos bens a adquirir encontram-se descritas

na lista anexa às cláusulas especiais.

3 � Local da entrega � Hospital de São José.
4 � Prazo de entrega dos bens � durante o ano de 2003.
5 � Aceitam-se propostas globais/parciais.
6 � Admite-se a possibilidade de apresentação de proposta vari-

ante ou com condições divergentes desde que estas não alterem as
condições essenciais do caderno de encargos.

7 � Quer os documentos de apresentação obrigatória, quer os
elementos necessários à apreciação das condições de carácter pro-
fissional, técnico e económico que os concorrentes devem apresen-
tar, constam do programa do concurso.

8 � É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento
de concorrentes, o qual deve assumir a forma jurídica exigida quando
lhe for adjudicado o contrato e aquela forma necessária à boa exe-
cução do mesmo, bem como o preenchimento dos restantes requisi-
tos previstos no artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 Junho.

9 � a) O processo do concurso está patente, para consulta pú-
blica, no Serviço de Aprovisionamento do Hospital de São José, sito
na morada indicada n.º 1, entre as 9 e as 17 horas.

b) Os interessados podem solicitar exemplares do processo do
concurso até ao dia 16 de Dezembro de 2002, sendo os mesmos
fornecidos mediante pagamento de 17,46 euros, acrescido de IVA à
taxa em vigor.

10 � As propostas serão entregues até às 17 horas do dia 18 de
Dezembro de 2002, no local indicado no n.º 1, ou remetidas pelo
correio, com aviso de recepção.

11 � O acto público de abertura do concurso terá lugar às 10 horas
do dia 19 de Dezembro de 2002, no Serviço de Aprovisionamento, e a
ele poderão assistir todos os interessados, podendo apenas intervir os
concorrentes ou os seus representantes devidamente credenciados.

12 � O critério que preside à adjudicação é o da proposta econo-
micamente mais vantajosa, considerando-se para efeitos daquela, por
ordem decrescente de importância, os seguintes factores:

a) Adequação técnica;
b) Preço;
c) Prazo de entrega.

13 � Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas
pelo prazo de 90 dias úteis a contar da data do acto público, consi-
derando-se este prazo tacitamente prorrogado por igual período se
os concorrentes nada disserem em contrário.

14 � Não há lugar a caução nesta fase.
15 � O pagamento efectuar-se-á a 90 dias.
16 � O fornecimento dos bens constantes deste concurso não

foram alvo de anúncio de informação prévia.
17 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da

República em 13 de Novembro de 2002.
18 � Este anúncio foi recepcionado para publicação no Diário

da República em 13 de Novembro de 2002.

13 de Novembro de 2002. � A Chefe de Secção, Zélia Rodri-
gues. 3000078666

Hospital Amato Lusitano � Castelo Branco

Anúncio

Concursos públicos para o ano de 2003

1 � Entidade contratante � Hospital Amato Lusitano � Caste-
lo Branco, Avenida de Pedro Álvares Cabral, 6000-085 Castelo Bran-
co, Portugal [telefone: (351) 272322133 (ext. 352); telefax: (351)
272321145; e-mail: aprovisionamento@hal.min-saude.pt].

2 � Objecto do concurso � categoria dos bens a fornecer e sua
descrição:

Número
Limite de recepção das propostas Abertura das propostas

do Fornecimento
concurso Data Hora Data Hora

120003/2003 Produtos de sutura. Categoria 24.42.2, subcategoria 3 de Janeiro Até às 17 horas. 6 de Janeiro Às 11 horas.
24.42.24 (*). de 2003. de 2003.

120011/2003 Material para cirurgia laparoscópica. Categoria 33.10.1, sub- 6 de Janeiro Até às 17 horas. 7 de Janeiro Às 11 horas.
categoria 33.10.15 (*). de 2003. de 2003.

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

3 � Local da entrega dos bens � entidade referida no n.º 1.
4 � Data limite para a conclusão do fornecimento ou duração do

contrato � até 31 de Dezembro de 2003.
5 � (Não aplicável.)
6 � (Não aplicável.)
7 � Admissibilidade de propostas parciais � aceitam-se propos-

tas totais ou parciais dos fornecimentos postos a concurso.
8 � Não serão admitidas propostas com alterações de cláusulas

do caderno de encargos nem propostas variantes.
9 � (Não aplicável.)

10 � (Não aplicável.)
11 � Pedido de documentação � o programa do concurso e cader-

no de encargos devem ser solicitados, em tempo útil, à Repartição de
Aprovisionamento do HAL, para o endereço indicado no n.º 1, medi-
ante prévio pagamento na Tesouraria do HAL da importância de 25 eu-
ros, acrescidos de IVA à taxa legal, em dinheiro, cheque ou vale postal.

12 � a) As propostas deverão ser dirigidas à Repartição de Apro-
visionamento para endereço indicado no n.º 1.

b) Data limite de apresentação das propostas � até à hora e data
indicadas no n.º 2.
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c) As propostas, bem como os documentos que as acompanham,
deverão 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.

13 � a) Natureza da sessão de abertura das propostas � sessão
pública. Os concorrentes ou seus representantes devem estar devida-
mente credenciados.

b) Local, data e hora � a sessão de abertura das propostas decor-
rerá na Repartição de Aprovisionamento, no endereço indicado no
n.º 1, na data e hora indicadas no n.º 2.

14 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, implicando a ponderação,
por ordem decrescente de importância, dos seguintes factores, con-
forme definido no programa do concurso:

1.º Qualidade e características técnicas e funcionais;
2.º Preço;
3.º Prazo de entrega e assistência técnica.

15 � a) Prazo mínimo de validade da proposta � 90 dias conta-
dos da data da sessão de abertura das propostas.

b) O prazo de manutenção das propostas considera-se prorrogado
por iguais períodos se os concorrentes nada requerem em contrário.

16 � Outras informações � poderá ser exigido ao concorrente a
quem seja adjudicado o contrato uma caução de 5 % do total do for-
necimento, com exclusão do IVA, para garantir o exacto e pontual
cumprimento das obrigações contratuais.

17 � Anúncio indicativo � não foi publicado anúncio indica-
tivo.

18 � Celebração do contrato � o contrato a celebrar não está
abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos de Aprovisionamen-
to, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conselho, de 22 de
Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europei-
as, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

19 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República em 8 de Novembro de 2002.

8 de Novembro de 2002. � O Director, João Manuel Ferreira
Gabriel. 3000078458

Hospital do Espírito Santo � Évora

Anúncio

Concursos públicos para 2003

1 � Entidade adjudicante � Hospital do Espírito Santo � Évora,
Serviço de Aprovisionamento, Largo do Senhor da Pobreza, 7000-
-811 Évora (telefone: 266740111; telefax: 266744212).

2 � Modalidade do concurso � concurso público, nos termos do
artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

3 � Objecto e categoria dos serviços a prestar:

Número
Designação � categoria dos serviços Recepção de propostas Abertura das propostasdo concurso

20/2003 Prestação de serviços de segurança e vigilância (74.60.15 CEE ) ......... 7 de Janeiro de 2003, 8 de Janeiro de 2003, às
.................................................................................................................. até às 17 horas. 10 horas e 30 minutos.

21/2003 Prestação de serviços de limpeza (74.70.13 CEE ) ................................ 8 de Janeiro de 2003, 9 de Janeiro de 2003, às
.................................................................................................................. até às 17 horas. 10 horas e 30 minutos.

4 � Serviços a prestar:

Prestação de serviços de segurança e vigilância;
Prestação de serviços de limpeza.

5 � Vigência � durante o ano de 2003. Possibilidade de adop-
tar, no triénio subsequente, os procedimentos previstos na alí-
nea g) do n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.

6 � Local de prestação de serviços � instalações do Hospital do
Espírito Santo � Évora.

7 � Obtenção dos documentos pertinentes � o caderno de en-
cargos pode ser levantado ou solicitado por telefone ou telefax para
o endereço indicado no n.º 1, sendo o seu custo de 30 euros.

8 � Data limite de recepção das propostas:

a) A recepção das propostas pode ser feita até ao dia e hora
indicados no quadro do n.º 3;

b) As propostas devem ser enviadas para o endereço indicado
no n.º 1;

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa ou
acompanhadas de tradução legalizada.

9 � Data do acto público de abertura de propostas e pessoas ad-
mitidas a assistir ao mesmo:

a) O acto público de abertura das propostas será no dia e hora
indicados no quadro do n.º 3, no endereço indicado no n.º 1;

b) Podem assistir todos os interessados desde que devidamente
credenciados, no máximo de dois por concorrente.

10 � Cauções e garantias exigidas:

a) Não são exigidas garantias na fase de apresentação das pro-
postas;

b) Os concorrentes a quem for adjudicado o fornecimento
prestarão uma caução correspondente a 5 % do total da
adjudicação, se tal lhe vier a ser exigido.

11 � Modalidades principais de financiamento e de pagamento �
através do orçamento do Hospital, com pagamento a 90 dias.

12 � Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de fornece-
dores adjudicatários � podem concorrer agrupamentos de empresas,
sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de associação,
desde que todas as empresas do agrupamento possuam os registos
legais exigíveis para o efeito.

13 � Prazo durante o qual o proponente é obrigado a manter a
sua proposta � 60 dias a partir da data da sua abertura, no mínimo.

14 � Critérios de adjudicação � proposta mais vantajosa, aten-
dendo aos seguintes critérios:

1.º Qualidade � 60 %;
2.º Preço � 40 %.

15 � Data do envio e recepção do anúncio � este anúncio será
enviado e recebido, para publicação no Diário da República e no
Jornal Oficial das Comunidades Europeias (JOCE), em 14 de No-
vembro de 2002.

11 de Novembro de 2002. � O Administrador, Manuel Ilídio
Borges da Fonseca Fialho. 3000078751

Hospital Infante D. Pedro � Aveiro

Aviso

Anulação de procedimento

Comunica-se que o concurso público n.º 190003/2003 � Ser-
viços de recolha e tratamento de resíduos hospitalares dos gru-
pos I I I e IV para o ano de 2003, cujo anúncio de abertura foi
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 172, de 27 de
Julho de 2002, a p. 15 910, foi anulado, ao abrigo do n.º 1 do
artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, pelo se-
guinte motivo:

O 3.º critério de adjudicação estabelecido no n.º 12 do anúncio
(informações obtidas junto de clientes hospitalares) viola o
estabelecido na alínea d) do n.º 7 do preâmbulo do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, bem como o disposto no
n.º 3 do artigo 55.º do mesmo diploma legal.

Para além daquele motivo, tornou-se necessário reformular algu-
mas das cláusulas técnicas.

Em cumprimento do n.º 2 do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho, será aberto, brevemente, novo procedimento com
o mesmo objectivo.

7 de Novembro de 2002. � A Administradora-Delegada, Marta
Alexandra Fartura Braga Temido. 3000078382
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MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL
E DO TRABALHO

Instituto do Emprego e Formação Profissional

Anúncio

Concurso público OA.16/2002 � «Concepção/construção
do Centro de Apoio à Criação de Empresas de Elvas»
(Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).

1 � A entidade que adjudica a empreitada é o Instituto do Em-
prego e Formação Profissional, através da Direcção de Serviços de
Instalações, sita na Rua de Xabregas, 52, 1949-003 Lisboa (telefo-
ne: 218614100; fax: 2186814616).

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

3 � a) Local de execução da obra � Rua de Campo Maior, em
Elvas, conforme planta de localização.

b) Designação da empreitada � OA.16/2002 � «Concepção/cons-
trução do Centro de Apoio à Criação de Empresas de Elvas» (CPV:
45211550-9). Consiste na execução de trabalhos de construção de
pavilhões modulares, com cobertura, estrutura e revestimentos me-
tálicos assentes sobre betão armado, incluindo trabalhos de terraple-
nagem, numa extensão de cerca de 1045 m2, com o preço base de
concurso de 441 436,14 euros, com exclusão do IVA.

c) (Não aplicável.)
d) (Não aplicável.)
4 � O prazo de execução da obra é de 150 dias, incluindo sába-

dos, domingos e feriados.
5 � a) O processo de concurso pode ser examinado e ou obtido

na Direcção de Serviços indicada n.º 1, durante o horário normal de
expediente, até ao dia anterior àquele em que se realiza o acto pú-
blico.

b) O preço das cópias autenticadas do processo do concurso e
documentos complementares é de 75 euros. O pagamento deve ser
efectuado por cheque à ordem do Instituto do Emprego e Formação
Profissional.

6 � a) As propostas devem ser apresentadas até às 17 horas do
dia 2 de Janeiro de 2003.

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues na Secretaria do
edifício sito na morada indicada n.º 1.

c) As propostas devem ser redigidas em língua portuguesa, assim
como os documentos que as acompanham, 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 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso os
concorrentes ou as pessoas por si credenciadas.

b) O acto público do concurso terá lugar no dia 3 de Janeiro de
2003, pelas 10 horas e 30 minutos, na morada indicada n.º 1.

8 � O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará
uma caução de valor correspondente a 5 % do preço total da adju-
dicação, nos termos dos artigos 113.º e 114.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.

9 � A empreitada é por preço global, nos termos do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, sendo financiada pelo
orçamento do Instituto do Emprego e Formação Profissional, e os
pagamentos efectuados mediante autos de medição, nos termos dos
artigos 17.º, n.º 4, e 202.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

10 � A modalidade jurídica de associação que deve adoptar qual-
quer agrupamento de empresas a que eventualmente venha a ser
adjudicada a empreitada será a de agrupamento complementar de
empresas.

11 � a) São exigidas as seguintes autorizações constantes do cer-
tificado de classificação de empreiteiro de obras públicas (Portaria
n.º 412-I/99, de 4 de Junho):

1.ª categoria da classe correspondente ao valor da sua proposta;
Outras autorizações: 3.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª categoria.

b) Caso o concorrente não possua o documento referido na alí-
nea a) deve apresentar certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados (n.º 1 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março).

c) (Não aplicável.)
12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias.

13 � A adjudicação será efectuada à proposta que, cumprindo as
especificações técnicas básicas, seja a mais vantajosa, tendo em conta
os seguintes factores de avaliação:

1) Valor técnico do projecto (25 %), avaliado segundo os se-
guintes subfactores:

a) Concepção arquitectónica (15 %);
b) Processos construtivos propostos (10 %);

2) Qualidade dos materiais a aplicar (30 %);
3) Qualidade e mérito técnico (15 %);
4) Preço (15 %);
5) Prazo de realização da empreitada (15 %).

14 � É admitida a apresentação de proposta variante, nos ter-
mos do n.º 12 do programa de concurso.

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

A Directora de Serviços de Instalações, Branca Ferreira.
3000078691

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

Direcção Regional de Saúde

Centro de Saúde da Madalena

Anúncio

Concurso público para higiene e limpeza do Centro
de Saúde da Madalena e para recolha e tratamento de
lixos.

1 � Entidade adjudicante � Centro de Saúde da Madalena, sito na
Praceta do Dr. Caetano Luís de Mendonça, 9950 Madalena (telefone:
292628800; telefax: 292628843; e-mail: raacsmp@mail.telepac.pt).

2 � Objecto do concurso público:

a) Categoria e descrição, a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93 � 74.70.14 � Serviços de limpeza especializada.

3 � Local da prestação do serviço � Centro de Saúde da Mada-
lena, 9950 Madalena.

4 � Duração do contrato � um ano, após celebração do contra-
to, com possibilidade de renovação por períodos de um ano, com o
máximo de três anos.

5 � [...]
6 � [...]
7 � Não são admitidas propostas relativas a parte da prestação

de serviços.
8 � Não são admitidas propostas que alterem as cláusulas do ca-

derno de encargos.
9 � [...]
10 � Se a adjudicação for feita a um agrupamento de concorren-

tes, estes associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do
contrato, na modalidade de consórcio externo.

11 � Pedido de documentos:

a) O processo do concurso está patente, para consulta ou aqui-
sição, no Sector de Instalações e Equipamentos dos Servi-
ços Administrativos do Centro de Saúde da Madalena, Pra-
ceta do Dr. Caetano Luís de Mendonça, 9950 Madalena
(telefone: 292628800; telefax: 292628843), todos os dias
úteis, durante as horas normais de expediente � das 9 ho-
ras às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e
30 minutos;

b) Poderão ser adquiridas cópias do programa do concurso e
do caderno de encargos até à data fixada para apresentação
das propostas;

c) O programa do concurso e o caderno de encargos são forne-
cidos mediante o pagamento no Centro de Saúde de 50 euros.

12 � a) As propostas deverão ser entregues ou enviadas para o
Sector de Instalações e Equipamentos dos Serviços Administrativos
do Centro de Saúde da Madalena, Praceta do Dr. Caetano Luís de
Mendonça, 9950-361 Madalena.
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b) As propostas deverão ser entregues até às 17 horas do 15.º dia
contado a partir da data da publicação no Diário da República,
contando-se os sábados, domingos e feriados.

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa ou,
não o sendo, devem ser acompanhadas de tradução devidamente le-
galizada e em relação à qual o concorrente declara aceitar a preva-
lência, para todos os efeitos, sobre os respectivos originais.

13 � O acto público da abertura das propostas terá lugar nas ins-
talações da administração do Centro de Saúde, pelas 10 horas do dia
útil imediato à data limite para apresentação das propostas, poden-
do assistir qualquer interessado e intervir só os concorrentes e seus
representantes devidamente credenciados.

14 � Critérios de adjudicação do contrato, por ordem decrescen-
te de importância:

1.º Garantia de condições para a execução e qualidade técnica;
2.º Garantia de capacidade de ordem financeira;
3.º Preço global mais baixo;
4.º Apreciação das listas de trabalhos mais importantes;
5.º Apreciação do trabalho já efectuado no Centro de Saúde, se

for o caso.

15 � Prazo de validade das propostas � os concorrentes ficam
obrigados a manter as suas propostas durante um período de 60 dias
contados da data limite para a sua entrega.

O prazo de manutenção das propostas considera-se prorrogado por
iguais períodos caso os concorrentes nada requererem em contrário.

16 � Caução � o concorrente a quem for adjudicada a prestação
de serviços prestará uma caução no valor de 5 % do valor total da
adjudicação, com exclusão do IVA.

17 � Não houve publicação de anúncio indicativo.
18 � 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.

19 � Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República em 7 de Novembro de 2002.

O Vogal Administrativo do Conselho de Administração, Jorge
Bento Melo da Terra. 1000161603

Centro de Saúde de Ponta Delgada

Anúncio

Prestação de serviços com médicos dentistas

1 � Entidade contratante � Centro de Saúde de Ponta Delgada,
Rua do Marquês da Praia e Monforte, 31, 9500-089 Ponta Delgada
(telefone: 296205260; fax: 296205269).

2 � Objecto do procedimento � contrato de prestação de servi-
ços com médicos dentistas.

3 � Local da prestação do serviço � Unidade de Saúde de Ma-
triz, em Ponta Delgada.

4 � Duração do contrato � durante o ano de 2003 e após a
celebração do respectivo contrato.

5 � Prova de documentos das normas regulamentares � os con-
correntes deverão, sob compromisso de honra, declarar que não se
encontram abrangidos pelas situações impeditivas a que se refere o
artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99.

6 � A prestação dos serviços objecto do contrato está reservada
especificamente às pessoas que possuem licenciatura em Medicina
Dentária.

7 � Proibição de condições divergentes � não são admitidas
propostas que envolvam alterações das cláusulas do caderno de en-
cargos.

8 � Critérios de selecção das candidaturas � serão excluídos os
concorrentes que não comprovarem as condições mínimas de carác-
ter profissional e capacidade técnica exigidas.

9 � Recurso ao processo urgente � necessidade de assegurar a
continuidade de cuidados de saúde primária, em que se insere a higi-
ene oral e a aproximação do termo dos contratos de prestação de
serviços celebrados no ano transacto.

10 � Designação e endereço da entidade a quem podem ser pedi-
dos o processo de concurso � o processo de concurso pode ser pe-
dido na sede do Centro de Saúde de Ponta Delgada, na 3.ª Secção/
Aprovisionamento, sito à Rua do Marquês da Praia e Monforte, 31,
9500-089 Ponta Delgada.

9.1 � Data de apresentação das propostas � as propostas deve-
rão ser entregues até às 16 horas e 30 minutos do 9.º dia a contar do
dia seguinte ao da publicação deste anúncio na 3.ª série do Diário da
República.

9.2 � Preço e condições de pagamento de concurso � o preço
de cada exemplar do processo de concurso é de 14,96 euros (com
IVA incluído), a liquidar no acto da aquisição do mesmo em dinhei-
ro, vale do correio ou cheque passado em nome do Centro de Saúde
de Ponta Delgada.

9.3 � Designação e endereço da entidade a quem devem ser diri-
gidas as propostas � a indicada no ponto 1 deste anúncio.

9.4 � Apresentação das propostas e documentos � as propos-
tas, bem como os documentos que as acompanham, devem ser redi-
gidas em língua portuguesa ou, não sendo, devem ser acompanhadas
de tradução devidamente legalizada e em relação à qual o concor-
rente declara aceitar a prevalência, para todos os efeitos, sobre os
respectivos originais.

11 � Data, hora e local da abertura das propostas e indicação das
pessoas que a ela podem assistir � o acto público de abertura das
propostas do concurso terá lugar às 10 horas do dia útil imediato à
data limite da apresentação das mesmas, na sede da entidade contra-
tante, podendo a ele assistir os interessados e intervir só os devida-
mente credenciados pelos concorrentes.

12 � Número previsto de concorrentes � não pode ser inferior
a três.

13 � Critérios de adjudicação do contrato e sua ordenação � a
adjudicação recai sobre a proposta economicamente mais vantajosa,
tendo em conta, entre outros, factores como o preço, qualidade,
mérito técnico e profissional e trabalhos desempenhados no exercí-
cio da actividade profissional.

4 de Novembro de 2002. � O Vogal Administrativo, Mário Hen-
rique Barbosa Medeiros. 1000161585

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

Centro Hospitalar do Funchal

Anúncio

Concurso público de âmbito nacional n.º N CP20030016, do
Centro Hospitalar do Funchal para aquisição de materi-
al para cirurgia cardiotorácica.

1 � Entidade adjudicante � Centro Hospitalar do Funchal, Ave-
nida de Luís de Camões, 9004-514 Funchal (telefones: 291705604 ou
291705610; telefax: 291742545).

2 � Objecto do concurso público:

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

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

c) O contrato será válido por um ano, renovável por igual
lapso de tempo;

d) Aquisição de material para cirurgia cardiotorácica.

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

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

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

com variantes à proposta base, bem como das que envolvam altera-
ções das cláusulas 28.ª e 36.ª do caderno de encargos.

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

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

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

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

c) As certidões serão pagas no momento da entrada do requeri-
mento ao seu preço de custo, no valor de 24,94 euros (isento de
IVA), acrescido de 4,99 euros para encargos de expedição.
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12 � a) As propostas deverão ser apresentadas na ou dirigidas à
Área Económica do Centro Hospitalar do Funchal, na Avenida de
Luís de Camões, 9004-514 Funchal.

b) As propostas deverão dar entrada na Secretaria da Área Eco-
nómica do Centro Hospitalar do Funchal até às 16 horas do 15.º dia
ou dia útil imediato a contar da data da publicação do anúncio no
Diário da República.

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

13 � A abertura das propostas far-se-á em acto público, na Área
Económica do Centro Hospitalar do Funchal, no 1.º dia útil seguinte
ao termo fixado para apresentação das propostas, pelas 10 horas,
podendo a ela assistir os concorrentes ou seus legítimos represen-
tantes.

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

1.º Qualidade � 40 %;
2.º Experiência anterior do Centro de Cirurgia Cardíaca relati-

vamente aos artigos a concurso � 38 %;
3.º Preço � 12 %;
4.º Prazo � 10 %.

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

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

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

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

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

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

19 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Jornal
Oficial da Região Autónoma da Madeira e no Diário da República
no dia 8 de Novembro de 2002.

20 � O presente anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., em 12 de Novembro de 2002.

8 de Novembro de 2002. � Pelo Presidente do Conselho de Ad-
ministração, Luís Adelino Gonçalves Fragoeiro. 1000161591

Anúncio

Concurso público de âmbito nacional n.º N CP20030017, do
Centro Hospitalar do Funchal para aquisição de produ-
tos para hemodiálise.

1 � Entidade adjudicante � Centro Hospitalar do Funchal, Ave-
nida de Luís de Camões, 9004-514 Funchal (telefones: 291705604 ou
291705610; telefax: 291742545).

2 � Objecto do concurso público:

a) Categoria 24.42.2, descrita como outras preparações e ar-
tigos farmacêuticos na Classificação Estatística de Produ-
tos por Actividade;

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

c) O contrato será válido por um ano, renovável por igual
lapso de tempo.

d) Aquisição de produtos para hemodiálise.

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

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

5 � [...]
6 � [...]
7 � Os concorrentes podem apresentar proposta global ou parcial.
8 � É permitida a apresentação de, o máximo de três propostas

com variantes à proposta base, bem como das que envolvam altera-
ções das cláusulas 28.ª e 36.ª do caderno de encargos.

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

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

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

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

c) As certidões serão pagas no momento da entrada do requeri-
mento ao seu preço de custo, no valor de 24,94 euros (isento de
IVA), acrescido de 4,99 euros para encargos de expedição.

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

b) As propostas deverão dar entrada na Secretaria da Área Eco-
nómica do Centro Hospitalar do Funchal até às 16 horas do 18.º dia
ou dia útil imediato a contar da data da publicação do anúncio no
Diário da República.

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

13 � A abertura das propostas far-se-á em acto público, na Área
Económica do Centro Hospitalar do Funchal, no 1.º dia útil seguinte
ao termo fixado para apresentação das propostas, pelas 10 horas,
podendo a ela assistir os concorrentes ou seus legítimos represen-
tantes.

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

1.º Preço � 40 %;
2.º Características funcionais � 35 %;
3.º Qualidade do produto � 25 %.

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

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

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

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

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

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

19 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Jornal
Oficial da Região Autónoma da Madeira e no Diário da República
no dia 8 de Novembro de 2002.

20 � O presente anúncio foi recebido na Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., em 12 de Novembro de 2002.

8 de Novembro de 2002. � Pelo Presidente do Conselho de Ad-
ministração, Luís Adelino Gonçalves Fragoeiro. 1000161590

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DE LISBOA

Faculdade de Ciências

Anúncio

Concurso público � Arranjos exteriores do edifício
C6 da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

1 � A entidade adjudicante é a Faculdade de Ciências da Univer-
sidade de Lisboa, Campo Grande, 1749-016 Lisboa (telefone:
217500000; fax: 217500115).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 80.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.
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3 � a) Local de execução � Campus da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, no Campo Grande, em Lisboa.

b) Designação da empreitada � Arranjos exteriores do edifício
C6 da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Natureza e extensão dos trabalhos � trabalhos de arranjos exte-
riores, numa área aproximada de 12 000 m2, compreendendo estru-
turas de betão armado, zonas verdes, pavimentos diversos, ilumina-
ção, redes de rega, redes de esgotos e infra-estruturas.

Classificação Estatística de Produtos por Actividade (CPA) � os
códigos de actividade CPA, a que se refere o Regulamento (CE)
n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho, que altera o Regulamen-
to (CE) n.º 3696/93, do Conselho, relativo à Classificação Estatís-
tica de Produtos por Actividade (CPA) na Comunidade Europeia,
publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L177,
de 22 de Junho de 1998, para os trabalhos a executar são os seguin-
tes: 45.11.12, 45.11.21, 45.11.24, 45.21.41, 45.21.44, 45.21.64,
45.23.11, 45.23.12, 45.25.31, 45.25.32, 45.31.13, 45.33.20 e
45.34.22.

Preço base do concurso � 942 503,23 euros, com exclusão do IVA,
sendo 67 574,90 euros o valor estimado dos trabalhos correspon-
dentes à execução do movimento de terras, no regime de série de
preços, e 874 928,33 euros o valor para os restantes trabalhos, no
regime de preço global. Aos preços indicados acresce o IVA à taxa
em vigor.

c) (Não aplicável.)
d) (Não aplicável.)
4 � O prazo para a execução dos trabalhos é de 180 dias, inclu-

indo sábados, domingos e feriados.
5 � a) O processo de concurso e os documentos complementa-

res devem ser pedidos à Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa, edifício C5, Campo Grande, 1749-016 Lisboa (telefone:
217500000; fax: 217500115), onde se encontram patentes, para
consulta, durante as horas normais de expediente.

Podem fazer esse pedido até 20 dias a contar do dia seguinte ao
da publicação do anúncio no Diário da República.

b) O custo do processo de concurso e documentos complementa-
res é de 250 euros, IVA incluído à taxa legal em vigor, a pagar em
dinheiro ou por cheque passado a favor da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa.

6 � a) A data e hora limites para apresentação das propostas
serão as 16 horas e 30 minutos do 30.º dia a contar da data de pu-
blicação no Diário da República do anúncio do concurso, conforme
o disposto no artigo 83.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

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

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

7 � a) Podem intervir no acto público do concurso os concor-
rentes ou aqueles que para o efeito estiverem devidamente creden-
ciados, no máximo de duas pessoas por concorrente.

b) O acto público terá lugar pelas 10 horas do dia útil a seguir à
data limite para a apresentação das propostas, na sala 3.1.05, edifí-
cio C3, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Campo
Grande, 1749-016 Lisboa.

8 � Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obri-
gações, o adjudicatário deve prestar uma caução no valor de 5 % do
preço total da adjudicação.

9 � A empreitada é segundo o regime misto, por preço global e
por série de preços, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março, e os trabalhos serão pagos por autos de medição
mensais. O financiamento terá como fonte o Orçamento do Estado
Português, sendo os encargos satisfeitos pelo programa PIDDAC �
Projecto do Bloco C6 da Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa.

10 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de em-
presas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de as-
sociação, mas em caso de adjudicação da empreitada estas associar-
-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na
modalidade de consórcio externo, em regime de responsabilidade
solidária.

11 � Qualificações legais para admissão ao concurso:

a) Detentores de certificado de classificação de empreiteiros
de obras públicas e particulares e do imobiliário, contendo
as seguintes autorizações:

a.1) As 1.ª e 9.ª subcategorias da 3.ª categoria e das clas-
ses correspondentes ao valor da proposta;

a.2) A 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, as 12.ª e 13.ª sub-
categorias da 3.ª categoria e a 1.ª subcategoria da

5.ª categoria, nas classes correspondentes à parte dos
trabalhos a que lhes digam respeito;

b) Para os concorrentes não detentores de certificado de clas-
sificação de empreiteiro 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, nas condições do programa do concurso;

c) A avaliação da capacidade económica e financeira de cada
concorrente ou de cada empresa, em caso de apresentação
associada, será feita com base no quadro de referência cons-
tante da portaria a que se refere o artigo 8.º do Decreto-
-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, devendo cada concorrente
apresentar, no mínimo, dois dos três rácios com valor igual
ou superior ao quartil inferior previstos nessa portaria, sendo
que, em qualquer caso, os rácios de liquidez e cobertura do
imobilizado não poderão ter um valor inferior a 100 e o de
autonomia financeira inferior a 9,61 %;

d) A avaliação da capacidade técnica de cada concorrente será
feita pela avaliação dos meios humanos e técnicos e do
currículo na actividade, sendo obrigatório o cumprimento
cumulativo dos seguintes indicadores:

d.1) Comprovação de execução de pelo menos uma obra
da mesma natureza, no valor igual ou superior de
500 000 euros, acompanhada de certificação de boa
execução;

d.2) Adequação do equipamento e ferramenta especial a
utilizar na obra, seja próprio, alugado ou sob qual-
quer outra forma, às suas exigências técnicas;

d.3) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, es-
tejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra.

12 � O prazo durante o qual o concorrente é obrigado a manter
a sua proposta é de 66 dias contados a partir da data indicada no
n.º 7, alínea b), deste anúncio.

13 � A adjudicação será feita à proposta economicamente mais
vantajosa, tendo em conta os seguintes critérios, por ordem decres-
cente de importância:

a) Valia técnica da proposta e sua adequação ao objecto da
empreitada � 45 %;

b) Preço � 45 %;
c) Prazo � 10 %.

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

15 � Não é admitida a apresentação de propostas condicionadas.
16 � (Não aplicável.)
17 � (Não aplicável.)
18 � (Não aplicável.)

14 de Novembro de 2002. � O Presidente do Conselho Directi-
vo, Augusto Barroso. 3000078753

AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE ÉVORA

Anúncio

Concurso público para concepção e construção do cen-
tro de triagem do sistema intermunicipal de resíduos
sólidos urbanos do distrito de Évora.

1 � Nome e endereço do dono da obra � Associação de Municí-
pios do Distrito de Évora (AMDE), Rua de 24 de Julho, 1, 7000-
-673 Évora (telefone: 266749420; fax: 266749425; e-mail:
amde@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, e demais legis-
lação aplicável.

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

o concurso toma a designação «Concepção e construção do centro
de triagem do sistema intermunicipal de resíduos sólidos urbanos do
distrito de Évora», cujos trabalhos estão classificados na categoria
45.21.6, a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696/93, de 29 de
Outubro, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento
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(CEE) n.º 1232/98, de 16 de Junho, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, n.º L177, de 22 de Junho de 1998. O pre-
ço base de concurso é de 1 500 000 euros, com exclusão do imposto
sobre valor acrescentado. A natureza, extensão e descrição dos tra-
balhos e características gerais da obra são as seguintes:

i) Com a apresentação da proposta:

Elaboração do projecto base do centro de triagem relativo
a estudos de concepção, incluindo os edifícios de educa-
ção ambiental/formação e de balneários colectivos, vias
de circulação redes de água, eléctrica e telefónica, redes
de drenagem de águas pluviais e residuais, sistema de
protecção contra incêndios, naves de triagem e de ar-
mazenamento e equipamentos a utilizar no funcionamen-
to do centro de triagem e restantes edifícios;

ii) Após a adjudicação da proposta:

Elaboração do projecto de execução do centro de triagem,
incluindo os edifícios de educação ambiental/formação e
dos balneários colectivos, vias de circulação redes de
água, eléctrica e telefónica, redes de drenagem de águas
pluviais e residuais, sistema de protecção contra incên-
dios, naves de triagem e de armazenamento, equipamen-
tos a utilizar no funcionamento da central de triagem e
restantes edifícios, plano de segurança e saúde no traba-
lho para construção da obra, plano de formação e ar-
ranque das instalações de acordo com o projecto base
apresentado;

Execução das obras projectadas de acordo com o fasea-
mento pretendido, fornecimento e montagem de todo o
equipamento fixo e móvel para funcionamento do cen-
tro de triagem e restantes edifícios;

Formação e arranque.

c) Divisão em lotes � (Não se aplica.)
d) Indicações relativas ao objecto da empreitada ou à finalidade

do contrato � incluído no n.º 3, alínea b).
4 � Prazo de execução � o prazo global para execução dos pro-

jectos e todas as obras do centro de triagem e restantes edifícios
deverá ser igual ou inferior a 150 dias a contar da data do início da
assinatura do contrato, incluindo sábados, domingos e feriados, as-
sim distribuídos:

a) Elaboração dos projectos de execução � 30 dias;
b) Execução das obras � 120 dias.

5 � a) Local e horário em que pode ser examinado ou pedido o
processo de concurso � o processo de concurso e documentos com-
plementares podem ser examinados na sede da Associação de Muni-
cípios do Distrito de Évora, na Rua de 24 de Julho, 1, em Évora,
durante as horas normais de expediente, de segunda-feira a sexta-
-feira, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas
e 30 minutos, até ao dia e hora limites do acto público do concurso.
Os interessados poderão solicitar, por escrito, até 10 dias úteis antes
do prazo fixado para a apresentação das propostas, cópias autenti-
cadas do processo de concurso e documentos complementares. Os
elementos solicitados serão fornecidos no prazo máximo de seis dias
a contar da data de recepção.

b) Montante e modalidade de pagamento das importâncias fixa-
das para fornecimento do processo de concurso e documentos com-
plementares � o processo de concurso e documentos complemen-
tares serão fornecidos mediante o pagamento de 400 euros, incluindo
o IVA, por cada colecção completa, em dinheiro ou cheque à ordem
da Associarão de Municípios do Distrito de Évora.

6 � a) Data e hora limites para apresentação das propostas � as
propostas serão entregues até às 17 horas e 30 minutos do 30.º dia
a contar do dia seguinte à publicação no Diário da República.

b) Endereço para o envio ou entrega das propostas � as propos-
tas serão entregues no endereço referido no n.º 1, até à data e hora
mencionadas na alínea anterior, podendo ser enviadas pelo correio,
sob registo e com aviso de recepção, ou entregues em mão, contra
recibo.

c) Língua em que deverão ser redigidas as propostas, bem como
os documentos que as acompanham � as propostas e demais do-
cumentos serão redigidos em língua portuguesa. Quando os do-
cumentos estejam redigidos noutra língua, ter-se-á em considera-
ção o disposto no n.º 1 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

7 � a) Pessoas autorizadas a intervir no acto público do con-
curso � podem intervir no acto público do concurso os concorren-
tes ou seus representantes devidamente credenciados para o acto.

b) Data, hora e local do acto público do concurso � o acto pú-
blico do concurso terá lugar pelas 10 horas do dia útil seguinte ao
termo do prazo para apresentação das propostas, na sede da Asso-
ciação de Municípios do Distrito de Évora.

8 � Cauções e garantias � o concorrente a quem haja sido adju-
dicada a obra deverá prestar canção correspondente a 5 % do valor
total da adjudicação, excluindo o IVA, que será prestada por depósi-
to em numerário ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
ou mediante garantia bancária ou seguro-caução.

9 � Tipo de empreitada � a empreitada é por preço global e o
seu financiamento será assegurado pelos orçamentos municipais,
Orçamento do Estado e fundos comunitários.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � podem
concorrer empresas ou agrupamentos de empresas, residentes ou não,
sem qualquer modalidade jurídica de associação no momento em que
se apresentem a concurso, desde que declarem a intenção, em caso
de adjudicação, de se associarem, antes da celebração do contrato,
na modalidade de consórcio externo, em regime de responsabilidade
solidária.

11 � Informações relativas à idoneidade do empreiteiro e infor-
mações e formalidades necessárias à avaliação das condições míni-
mas de carácter económico e técnico que este deve preencher:

a) Só serão admitidos como concorrentes os titulares de cer-
tificado de classificação de empreiteiro de obras públicas,
emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e
Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que contenham as
autorizações:

i) Da 1.ª categoria e da classe correspondente ao valor
da sua proposta;

ii) Das 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 9.ª, 10.ª, 12.ª, 13.ª e 15.ª sub-
categorias da 3.ª categoria e das classes correspon-
dentes aos valores dos trabalhos especializados que
lhe respeitem;

iii) Das 1.ª, 2.ª, 5.ª, 6.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª e 15.ª subcatego-
rias da 5.ª categoria e das classes correspondentes aos
valores dos trabalhos especializados que lhe respeitem;

b) Podem concorrer empresas ou agrupamentos de empresas
não titulares de certificado de classificação de empreiteiro
de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, que apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
aprovados e emitido por uma das entidades competentes
mencionadas no n.º 1 do anexo I da Portaria n.º 104/2001,
de 21 de Fevereiro, nos termos previstos no programa de
concurso. Podem ainda concorrer empresas ou agrupamen-
tos de empresas não titulares de certificado de classificação
de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI, ou
que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial
de empreiteiros aprovados, desde que apresentem os do-
cumentos relativos à idoneidade, à capacidade financeira,
económica e técnica para execução da obra posta a con-
curso, nos termos previstos no programa de concurso;

c) Para além das condições atrás referidas, só serão admitidos
os concorrentes que, quanto à concepção, apresentem uma
equipa de projectistas que integre técnicos com formação
adequada em arquitectura, engenharia e outras disciplinas
necessárias ao desenvolvimento dos projectos.

12 � Prazo de validade das propostas � a validade das propostas
é de 66 dias contados da data do acto público do concurso. Este prazo
considera-se prorrogado, se necessário, por consentimento tácito dos
concorrentes que nada requeiram em contrário, por mais 44 dias, nos
termos do artigo 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

13 � Critérios de apreciação das propostas � a adjudicação será
feita à proposta mais vantajosa, tendo em conta os seguintes facto-
res de ponderação:

Qualidade técnica da solução proposta � 50 %;
Preço � 30 %;
Programa de trabalhos e prazo de execução da obra � 20 %.

14 � Propostas variantes � são admitidas propostas variantes à
concepção.

15 � Outras informações (reservas quanto à adjudicação) � a
entidade que preside ao concurso reserva-se o direito de não adjudi-
car a nenhum dos concorrentes caso as condições apresentadas por
estes não sejam favoráveis ou caso os fundos comunitários não se-
jam garantidos.

16 � Anúncio de informação prévia no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias � (Não se aplica.)
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17 � Data de envio para publicação no Jornal Oficial das Co-
munidades Europeias � (Não se aplica.)

O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário da
República em 8 de Novembro de 2002.

18 � Acordo sobre Contratos Públicos da Organização Mundial
do Comércio � o contrato não está abrangido pelo Acordo sobre
Contratos Públicos da OMC.

8 de Novembro de 2002. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Alfredo Falamino Barroso. 1000161630

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Anúncio

Concurso público

1 � Câmara Municipal do Fundão, Praça do Município 6230-
-338 Fundão (telefone: 275779060; fax: 275779079).

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 � freguesia do Fundão.
b) Designação da empreitada � «Requalificação da Avenida de

Eugénio de Andrade, Fundão» � 05-04-28.
Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais da

obra � terraplenagens, drenagens, pavimentação, iluminação e equi-
pamento de segurança e sinalização.

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 879 093,29 euros.
4 � O prazo de execução da obra será, no máximo, de 210 dias.
5 � a) O processo do concurso e documentos complementares

podem ser examinados ou pedidos no Departamento de Obras Muni-
cipais da Câmara Municipal do Fundão, localizado na morada refe-
rida no n.º 1, nos dias úteis, das 9 às 12 horas e das 14 horas às
17 horas e 30 minutos.

b) Podem ser examinadas ou solicitadas cópias do processo de
concurso e da documentação, desde que solicitadas até à primeira
metade do prazo fixado para apresentação de proposta, com o pa-
gamento prévio de: processo completo � 155 euros ou por cada
lauda escrita, copiada, reproduzida ou fotocopiada � por cada ta-
manho A4 � 50 cêntimos por cada folha desenhada, em papel ozalid,
ou semelhante � por metro quadrado ou fracção � 2 euros e 49 cên-
timos, acrescidos de IVA.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 16 horas do 30.º dia posterior à publicação deste anúncio no Diá-
rio da República, na Secretaria da Câmara Municipal do Fundão.

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

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

b) Esse acto terá lugar no salão de sessões da Câmara Municipal
do Fundão, pelas 10 horas e 30 minutos do 2.º dia útil posterior à
data para entrega das propostas.

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

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades essen-
ciais de financiamento e de pagamento são mensais, em função dos
autos de medição dos trabalhos efectuados.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � consórcio.
11 � a) Os concorrentes deverão ser titulares de certificado de

classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo IMOP-
PI, contendo as seguintes autorizações (Decreto-Lei n.º 61/99, de
2 de Março, e Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho):

a1) 1.ª subcategoria da 3.ª categoria, de classe correspondente
ao valor global da proposta;

a2) 15.ª subcategoria da 3.ª categoria, 1.ª subcategoria da 5.ª ca-
tegoria e 2.ª e 9.ª subcategorias da 6.ª categoria, da classe
correspondente, cada uma, ao valor dos trabalhos especia-
lizados que lhe respeitam.

b) Todos os concorrentes deverão fazer acompanhar a sua pro-
posta dos documentos referidos no n.º 15 do programa de concurso.

c) A avaliação da capacidade financeira, económica e técnica dos
concorrentes será efectuada com base nos seguintes indicadores:

i) Capacidade económico-financeira � os concorrentes deve-
rão comprovar a sua capacidade económico-financeira,
garantindo, no mínimo, um dos valores dos quartis inferio-
res referentes à média do exercício dos anos de 1999, 2000 e
2001, de acordo com a Portaria n.º 1454/2001, de 28 de
Dezembro;

ii) Capacidade técnica � será avaliada pela demonstração da
execução de pelo menos uma obra pública e de idêntica
natureza da obra em curso, iniciada ou executada nos últi-
mos três anos; o montante da obra referida deverá ser su-
perior a 40 % do valor da proposta base e deve ser acom-
panhada de certificado de boa execução passado pelo dono
da obra.

d) No caso de empresas em início de actividade, devidamente
comprovada, a avaliação da capacidade económica e financeira será
efectuada com base nas informações prestadas em documento abo-
natório de uma instituição bancária reconhecida e não de acordo com
os indicadores.

e) No caso de se tratar de grupos de empresas que declarem inten-
ção de constituírem juridicamente uma única entidade, um agrupa-
mento complementar de empresas ou um consórcio externo, cada
uma das empresas deverá satisfazer os requisitos indicados na alí-
nea c), subalínea i).

12 � O prazo de validade da proposta deverá ser de 66 dias con-
tados da data do acto público do concurso.

13 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, implicando a ponderação dos
seguintes factores, por ordem decrescente da sua importância:

a) Valor técnico da proposta (30 %);
b) Preço (60 %);
c) Prazo (10 %),

que serão contabilizados e ordenados por ordem crescente, de acordo
com a fórmula:

Ca = 0,30 × Vt + 0,60 × Cv + 0,10 × Cp
em que:

Ca = coeficiente para adjudicação (será considerada a proposta
mais vantajosa a que apresente o valor do coeficiente Ca mais
baixo);

Vt = 0,30 × MD + 0,25 × QME + 0,20 × PT + 0,15 × MH + 0,10 ×
× MM

em que:

MD = memória descritiva e justificativa do modo de exe-
cução da obra;

QME = qualidade dos materiais e equipamentos a empre-
gar;

PT = programa de trabalhos;
MH = meios humanos;
MM = meios materiais;

Cv = Vp/Pb

em que:

Vp = valor da proposta;
Pb = preço base;

Cp = Pp/Pc

em que:

Pp = prazo da proposta;
Pc = prazo do concurso.

7 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, em exercí-
cio, Paulo Alxandre Bernardo Fernandes. 1000161622

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Anúncio n.º 11/CP/DCCA/DAG/2002

Concurso público para a realização da «Empreitada n.º 19/
DS/2001 � Conservação, manutenção e correcção da
rede municipal de colectores e de ramais de ligação
na zona oriental da cidade de Lisboa» (processo n.º 11/
CP/2002).

1 � Concurso público promovido pela Câmara Municipal de Lis-
boa, Direcção Municipal de Infra-Estruturas e Saneamento, Depar-
tamento de Saneamento, sito na Rua da Cruz Vermelha, 12, 1600-
-053 Lisboa (telefone: 217825556; fax: 217931314).

2 � Concurso público, nos termos do artigo 48.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

3.1 � Local de execução � zona oriental da cidade de Lisboa.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 273 � 26 de Novembro de 2002 25 449

3.2 � Designação da empreitada � «Empreitada n.º 19/DS/
2001 � Conservação, manutenção e correcção da rede municipal
de colectores e de ramais de ligação na zona oriental da cidade de
Lisboa», com descrição na Classificação Estatística de Produtos por
Actividade (CPA), subcategoria 45.21.41, categoria 45.21.4, classe
45.21, a que se refere o Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comis-
são, de 17 de Junho de 1998, que altera o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal
Oficial das Comunidades Europeias, n.º L177, de 22 de Junho de
1998.

3.3 � Preço base do concurso � 922 776,11 euros, com exclu-
são do IVA.

4 � O prazo de execução da empreitada será de 365 dias.
5 � O processo de concurso e documentos complementares po-

dem ser examinados, todos os dias úteis, no Centro de Documenta-
ção do Edifício Municipal, Campo Grande, 25, 1.º piso, bloco F
(entrada pela porta principal), 1749-099 Lisboa, das 9 às 16 horas.
Podem ainda ser consultados no serviço promotor, sito na Rua da
Cruz Vermelha, 12, 1600-053 Lisboa, dentro das horas de expediente.

5.1 � Os pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos, por
escrito, ao chefe da Divisão de Concursos, Compras e Armazéns,
sita no Edifício Municipal do Campo Grande, 25, 1.º piso, bloco B,
1749-099 Lisboa.

5.2 � As peças do referido processo de concurso serão forneci-
das na Direcção Municipal de Infra-Estruturas e Saneamento, De-
partamento de Saneamento, sito na Rua da Cruz Vermelha, 12, 1600-
-053 Lisboa, dentro das horas de expediente.

5.3 � O pedido do processo pode ser feito até seis dias antes do
termo do prazo para entrega das propostas.

5.4 � O montante a pagar pelo fornecimento do processo de
concurso é de 38,56 euros (inclui IVA) e deverá ser efectuado atra-
vés de cheque passado à ordem do tesoureiro chefe do município de
Lisboa.

6 � As propostas têm de ser apresentadas até às 16 horas do dia
6 de Janeiro de 2003.

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

Se o envio das propostas for efectuado pelo correio, os concor-
rentes serão os únicos responsáveis pelos atrasos que porventura se
verifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação na hipóte-
se de a entrega dos documentos ocorrer já depois de esgotado o pra-
zo de entrega das propostas.

6.2 � As propostas são obrigatoriamente redigidas em língua
portuguesa e não incluirão o IVA.

7 � Só podem intervir no acto público do concurso representan-
tes dos concorrentes devidamente credenciados para o efeito.

7.1 � O acto público do concurso terá lugar na sala de concursos
do Edifício Municipal do Campo Grande, 25, 1.º piso, bloco F, às
10 horas do dia 7 de Janeiro de 2003.

8 � O valor da caução é de 5 % do preço total do contrato e
será prestado por depósito em dinheiro ou títulos emitidos ou ga-
rantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária ou ainda por
seguro-caução, conforme escolha do adjudicatário, e de acordo com
os modelos anexos ao caderno de encargos.

9 � O tipo de empreitada é por série de preços.
10 � Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de em-

presas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica de as-
sociação, desde que todas as empresas do agrupamento satisfaçam as
disposições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro
de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empre-
sas, os requisitos exigidos no ponto 15 do programa de concurso.

10.1 � A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida
na apresentação da proposta, mas as empresas agrupadas serão res-
ponsáveis solidariamente, perante o dono da obra, pelo pontual
cumprimento de todas as obrigações emergentes da proposta.

10.2 � No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um
agrupamento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente,
antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária.

11 � Podem ser admitidos a concurso:
11.1 � 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).

11.2 � Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados

adequado à obra posta a concurso e emitido por uma das entidades
competentes mencionadas no n.º 1 do anexo I ao programa de con-
curso, o qual indicará os elementos de referência relativos à idonei-
dade, à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica
que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída
nessa lista.

11.3 � Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), ou que não apre-
sentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados, desde que apresentem os documentos relativos à comprova-
ção da sua idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica
para a execução da obra posta a concurso indicados nos n.os 15.1 e
15.3 do programa de concurso.

11.4 � O certificado de classificação como empreiteiro geral de
obras públicas previsto na alínea a) do n.º 6.1 do programa de con-
curso deve conter:

11.4.1 � 9.ª subcategoria da 3.ª categoria, na classe correspon-
dente ao valor global da proposta;

11.4.2 � 1.ª, 2.ª e 12.ª subcategorias da 3.ª categoria e 1.ª e
2.ª subcategorias da 6.ª categoria, na classe correspondente à parte
dos trabalhos a que respeitem.

11.5 � 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 pre-
juízo do disposto no n.º 11.4.1, o concorrente pode recorrer a su-
bempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato, para a exe-
cução dos trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar à
proposta as declarações de compromisso dos subempreiteiros pos-
suidores das autorizações respectivas, de acordo com o previsto no
n.º 16.4 do programa de concurso.

12 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias contados a
partir da data do acto público.

13 � O critério de adjudicação das propostas será o seguinte:

Preço da proposta � 60 %;
Menor média dos quocientes entre os subtotais (quantidade ve-

zes preço unitário) do concorrente e o preço unitário da
Câmara Municipal de Lisboa (anexo IV do programa de con-
curso) � 40 %.

14 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de vari-
antes ao projecto nem a apresentação de propostas condicionadas.

1 de Agosto de 2002. � O Vereador, Pedro Augusto Cunha Pinto.
3000078669

Anúncio n.º 65/CP/DCCA/DAG/2002

Concurso público para a «Empreitada n.º 33/DMIL/DFCEP/
DOR/01 � Trabalhos diversos no espaço público � área
oriental» (processo n.º 65/CP/02).

1 � Concurso público promovido pela Câmara Municipal de Lis-
boa, Direcção Municipal de Intervenção Local, Departamento de
Fiscalização e Conservação do Espaço Público, Avenida de 24 de Ju-
lho, 171-C, 1350 Lisboa (telefone: 213955181; telefax: 213904756).

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 � Lisboa.
b) Empreitada n.º 33/DMIL/DFCEP/DOR/01 � Trabalhos diver-

sos no espaço público � área oriental. Trabalho de reparação, con-
servação e manutenção na área oriental, com descrição na Classifi-
cação Estatística de Produtos por Actividade (CPA), subcategoria
45.23.12, a que se refere o Regulamento (CE) n.º 3696/93, do Con-
selho, de 29 de Outubro de 1993, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993,
obras de manutenção do espaço público.

O preço base do concurso é de 666 848,15 euros, com exclusão
do IVA.

4 � O prazo total de execução da empreitada é de 365 dias.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados, todos os dias úteis, no Centro de Documen-
tação do Edifício Municipal, Campo Grande, 25, 1.º piso, bloco F,
1749-099 Lisboa, todos os dias úteis, das 9 às 16 horas, e no servi-
ço promotor, sito na Avenida de 24 de Julho, 171-C, 1350 Lisboa,
dentro das horas de expediente.

As peças do referido processo de concurso, a fim de poderem ser
adquiridas, estão patentes na Direcção Municipal de Intervenção
Local, Divisão de Apoio à Gestão, Avenida de 24 de Julho, 171-C,
1350 Lisboa, das 9 horas e 30 minutos às 11 horas e 30 minutos e
das 14 às 17 horas.
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O pedido do processo pode ser feito até seis dias antes do termo
do prazo para entrega das propostas.

b) O montante a pagar pelo fornecimento do processo de con-
curso é de 62,40 euros, incluído o IVA.

6 � Os pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos, por es-
crito, ao chefe da Divisão de Concursos, Compras e Armazéns, sita
no Edifício Municipal do Campo Grande, 25, 1.º, B, 1749-099 Lisboa.

7 � a) As propostas deverão ser apresentadas até às 16 horas do
dia 2 de Janeiro de 2003.

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

Se o envio das propostas for efectuado pelo correio, os concor-
rentes serão os únicos responsáveis pelos atrasos que porventura se
verifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação na hipóte-
se de a entrega dos documentos ocorrer já depois de esgotado o pra-
zo de entrega das propostas.

c) As propostas deverão ser redigidas em português e não inclui-
rão o IVA.

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

b) O acto público do concurso terá lugar na sala de concursos do
Edifício Municipal do Campo Grande, sito no Campo Grande, 25,
1.º, bloco F, a partir das 10 horas do dia 3 de Janeiro de 2003.

9 � A caução é de 5 % do preço total da adjudicação e terá de
ser prestada pelo concorrente preferido no prazo de seis dias a con-
tar da data da notificação da adjudicação.

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

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

11 � Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que de-
clarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única en-
tidade ou em consórcio externo, em regime de responsabilidade so-
lidária, tendo em vista a celebração do contrato.

12 � a) Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de
empresas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídica
de associação, desde que todas as empresas do agrupamento satis-
façam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de
empreiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada
uma das empresas, os requisitos exigidos no n.º 15 do programa
de concurso.

b) A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na
apresentação da proposta, mas as empresas agrupadas serão respon-
sáveis solidariamente, perante a CML, pelo pontual cumprimento
de todas as obrigações emergentes da proposta.

c) No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupa-
mento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da
celebração do contrato, na modalidade jurídica de consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária.

13 � Podem ser admitidos a concurso:
13.1 � a) Os titulares de certificado de classificação de emprei-

teiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI).

b) Os não 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 apresen-
tem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados adequado à obra posta a concurso e emitido por uma das
entidades competentes mencionadas no anexo I do programa de
concurso, o qual indicará os elementos de referência relativos à
idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade
técnica que permitem aquela inscrição e justifique a classificação
atribuída nessa lista.

c) Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro
de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), ou que não apre-
sentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados, desde que apresentem os documentos relativos à comprova-
ção da sua idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica
para a execução da obra posta a concurso indicados nos n.os 15.1 e
15.3 do programa de concurso.

13.2 � O certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas previsto na alínea a) do n.º 13.1 deve conter:

a) A classificação como empreiteiro geral de obras de urbani-
zação com autorização nas subcategorias determinantes es-

tabelecidas na Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho, em classe
que cubra o valor global da proposta;

b) Autorizações nas 3.ª, 4.ª e 12.ª subcategorias da 3.ª cate-
goria, em classe correspondente ao valor dos respectivos
trabalhos, caso o concorrente não recorra à faculdade con-
ferida no n.º 13.3.

13.3 � 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 preju-
ízo do disposto na alínea a) do n.º 13.2, o concorrente pode recor-
rer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato, para a
execução dos trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar à
proposta as declarações de compromisso dos subempreiteiros pos-
suidores das autorizações em falta, de acordo com o previsto no
n.º 16.4 do programa de concurso.

14 � O prazo de validade das propostas é de 66 dias contados a
partir da data do acto público.

15 � Critérios de adjudicação das propostas � a adjudicação será
feita à proposta economicamente mais vantajosa, nos termos do
n.º 1 do artigo 105.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, im-
plicando a ponderação dos seguintes factores:

1) Menor média dos quocientes entre os subtotais (quantidade
vezes preço unitário) do concorrente e o preço unitário da
CML, conjugado com a análise do valor do desvio médio
dos mesmos quocientes (anexo V do programa de concurso)
(coeficiente 0,40);

2) Preço da proposta (coeficiente 0,60).

16 � Não é admitida a apresentação pelos concorrentes de vari-
antes ao projecto nem propostas que envolvam alterações das cláu-
sulas do caderno de encargos.

12 de Novembro de 2002. � O Director do Departamento, Agos-
tinho Gomes. 3000078671

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

Anúncio

Concurso público para a empreitada de ampliação da rede
de distribuição de água: zonas complementares, fre-
guesia de Cernadelo.

1 � Entidade adjudicante � o concurso é realizado pelo municí-
pio de Lousada, Praça do Dr. Francisco Sá Carneiro, Apartado 19,
4624-909 Lousada (telefones: 255820500/40; telefaxes: 255815867/
820550).

2 � Modalidade do procedimento � concurso público, em con-
formidade com o disposto nos artigos 48.º, n.º 2, alínea a), e 80.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � Informações gerais:

a) Local de execução das obras � a obra será efectuada na
freguesia de Cernadelo, do concelho de Lousada;

b) Designação da empreitada � Ampliação da rede de distri-
buição de água: zonas complementares, freguesia de
Cernadelo. Classificação Estatística de Produtos por Acti-
vidade (CPA), a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro � classe 45.21,
categoria 45.21.4 e subcategoria 45.21.41;

c) Objecto do concurso (natureza e extensão dos trabalhos e
características gerais da empreitada) � levantamento e
reposição de pavimentos, movimento de terras, instalação
de condutas de água em PEAD de 160 mm, PN 10 e PN 6,
com cumprimento total de 975 m, de 125 mm, PN 10, com
cumprimento total de 1405 m, e de 90 mm, PN 10, com o
cumprimento total de 7075 m, respectivos acessórios, ins-
talação de válvulas de seccionamento, caixas de descarga
de fundo, bocas-de-incêndio, ramais de ligação domiciliá-
rios e um hidropressor;

d) O preço base do concurso é de 601 200 euros, com exclu-
são do IVA.

4 � Prazo � o prazo de execução da obra é de 300 dias, conta-
dos a partir da data da consignação, incluindo sábados, domingos e
feriados.

5 � Exame do processo:

a) O processo do concurso e documentos complementares
encontram-se patentes na Secretaria do Departamento de
Águas, Serviços Urbanos e Ambiente, sita no edifício dos
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Serviços Técnicos de Obras da Câmara, na Rua de Santo
António, 4620 Lousada, onde podem ser examinados pelos
interessados nos dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 mi-
nutos e das 14 às 16 horas, desde a data de publicação do
presente anúncio até ao dia e hora do acto público do con-
curso. O pedido para fornecimento de cópias do processo
terá de ser feito, por escrito, até oito dias antes do prazo
para entrega das propostas. As cópias do processo serão
disponibilizadas pela entidade adjudicante no prazo de seis
dias contados a partir da data de recepção do respectivo
pedido escrito;

b) O montante a pagar para o fornecimento do processo do
concurso e documentos complementares é de 440,27 eu-
ros, em numerário ou cheque passado a favor do município
de Lousada.

6 � Entrega das propostas:

a) As propostas deverão ser apresentadas até às 16 horas do
30.º dia que se seguir à data da publicação no Diário da
República, contados nos termos do disposto nos arti-
gos 274.º, n.º 2, e 83.º, n.º 6, do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março;

b) As propostas deverão ser entregues ou remetidas pelo cor-
reio, sob registo e com aviso de recepção (não assumindo
esta Câmara Municipal a responsabilidade pelo atraso das
mesmas), ou entregues na Câmara Municipal de Lousada,
no local indicado no n.º 5, alínea a);

c) As propostas deverão ser redigidas em língua portuguesa,
bem como todos os documentos que as acompanham, ten-
do em consideração, se for o caso, o disposto no n.º 1 do
artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

7 � Acto público do concurso:

a) Poderão intervir no acto público do concurso todas as pes-
soas devidamente credenciadas pelos concorrentes para o
efeito;

b) O acto público do concurso terá lugar pelas 10 horas do dia
útil imediato à data limite para entrega das propostas, no
edifício dos Paços do Concelho.

8 � Caução:

a) Não é exigida caução provisória na fase de apresentação da
proposta;

b) O adjudicatário garantirá por caução, no valor de 5 % do
valor global proposto, o exacto e pontual cumprimento das
obrigações que assume com a celebração do contrato.

9 � Retribuição do adjudicatário e financiamento:

a) O modo de retribuição da presente empreitada, nos termos
do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, é por série de preços e os trabalhos serão pagos à
medição, de acordo com o previsto no artigo 21.º do mes-
mo diploma;

b) O financiamento do objecto do contrato é assegurado por
verbas próprias do município, de subsídios de fundos estru-
turais da Comunidade Europeia e empréstimos bancários
mutuados pela entidade adjudicante.

10 � Tipo de concorrentes:

a) Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de em-
presas, sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídi-
ca de associação, desde que todas as empresas do agrupa-
mento possuam condições legais adequadas ao exercício da
actividade de empreiteiro de obras públicas;

b) A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na
apresentação da proposta, mas as empresas agrupadas se-
rão solidariamente responsáveis, perante a Câmara Muni-
cipal de Lousada, pela manutenção da sua proposta com as
legais consequências;

c) No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agru-
pamento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamen-
te, antes da celebração do contrato, na modalidade de con-
sórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.

11 � Qualificação e aptidão dos concorrentes:
11.1 � Os concorrente 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 as seguintes autorizações:

a) Da 10.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe correspon-
dente ao valor da sua proposta.

11.2 � Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário, que apresentem certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados adequado à
obra posta a concurso e emitidos por uma das autoridades compe-
tentes mencionadas no anexo III do programa de concurso, o qual
indicará os elementos de referência relativos à idoneidade, à capaci-
dade financeira e económica e à capacidade técnica que permitem
aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista.

11.3 � Os não titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário, ou que não apresentem cer-
tificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, des-
de que apresentem os documentos relativos à comprovação da sua
idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica para a exe-
cução da obra posta a concurso indicados no n.º 13.1 do programa
de concurso.

11.4 � Idoneidade dos concorrentes � não serão admitidos a
prosseguir no concurso os concorrentes individuais, ou qualquer das
empresas que o componham, tratando-se de agrupamento concor-
rente, que se encontrem em alguma das situações previstas no arti-
go 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

11.5 � Capacidade técnica dos concorrentes � para a verifica-
ção da aptidão técnica, os concorrentes deverão apresentar certi-
dões abonatórias/declarações de obras da mesma natureza � abaste-
cimento de água, executadas nos últimos cinco anos, onde constem
a data e o local de execução das obras e se as mesmas foram execu-
tadas de acordo com as regras de arte e regularmente concluídas. O
valor de uma delas deverá ser de valor não inferior a 360 720 euros.
Os concorrentes que não apresentarem declarações abonatórias nes-
tes termos serão excluídos.

Será ainda considerada a adequação do equipamento, ferramenta
especial, técnicos e serviços técnicos, da própria empresa ou a afec-
tar à obra e forma de afectação.

11.6 � Capacidade financeira e económica dos concorrentes �
os critérios de avaliação da capacidade financeira e económica dos
concorrentes para a execução da obra posta a concurso deverá ser
feita com base no quadro de referência constante da portaria em
vigor, publicada ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de
2 de Março, não podendo ser excluído nenhum concorrente que, no
mínimo, apresente cumulativamente os valores do quartil inferior
previstos nessa portaria.

12 � Prazo de validade das propostas:

a) O prazo de validade das propostas é de 66 dias contados da
data do acto público;

b) O prazo a que se refere a alínea anterior considera-se pror-
rogado, por consentimento tácito dos concorrentes, por
mais 44 dias se nada requererem em contrário findo aquele
primeiro prazo.

13 � Critério de adjudicação � apenas serão analisadas as pro-
postas dos concorrentes que tenham sido considerados aptos na fase
de qualificação. O critério no qual se baseia a adjudicação é o da
proposta economicamente mais vantajosa:

Preço � 80 %;
Valia técnica da proposta � 20 %.

14 � Não é permitida a apresentação de propostas variantes.
15 � Não houve lugar à publicação do anúncio de informação

prévia no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
16 � O presente anúncio foi enviado para publicação no Diário

da República em 8 de Novembro de 2002.

21 de Outubro de 2002. � O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Fernandes Malheiro Magalhães. 1000161602

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Anúncio

1 � Câmara Municipal de Viseu, Praça da República, 3514-501
Viseu (telefone: 232427427; telecop: 232423112).

2 � Concurso público internacional, nos termos do artigo 80.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
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3 � a) Local da execução � Viseu.
b) Designação da empreitada � «1.ª Circular Sul � 4.ª fase (li-

gação da EN 231 à EN 16)». Compreende trabalhos de movimento
de terras, pavimentação da faixa de rodagem e pavimentação de
passeios, execução de um canal pluvial, rede de águas, esgotos do-
mésticos, águas pluviais, rede eléctrica e equipamentos de sinaliza-
ção e segurança.

Classificação da empreitada � categoria 45.11.1, subcategoria
45.11.12; categoria 45.11.2, subcategorias 45.11.21, 45.11.22 e
45.11.23; categoria 45.21.4, subcategorias 45.21.41 e 45.21.44;
categoria 45.23.1, subcategorias 45.23.11, 45.23.12 e 45.23.15, do
Regulamento (CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro de
1993, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias,
n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993.

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 7 063 484,28 eu-
ros.

4 � O prazo de execução da obra é de, no máximo, 22 meses.
5 � a) O processo de concurso e documentos complementares

podem ser examinados ou pedidos no serviço de Repartição de Obras
da Câmara Municipal de Viseu, Praça da República, 3514-501 Viseu,
nos dias úteis da semana, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 16 horas e 15 minutos.

b) Pode ser examinado ou solicitadas cópias autênticas do pro-
cesso de concurso e da documentação até 10 dias antes da data limite
do concurso, com o pagamento prévio de 160 euros (IVA incluído),
para todas as peças patentes a concurso.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 16 horas e 30 minutos do 52.º dia consecutivo, incluindo sábados,
domingos e feriados, a contar do dia seguinte ao da publicação deste
anúncio no Diário da República.

b) As propostas devem ser enviadas ou entregues no serviço indi-
cado no n.º 5, alínea a).

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

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

b) Esse acto terá lugar no 1.º dia útil seguinte ao termo do prazo
para entrega das propostas, pelas 10 horas, no Salão Nobre da Câ-
mara Municipal de Viseu.

8 � A caução a exigir para garantir o contrato é de 5 % do valor
da adjudicação, e para reforço da mesma serão deduzidos 5 % por
cada pagamento parcial que se efectuar.

9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades es-
senciais de financiamento e de pagamento são efectuadas por
rubrica orçamental da Câmara Municipal de Viseu, e o pagamen-
to correspondente aos autos de quantidades de trabalho, medidos
mensalmente, depois de deduzidos os descontos estabelecidos no
contrato.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas: consórcio
externo, de responsabilidade solidária.

11 � Para ser admitido a concurso é necessário possuir certifica-
do de classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo
Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobi-
liário, que contenha a(s) seguinte(s) autorização(ões), nos precisos
termos do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março: 1.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª,
12.ª, 13.ª e 15.ª subcategorias da 3.ª categoria, a 1.ª subcategoria da
5.ª categoria, 1.ª e 2.ª subcategorias da 6.ª categoria, sendo que a clas-
se do certificado da 1.ª subcategoria da 3.ª categoria deve corresponder
ao valor da proposta e os restantes certificados aos valores dos res-
pectivos trabalhos a efectuar.

Os concorrentes nacionais de outros Estados membros da União
Europeia, nas condições previstas no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, ou os concorrentes nacionais dos Estados signatários do
Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, em condições de igual-
dade com os concorrentes da União Europeia, nos termos desse
Acordo e respectivos instrumentos de aplicação, ou os concorrentes
nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre Contratos Públi-
cos da Organização Mundial do Comércio, nos termos estabelecidos
nesse Acordo.

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

13 � A adjudicação será feita 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 critérios básicos de veri-
ficação de aptidão e de apreciação das propostas a seguir estabe-
lecidas.

Verificação da aptidão � garantia de boa execução e qualidade
técnica e avaliação da aptidão dos concorrentes, tendo como base,
nomeadamente, critérios de capacidade económica, financeira e téc-
nica.

Quanto à aptidão económico-financeira serão excluídos os con-
correntes que não atinjam cumulativamente os quartis inferiores
referidos no ponto 19.3 do programa de concurso.

Apreciação das propostas, por ordem decrescente da sua impor-
tância:

a) Preço (60 %);
b) Prazo de execução (30 %);
c) Valia técnica da proposta (10 %).

14 � Não são admitidas variantes ao projecto base.
15 � A decisão de abertura do presente concurso foi por delibe-

ração em reunião de Câmara de 7 de Outubro de 2002.
16 � Não foi publicado anúncio de informação prévia no Jornal

Oficial das Comunidades Europeias.
17 � Este anúncio foi para publicação no Jornal Oficial das

Comunidades Europeias no dia 11 de Novembro de 2002.

7 de Novembro de 2002. � Pelo Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 3000078411

ENTIDADES PARTICULARES

ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ENSINO
PROFISSIONAL DA COVA DA BEIRA

Anúncio

Concurso público

1 � Associação Promotora de Ensino Profissional da Cova da
Beira, Rua da Cidade da Covilhã, apartado 250, 6234-909 Fundão
(telefone: 275779050; fax: 275779059).

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 � Fundão, concelho do Fundão.
b) Designação da empreitada � «Empreitada de construção com-

pleta da escola profissional do fundão e arranjos exteriores».
Classificação estatística � categoria: categoria 45.21.15 do Re-

gulamento (CEE), n.º 1232/98, de 17 de Junho, relativo à Classifi-
cação Estatística de Produtos por Actividade (CPA) na EU.

Natureza e extensão dos trabalhos e características gerais da
obra � construção civil, construções de infra-estruturas de electri-
cidade de telecomunicações, sistemas AVAC, arranjos exteriores e
gestão técnica de edifícios.

O preço base do concurso, excluído o IVA, é de 3 122 253,94 euros.
4 � O prazo de execução da obra será no máximo de 450 dias.
5 � a) O processo do concurso e documentos complementares

podem ser examinados ou pedidos na Escola Profissional do Fundão,
sita na Rua da Cidade da Covilhã, freguesia do Fundão, localizado na
morada referida no n.º 1, nos dias úteis, das 9 horas às 12 horas e
30 minutos e das 14 às 17 horas.

b) Podem ser examinadas ou solicitadas cópias do processo de
concurso e da documentação desde que solicitadas até à primeira
metade do prazo fixado para apresentação de propostas com o pa-
gamento prévio de:

Processo completo � 750 euros ou por cada lauda escrita, co-
piada, reproduzida ou fotocopiada;

Por cada tamanho A4 � 1 euro;
Por cada folha desenhada, em papel ozalid, ou semelhante �

por metro quadrado ou fracção � 2,49 euros, acrescidos de
IVA.

6 � a) As propostas documentadas deverão ser apresentadas até
às 16 horas do 30.º dia posterior à publicação deste anúncio no Diá-
rio da República, na Secretaria da Escola Profissional do Fundão.

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

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

b) Esse acto terá lugar na Escola Profissional do Fundão, pelas
10 horas e 30 minutos do 2.º dia útil posterior à data para entrega
das propostas.

8 � A caução a exigir para garantir o contrato é de 5 % do valor
da adjudicação.
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9 � A empreitada é por série de preços e as modalidades essen-
ciais de financiamento e de pagamento são mensais em função dos
autos de medição dos trabalhos efectuados.

10 � Modalidade jurídica de associação de empresas � consórcio.
11 � a) Os concorrentes deverão ser titulares de certificado de

classificação de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOP-
PI, contendo as seguintes autorizações (Decreto-Lei n.º 61/99, de
2 de Março, e Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho):

a1) A classificação como empreiteiro geral de edifícios na
1.ª categoria de classe correspondente ao valor global da
proposta;

a2) As 3.ª, 7.ª, 10.ª e 13.ª subcategorias da 1.ª categoria,
13.ª subcategoria da 3.ª categoria, 1.ª, 2.ª, 5.ª, 6.ª, 8.ª, 10.ª e
11.ª subcategorias da 5.ª categoria e 2.ª subcategoria da
6.ª categoria, da classe correspondente, cada uma, ao valor
dos trabalhos especializados que lhe respeitam.

b) Todos os concorrentes deverão fazer acompanhar a sua pro-
posta dos documentos referidos no n.º 15 do programa de con-
curso.

c) A avaliação da capacidade financeira, económica e técnica dos
concorrentes será efectuada com base nos seguintes indicadores:

i) Capacidade económico-financeira � os concorrentes deve-
rão comprovar a sua capacidade económico-financeira ga-
rantindo, no mínimo, um dos valores dos quartis inferiores
referentes à média do exercício dos anos de 1999, 2000 e
2001, de acordo com a Portaria n.º 1454/2001, de 28 de
Dezembro;

ii) Capacidade técnica � será avaliada pela demonstração da
execução de, pelo menos, uma obra pública e de idêntica
natureza da obra em curso, iniciada ou executada nos últi-
mos três anos; o montante da obra referida deverá ser su-
perior a 40  % do valor da proposta base e deve ser acom-
panhada de certificado de boa execução passado pelo dono
da obra.

d) No caso de empresas em início de actividade, devidamente com-
provada, a avaliação da capacidade económica e financeira será efec-
tuada com base nas informações prestadas, em documento abonató-
rio de uma instituição bancária reconhecida e não de acordo com os
indicadores.

e) No caso de se tratarem de grupos de empresas que declarem
intenção de constituírem juridicamente uma única entidade, um agru-
pamento complementar de empresas ou um consórcio externo, cada
uma das empresas deverá satisfazer os requisitos indicados na alí-
nea c), subalínea i).

12 � O prazo de validade da proposta deverá ser de 66 dias, con-
tados da data do acto público do concurso.

13 � Critérios de adjudicação � a adjudicação será feita à pro-
posta economicamente mais vantajosa, implicando a ponderação dos
seguintes factores, por ordem decrescente da sua importância:

a) Valor técnico da proposta (30 %);
b) Preço (60 %);
c) Prazo (10 %),

que serão contabilizados, e ordenados por ordem crescente, de acordo
com a fórmula:

Ca = 0,30 × Vt + 0,60 × Cv + 0,10 × Cp
em que:

Ca = coeficiente para adjudicação (será considerada a proposta
mais vantajosa a que apresente o valor do coeficiente Ca mais
baixo);

Vt = 0,30 × MD + 0,25 × QME + 0,20 × PT + 0,15 × MH + 0,10 ×
× MM

em que:

MD = memória descritiva e justificativa do modo de exe-
cução da obra;

QME = qualidade dos materiais e equipamentos a empre-
gar;

PT = programa de trabalhos;
MH = meios humanos;
MM = meios materiais;

Cv = Vp/Pb

em que:

Vp = valor da proposta;
Pb = preço base;

Cp = Pp/Pc

em que:

Pp = prazo da proposta;
Pc = prazo do concurso.

8 de Novembro de 2002. � O Presidente da Direcção, Silvério
dos Reis Daniel. 1000161618

Anúncio

Concurso para empreitada de construção completa
da Escola Profissional do Fundão e arranjos exteriores

Silvério dos Reis Daniel, presidente da direcção da Associação
Promotora de Ensino Profissional da Cova da Beira, torna públi-
co que esta associação promoveu a anulação do concurso público
para adjudicação da empreitada em epígrafe, cujo aviso de aber-
tura foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 48, de
26 de Fevereiro de 2002, por dificuldades de disponibilidade atem-
pada de todos os elementos necessários à apresentação das pro-
postas.

Mais torna público que nesta data foi enviado para publicação novo
anúncio relativo à mesma empreitada.

8 de Novembro de 2002. � O Presidente da Direcção, Silvério
dos Reis Daniel. 1000161620

SANEST � SANEAMENTO DA COSTA DO ESTORIL, S. A.

Aviso

Concurso público para execução da empreitada de bene-
ficiação do tratamento de águas residuais do Sistema
de Saneamento da Costa do Estoril.

1 � Para os devidos efeitos se torna público que a data de entre-
ga das propostas foi adiada, sendo o anúncio � inserido no Diário
da República, 3.ª série, n.º 9, 2.º suplemento, do dia 11 de Janeiro
de 2002, e publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias
em 8 de Janeiro de 2002 � relativo ao concurso referido em epí-
grafe alterado quanto à alínea a) do seu n.º 6, que passará a ter a
seguinte redacção:

6 � a) Data e hora limite para a apresentação das propos-
tas � até às 17 horas e 30 minutos do dia 20 de Janeiro de
2003, devendo ser enviadas pelo correio, sob registo e com aviso
de recepção, ou entregues em mão, contra recibo, mantendo-se
em qualquer dos casos a obrigatoriedade de que as mesmas se-
jam recebidas no prazo fixado nesta alínea.

2 � Este aviso foi enviado para publicação no Diário da Repú-
blica e no Jornal Oficial das Comunidades Europeias em 13 de
Novembro de 2002.

13 de Novembro de 2002. � Pelo Conselho de Administração,
(Assinatura ilegível.) 3000078602

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA AMADORA

Anúncio

Concurso público para adjudicação da empreitada de
construção de edifício para extensão do Ensino Básico
da Escola Luís Madureira.

1 � O concurso é promovido pela Santa Casa da Misericórdia da
Amadora, sita na Quinta das Torres, Estrada da Portela, Buraca,
2720-461 Amadora (telefone: 214722200; fax: 214722212).

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 da empreitada � na Quinta das Tor-
res, Estrada da Portela, Buraca, Amadora.

b) Empreitada de construção de «Edifício para extensão do Ensi-
no Básico da Escola Luís Madureira».

c) O preço base do concurso é de 918 113 euros.
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4 � Prazo máximo de execução da obra � 240 dias, incluindo
sábados, domingos e feriados, contados a partir da data de consigna-
ção dos trabalhos.

5 � a) O processo de concurso encontra-se patente na Santa Casa
da Misericórdia da Amadora, onde podem ser examinados ou pedi-
dos o processo de concurso e documentação complementar e obtida
cópia autenticada destas peças, todos os dias úteis durante as horas
normais de expediente nos 21 dias posteriores ao dia seguinte ao da
publicação deste anúncio no Diário da República.

b) As cópias do processo do concurso poderão ser levantadas no
local indicado no n.º 1 e no horário indicado na alínea a), mediante
o pagamento de 250 euros.

6 � a) As propostas deverão ser entregues até às 17 horas do
30.º dia posterior ao da publicação deste anúncio no Diário da Re-
pública.

b) As propostas serão entregues no endereço mencionado no n.º 1.
c) As propostas, os documentos de habilitação dos concorrentes,

bem como todos os elementos que instruem as propostas deverão
ser redigidos em língua portuguesa.

7 � a) Só podem intervir no acto público de abertura das pro-
postas os representantes dos concorrentes que se achem devidamen-
te credenciados.

b) O acto público de abertura das propostas terá lugar no endere-
ço mencionado no n.º 1, às 10 horas do dia útil seguinte ao da en-
trega das propostas.

8 � O adjudicatário garantirá por caução o exacto e pontual cum-
primento das obrigações do contrato.

O valor da caução será de 5 % do valor total de adjudicação e será
prestada por depósito em dinheiro, ou em títulos emitidos ou garan-
tidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária, ou ainda por segu-
ro-caução, nos termos do artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

9 � A empreitada é por preço global, nos termos do artigo 9.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, efectuando-se os pagamen-
tos em prestações variáveis, em função das quantidades de trabalho
periodicamente executadas (pagamentos por medição).

10 � Podem apresentar-se a concurso empresas ou agrupamen-
tos de empresas, nas condições e termos previstos no artigo 57.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e no artigo 19.º do Decreto-
-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, sem que entre elas exista qualquer
modalidade jurídica de associação, que declarem a intenção de se
constituírem num consórcio externo de responsabilidade solidária no
caso de adjudicação da empreitada.

11.1 � Podem ser admitidos a concurso:

a) Os concorrentes que apresentem os documentos referi-
dos no artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, titulares de certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mer-
cados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
(lMOPPI), que inclua as seguintes autorizações � 1.ª ca-
tegoria (edifícios) com classe que cubra o valor total da
proposta, incluindo as subcategorias 1.ª, 5.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª,
10.ª, 11.ª, 13.ª e 14.ª

Nota. � Para os efeitos de verificação das classes das
subcategorias, os concorrentes deverão juntar nas suas pro-
postas os totais parciais dos orçamentos dos trabalhos en-
quadráveis nas diversas subcategorias;

b) Os concorrentes nacionais de outros Estados, nas condi-
ções previstas nas alíneas b), c) e d) do artigo 54.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, que apresentem
os documentos referidos nos artigos 67.º e 68.º do mes-
mo diploma.

11.2 � Quando os concorrentes se apresentem constituídos ou
declarem pretender constituir-se em consórcio externo, aproveitam
das autorizações das empresas associadas, devendo, pelo menos, a
classe de uma delas cobrir o valor total da obra e cada uma das ou-
tras o valor da parte da obra a que respeitam, nos termos do dispos-
to nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 61/
99, de 2 de Março.

11.3 � As condições mínimas de carácter técnico, económico e
financeiro que os concorrentes devem preencher para admissão ao
concurso são as fixadas no n.º 19 do programa do concurso.

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

13.1 � O critério de adjudicação da empreitada é o da proposta
economicamente mais vantajosa, tendo em conta a ponderação dos
seguintes factores:

a) Preço � 40 %;
b) Valia técnica da proposta � 45 %;
c) Prazo � 15 %.

13.2 � A proposta mais vantajosa será a que obtiver melhor pon-
tuação, segundo a metodologia fixada no programa do concurso.

14 � Não são admitidas variantes ao projecto de arquitectura
apresentado.

15 � Na avaliação da capacidade económica e financeira de cada
concorrente, ou de cada empresa em caso de concorrentes associa-
dos, deverão os concorrentes satisfazer, em relação a 2001:

Liquidez geral � 133,99 %;
Autonomia financeira � 20,38 %;
Grau de cobertura do imobilizado � 268,69 %.

O Provedor, Ilídio Loureiro. 3000078658

SIMTEJO � SANEAMENTO INTEGRADO
DOS MUNICÍPIOS DO TEJO E TRANCÃO, S. A.

Anúncio

Concurso público para a execução da empreitada «For-
necimento e montagem de silos de lamas para as
ETAR de Mafra, Malveira e Ericeira».

1 � A entidade adjudicante é a SIMTEJO � Saneamento Inte-
grado dos Municípios do Tejo e Trancão, S. A., com sede na Ave-
nida dos Defensores de Chaves, 45, 3.º, 1000-112 Lisboa (telefone:
213107900; fax: 213107901).

2 � O concurso é público, nos termos dos artigos 47.º e 48.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

3 � a) O local de execução é em Mafra, nas Estações de Trata-
mento de Águas Residuais de Mafra, Malveira e Ericeira.

b) Natureza e extensão dos trabalhos � fornecimento e monta-
gem de silos de lamas, parafusos transportadores, bombagem de la-
mas desidratadas, instrumentação associada e equipamentos acessó-
rios nas Estações de Tratamento de Águas Residuais de Mafra,
Malveira e Ericeira, incluindo projecto de execução, fornecimento
e montagem dos equipamentos, instalação eléctrica, automação,
construção civil, rede de águas e esgotos, CPV 45252130-8 e
45232421-9.

c) Preço base do concurso � 250 000 euros, com exclusão do IVA.
4 � Prazo máximo de execução da obra � seis meses.
5 � a) O processo de concurso encontra-se patente na

SIMTEJO � Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e
Trancão, S. A., Avenida dos Defensores de Chaves, 45, 2.º, 1000-
-112 Lisboa, onde pode ser examinado pelos interessados nos dias
úteis, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e das 14 horas e 30 mi-
nutos às 16 horas e 30 minutos, desde a publicação do presente anún-
cio no Diário da República até ao dia e hora do acto público do
concurso.

Desde que o solicitem até 16 de Dezembro de 2002, poderão os
interessados obter cópias do original do referido processo de con-
curso.

b) O fornecimento do processo e documentos complementares é
feito mediante o pagamento de 400 euros (com exclusão do IVA), a
pagar em dinheiro, cheque ou vale de correio a favor da entidade
adjudicante.

6 � a) As propostas deverão ser entregues até às 16 horas do dia
6 de Janeiro de 2003.

b) As propostas deverão ser enviadas por correio, sob registo com
aviso de recepção, ou entregues em mão, contra recibo, na SIMTEJO �
Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão, S. A., Ave-
nida dos Defensores de Chaves, 45, 2.º, 1000-112 Lisboa.

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

7 � a) São autorizados a intervir no acto público do concurso
concorrentes ou seus representantes credenciados e mandatados ex-
pressamente para o efeito.

b) O acto público do concurso realizar-se-á pelas 9 horas e 30 mi-
nutos do dia 7 de Janeiro de 2003 na SIMTEJO � Saneamento In-
tegrado dos Municípios do Tejo e Trancão, S. A., Avenida dos De-
fensores de Chaves, 45, 2.º, 1000-112 Lisboa.
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8 � O adjudicatário garantirá por caução de 5 % do preço total
da adjudicação o exacto e pontual cumprimento das obrigações que
assume com a celebração do contrato de empreitada.

9 � A empreitada é por preço global.
10 � Podem concorrer empresas legalmente constituídas ou

grupos de empresas que declarem a intenção de constituírem juri-
dicamente uma única entidade ou um consórcio externo, em re-
gime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração
do contrato.

11 � Podem ser admitidos a concurso:
11.1 � Os concorrentes portadores de certificado de classifica-

ção de empreiteiro de obras públicas que contenha autorização das
1.ª e 5.ª subcategorias da 1.ª categoria e 1.ª e 9.ª subcategorias da
5.ª categoria e da classe correspondente ao valor das suas propostas,
aplicando-se a cada uma das partes da empreitada, devendo pelo
menos uma das autorizações ser da classe correspondente ao valor
global da proposta.

11.2 � Os concorrentes não titulares de certificado de classi-
ficação de empreiteiros de obras públicas emitido pelo Instituto
dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de em-
preiteiros aprovados adequado à obra posta a concurso e emitido
por uma das autoridades mencionadas no anexo I do programa de
concurso, o qual indicará os elementos de referência relativos à
idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade
técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classifica-
ção atribuída nessa lista.

11.3 � Os não titulares de certificado de classificação de em-
preiteiro de obras públicas que não apresentem certificado de ins-
crição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apre-
sentem os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade,
capacidade financeira, económica e técnica para a execução da
obra posta a concurso, indicados no n.º 15.3 do programa de con-
curso.

12 � As propostas serão válidas por 66 dias contados a partir da
data do acto público do concurso. Se necessário, este prazo conside-
rar-se-á prorrogado, por consentimento tácito dos concorrentes que
nada requeiram em contrário, por mais 44 dias.

13 � A adjudicação será feita à proposta economicamente mais
vantajosa, ponderados os seguintes factores:

Valia técnica da proposta (45 %);
Preço (40 %);
Prazo de execução (15 %).

14 � São admitidas variantes ao projecto.

12 de Novembro de 2002. � O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Carlos Mineiro Aires. 3000078626

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
FORÇA AÉREA

Comando Logístico e Administrativo

Serviço Administrativo

Rectificação

Concurso público n.º 409/DA/2002

1 � Entidade adjudicante � Ministério da Defesa Nacional, Co-
mando Logístico e Administrativo da Força Aérea, Direcção de
Abastecimento, Avenida da Força Aérea Portuguesa, Alfragide,
2724-506 Amadora [telefone: (351) 214723653; fax:
(351) 214723775].

2 � Quantidade do bem, categoria do serviço ou do bem e sua
descrição com referência à Classificação Estatística de Produtos por
Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE) n.º 3696, do Con-
selho, de 29 de Outubro, publicado no JOCE, n.º L342, de 31 de
Dezembro de 1993.

Categoria: 63.40.12, descrição: Serviço de transitários.
Onde se lê:

11 � Data limite de apresentação das propostas � as pro-
postas deverão ser entregues ou enviadas por correio sob re-

gisto e com aviso de recepção, no Secretariado da Direcção
de Abastecimento, até às 16 horas do dia 5 de Novembro de
2002.

12 � Data, hora e local de abertura das propostas e indica-
ção das pessoas que a ela podem assistir � dia 6 de Novembro
de 2002; hora: 10 horas; local: Ministério da Defesa Nacional,
Comando Logístico e Administrativo da Força Aérea, sala de
concursos do CLAFA, Avenida de Leite de Vasconcelos, 2724-
-506 Alfragide. Podem assistir ao acto público do concurso o
concorrente ou o seu representante.

deve ler-se:

11 � Data limite de apresentação das propostas � as pro-
postas deverão ser entregues ou enviadas por correio sob re-
gisto e com aviso de recepção, no Secretariado da Direcção
de Abastecimento, até às 16 horas do dia 19 de Novembro
de 2002.

12 � Data, hora e local de abertura das propostas e indica-
ção das pessoas que a ela podem assistir � dia 20 de Novembro
de 2002; hora: 10 horas; local: Ministério da Defesa Nacional,
Comando Logístico e Administrativo da Força Aérea, sala de
concursos do CLAFA, Avenida de Leite de Vasconcelos, 2724-
-506 Alfragide. Podem assistir ao acto público do concurso o
concorrente ou o seu representante.

8 de Novembro de 2002. � Pelo Chefe do Serviço, o Chefe da
2.ª Repartição, João Rosado, major/ADMAER 3000078680

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção-Geral da Saúde

Hospital Distrital de Pombal

Aviso de rectificação

Concurso público n.º 710001/2002 � «Obras de ampliação
e alteração do alçado sul para instalação de um eleva-
dor monta-camas e construção de uma coluna de es-
cadas no Hospital Distrital de Pombal» (artigos 48.º, 59.º
e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março).

Tendo saído incompleta a redacção da alínea b) do n.º 3 do aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 244, de 22 de Outu-
bro de 2002, rectifica-se que onde se lê:

b) Empreitada de obras de ampliação e alteração do alçado sul
para instalação de um elevador monta camas e construção de
uma coluna de escadas (categoria CPA 45.21.1).

deve ler-se:

b) Empreitada de obras de ampliação e alteração do alçado sul
para instalação de um elevador monta-camas e construção
de uma coluna de escadas (1.ª categoria � subcategorias 1.ª,
5.ª, 9.ª, 12.ª, 13.ª e 15.ª; 5.ª categoria � subcategorias 1.ª,
5.ª, 7.ª e 10.ª).

Mantém-se inalterado o prazo inicialmente fixado para apresen-
tação de propostas.

7 de Novembro de 2002. � O Administrador-Delegado, José Al-
bino e Silva. 3000078435

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

Aviso rectificativo

E16/02/CP � Concurso público para a empreitada
de execução da Biblioteca Municipal de Tavira

Para os devidos efeitos, torna-se público que, relativamente ao
concurso mencionado em epígrafe, publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 228, de 2 de Outubro de 2002, as alíneas dos
números que a seguir se anunciam passam a ter a seguinte redac-
ção:

6 � a) As propostas deverão ser entregues até às 17 horas e
30 minutos do dia 9 de Dezembro de 2002, pelos concorrentes
ou seus representantes, na Secretaria de Obras e Urbanismo da
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Câmara Municipal de Tavira, Praça da República, 8800-
-951 Tavira, contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob re-
gisto e com aviso de recepção.

7 � Acto público do concurso:

b) O acto público do concurso terá lugar no Salão No-
bre dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de
Tavira, pelas 10 horas do dia 10 de Dezembro de
2002.

Data de envio do anúncio para publicação no Diário da Repú-
blica � 11 de Novembro de 2002.

Data de recepção do anúncio, para publicação, na Imprensa Na-
cional-Casa da Moeda, S. A. � 11 de Novembro de 2002.

11 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Ma-
cário Correia. 1000161605

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 259, de
9 de Novembro de 2002, a p. 24 166, foi publicado com inexacti-
dão o anúncio do Hospital de São Francisco Xavier com o registo
n.º 3000077053. Assim, rectifica-se que no n.º 2 onde se lê «presta-
ção do serviço de alimentação no Hospital São Francisco Xavier»
deve ler-se «prestação do serviço de transporte no Hospital de São
Francisco Xavier». 3000078716

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 259, de
9 de Novembro de 2002, a p. 24 168, foi publicado com inexacti-

dão o anúncio do Instituto para a Construção Rodoviária. Assim,
rectifica-se que na alínea b) do n.º 12 onde se lê «Data e hora limite
de recepção das propostas � 17 de Dezembro, até às 15 horas» deve
ler-se «Data e hora limite de recepção das propostas � 16 de Janei-
ro de 2003, até às 15 horas». 3000078720

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 261, de
12 de Novembro de 2002, a p. 24 275, foi publicado com inexacti-
dão o anúncio do Serviço de Prevenção e Tratamento da
Toxicodependência. Assim, rectifica-se que, em epígrafe, onde se lê
«Presidência do Conselho de Ministros» deve ler-se «Ministério da
Saúde». 3000078722

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 258, de
8 de Novembro de 2002, a p. 24 043, foram publicados com ine-
xactidão os anúncios de concurso público n.os 4/03 e 5/03 do Servi-
ço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência. Assim, rec-
tifica-se que, em epígrafe, onde se lê «Presidência do Conselho de
Ministros» deve ler-se «Ministério da Saúde». 3000078724

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 259, de
9 de Novembro de 2002, a p. 24 157, foi publicado com inexacti-
dão o anúncio do Instituto de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambi-
ente. Assim, rectifica-se que na alínea a) do n.º 6 onde se lê «até às
16 horas do dia 16 de Dezembro de 2002» deve ler-se «até às 16 ho-
ras do dia 12 de Dezembro de 2002» e na alínea b) do n.º 7 onde se
lê «às 10 horas do dia 17 de Dezembro de 2002» deve ler-se «às
10 horas do dia 13 de Dezembro de 2002». 3000078725
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Despacho

Processo n.º 1891/2001

Para efeitos do n.º 2 do artigo 10.º do Código do IRC, revisto e
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho, reconhece-
-se à Associação Humanitária do Corpo dos Bombeiros Voluntários
de Caxarias, com o NIPC 501392629, sita na Rua dos Bombeiros
Voluntários, em Caxarias, a isenção de IRC nos termos e com a se-
guinte amplitude:

Categoria B � rendimentos empresariais derivados do exercí-
cio das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas no
âmbito dos seus fins estatutários;

Categoria E � rendimentos de capitais com excepção dos pro-
venientes de quaisquer títulos ao portador, não registados nem
depositados, nos termos da legislação em vigor;

Categoria F � rendimentos prediais;
Categoria G � ganhos de mais-valias.

A isenção aplica-se a partir de 13 de Julho de 1998, data da de-
claração de utilidade pública, ficando a partir de 1 de Janeiro de
2001 condicionada à observância continuada dos requisitos estabele-
cidos nas alíneas a), b) e c) do n.º 3 do artigo 10.º do Código do IRC.

8 de Outubro de 2002. � Pela Ministra de Estado e das Finanças,
o Director-Geral, Armindo de Jesus de Sousa Ribeiro (por subdele-
gação do SEAF, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 192,
de 21 de Agosto de 2002). 3000077652

Direcção-Geral do Património

Aviso

Para conhecimento das entidades referidas no n.º 4 do artigo 6.º e
nas alíneas a) e b) do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 129/83, de 14 de
Março, informa-se que o fornecedor Alcatel e-Business Distribution,
Comércio, Serviços e Sistemas de Telecomunicações e Informática,
S. A., com sede na Rua do Moinho da Barrunchada, 2, 2795-
-544 Carnaxide, titular do contrato público de aprovisionamento
n.º 911 886 constante no anexo I I (redes) da Portaria n.º 161/
99 (2.ª série), de 23 de Fevereiro, em cumprimento do disposto nas
alíneas b) e d) do n.º 1 do artigo 12.º do caderno de encargos, rela-
tivo aos contratos públicos de aprovisionamento de microcomputa-
dores, redes de comunicação de dados e serviços e suportes lógicos
ao Estado, comunicou à Direcção-Geral do Património a seguinte
alteração:

Mudou a denominação social da firma para NextiraOne � So-
luções e Serviços Integrados de Comunicações, L.da

12 de Novembro de 2002. � Pela Directora-Geral, o Subdirector-
-Geral do Património, Manuel I. da Silva Pinheiro. 3000078728

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Instituto de Acção Social das Forças Armadas

Cofre de Previdência das Forças Armadas

Éditos

Em conformidade com o artigo 29.º do Estatuto do Cofre de Pre-
vidência das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 42 945,
de 26 de Abril de 1960, declara-se que correm éditos de 30 dias a
contar da data da sua publicação no Diário da República, para ha-
bilitação das pessoas que se julguem com direito a receber os subsí-
dios legados pelos subscritores falecidos abaixo mencionados, as quais
deverão apresentar, no prazo acima referido, todos os documentos
comprovativos dos seus direitos.

Número
do Posto Nome

subscritor

108 042 Coronel .................... Abel Lopes Teixeira.
108 064 Cap. M. G. ............... Alberto Ribas Lopes Praça.
108 521 Cap. M. G ................ Adolfo Brandão Rodrigues da Silva.
108 607 Tenente-general ....... Mário Avelino Sardoeiro Delgado.
110 736 Cap. M. G ................ João Torres Fontes de Sousa Campos.
111 094 Coronel .................... Júlio César Pedreira de Campos.
202 614 Segundo-sargento ...... Armando Augusto Moreira dos Santos.
208 957 Primeiro-sargento .... João Rodrigues Josefa.
210 942 Primeiro-sargento .... Luís António Comprido.
212 133 Sargento-ajudante ..... António da Costa.
212 559 Primeiro-tenente ...... Francisco Maria Ribeiro Teixeira.
213 044 Primeiro-sargento .... Crisanto António Manuel Vintém.
213 193 Primeiro-sargento .... Augusto Pena.
214 012 Primeiro-sargento .... Manuel Correia Marques da Fonseca.
216 365 Sargento-mor ........... Manuel Augusto Reis Fernandes.
217 741 Sargento-mor ........... Eurípedes Ferreira Silva.
219 330 Segundo-sargento ...... José Maria Lourenço.
300 969 Sargento-chefe ......... Henrique Antunes Lélé.
300 970 Sargento-chefe ......... Manuel António Matias.
301 042 Sargento-chefe ......... Luís Ledo Rodrigues Alves.
301 155 Capitão ..................... Albino Martins Cordeiro.
302 680 Sargento-chefe ......... António Joaquim Rodrigues Catapirra.
302 948 Primeiro-sargento .... Manuel Soares.
303 421 Sargento-ajudante ..... Virgílio do Nascimento.
304 702 Primeiro-sargento .... Manuel da Trindade Lopes.
311 284 Segundo-sargento ...... João Batista Soares de Jesus.
314 469 Sargento-ajudante ..... José Francisco Gomes.
315 876 Sargento-chefe ......... Florindo Martins Ribeiro.
316 675 Sargento-ajudante ..... Francisco Neves.

31 de Outubro de 2002. � O Chefe da DICOF, Mário de Almeida
Afonso, coronel/ADMAER. 3000078718

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Direcção-Geral do Turismo

Aviso

Por despacho do Secretário de Estado do Turismo de 15 de Outu-
bro de 2002, foi atribuída a utilidade turística a título definitivo ao
Hotel Rural Convento Nossa Senhora do Carmo, sito em Freixinho,
freguesia de Freixinho, concelho de Sernancelhe, distrito de Viseu,
de que é proprietária e exploradora Hotel Rural � Convento Nossa
Senhora do Carmo, L.da, com sede em Sernancelhe.

A referida utilidade turística é atribuída nos termos do disposto
nos artigos 2.º, n.º 1; 3.º, n.º 1, alínea a) (com a redacção dada pelo
artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro); 5.º, n.º 1,
alínea a); 7.º, n.os 1 e 3, e 11.º, n.º 1, todos do Decreto-Lei n.º 423/
83, de 5 de Dezembro, e nos termos do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 38/94, de 8 de Fevereiro, valendo pelo prazo de sete anos, con-
tado a partir da data de emissão da licença de utilização pela Câmara
Municipal de Sernancelhe, em 23 de Fevereiro de 2001, ficando, nos
termos do disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de
Dezembro, dependente do cumprimento dos seguintes condiciona-
mentos:

a) O estabelecimento deverá manter as exigências legais para
a classificação de hotel rural;

b) A empresa não poderá realizar, sem prévia autorização da
Direcção-Geral do Turismo e conhecimento da Comissão
de Utilidade Turística, quaisquer obras que impliquem alte-
ração do projecto aprovado ou das características arquitec-
tónicas do edifício respectivo.

De acordo com o n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 423/83,
de 5 de Dezembro (com a redacção introduzida pelo artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro), conjugado com o dispos-
to nos artigos 17.º e 22.º daquele diploma, a empresa proprietária
ou exploradora do estabelecimento fica isenta, relativamente à pro-
priedade e exploração do mesmo, das taxas devidas ao Governo Ci-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 273 � 26 de Novembro de 200225 458

vil e à Inspecção-Geral das Actividades Culturais, desde a data da
classificação do estabelecimento pela Direcção-Geral do Turismo,
por um prazo correspondente ao legalmente estabelecido para efei-
tos de isenção de contribuição autárquica � sete anos � de acordo
com o artigo 43.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho, isto é, de 23 de Fevereiro de
2001 até 23 de Fevereiro de 2008.

24 de Outubro de 2002. � Pela Comissão, Manuel Rocha.
3000077579

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde do Norte

Sub-Região de Saúde de Bragança

Contrato de avença (extracto)

Por deliberação do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Saúde de 24 de Julho de 2002, foi autorizada a celebração do contra-
to de avença, por seis meses eventualmente renováveis, bem como
a delegação no coordenador da Sub-Região de Bragança para a sua
outorga, com a médica Maria José Novoa Garcia, para o exercício
de funções no Centro de Saúde de Carrazeda de Ansiães, nos termos
do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 41/84, de 3 de Fevereiro, na re-
dacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 299/85, de 29 de Julho,
e do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

Para os devidos efeitos legais, o contrato inicia-se no dia 21 de
Outubro de 2002.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

O Coordenador Sub-Regional, A. Manuel Subtil 1000161614

Contrato de avença (extracto)

Por deliberação do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Saúde de 24 de Julho de 2002, foi autorizada a celebração do contra-
to de avença, por seis meses eventualmente renováveis, bem como
a delegação no coordenador da Sub-Região de Bragança para a sua
outorga, com o médico Óscar Amador Juncal Diaz, para o exercício
de funções no Centro de Saúde de Carrazeda de Ansiães, nos termos
do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 41/84, de 3 de Fevereiro, na re-
dacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 299/85, de 29 de Julho,
e do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

Para os devidos efeitos legais, o contrato inicia-se no dia 3 de
Outubro de 2002.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

O Coordenador Sub-Regional, A. Manuel Subtil 1000161613

Contrato de avença (extracto)

Por deliberação do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Saúde de 24 de Julho de 2002, foi autorizada a celebração do contra-
to de avença, por seis meses eventualmente renováveis, bem como
a delegação no coordenador da Sub-Região de Bragança para a sua
outorga, com a médica Begoña Perez Sanchez, para o exercício de
funções no Centro de Saúde de Mogadouro, nos termos do artigo 17.º
do Decreto-Lei n.º 41/84, de 3 de Fevereiro, na redacção que lhe foi
dada pelo Decreto-Lei n.º 299/85, de 29 de Julho, e do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.

Para os devidos efeitos legais, o contrato inicia-se no dia 5 de
Novembro de 2002.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

O Coordenador Sub-Regional, A. Manuel Subtil 1000161616

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E HABITAÇÃO

Direcção-Geral de Transportes Terrestres

Delegação de Transportes do Norte

Aviso n.º 2620/SEP

Por despacho de 3 de Setembro de 2002 do subdirector-geral de
transportes terrestres, exarado ao abrigo do Despacho n.º 18570/

2002 (2.ª série), de 23 de Julho de 2002, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 193, de 22 de Agosto de 2002, foi outorga-
da por 10 anos a carreira regular de passageiros entre Armamar-
-Lamego P/IP 3 requerida pela empresa EAVT � Empresa Auto-
mobilística de Viação e Turismo, L.da, com sede na Rua do Largo da
Vitória, 3, Lamego.

14 de Outubro de 2002. � O Director de Serviços, A. Pereira
Lima. 3000076781

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALENQUER

Anúncio

Processo n.º 229/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Alenquer.
Requerido � Fernando Isidro Carvalho Pinto.

A Dr.ª Susana Fontinha, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Alenquer:

Faz saber que são citados os credores do requerido Fernando Isidro
Carvalho Pinto, estado civil desconhecido, com domicílio na Ave-
nida de 25 de Abril, 84, 3.º, esquerdo, 2580 Alenquer, 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, 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 9 de Abril de 2002.

1 de Outubro de 2002. � A Juíza de Direito, Susana Fontinha. �
A Oficial de Justiça, Elisa Sá. 3000077036

Anúncio

Processo n.º 231/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Alenquer.
Requerido � Marco António Carvalho Pinto.

Belmira Felgueiras, juíza de direito do 2.º Juízo do Tribunal da Co-
marca de Alenquer:

Faz saber que são citados os credores do requerido Marco António
Carvalho Pinto, nascido em 19 de Julho de 1969, natural da fregue-
sia de São Martinho, concelho da Covilhã, com nacionalidade por-
tuguesa, identificação fiscal n.º 191182532, bilhete de identidade
n.º 9014162, emitido em 18 de Agosto de 2000 por Lisboa, válido
até 18 de Março de 2006, com domicílio no Casal do Pedrulho, Porto
da Luz, 2580 Alenquer, 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, 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 9 de Abril de 2002.

16 de Outubro de 2002. � A Juíza de Direito, Belmira
Felgueiras. � A Oficial de Justiça, Carla Galvão. 3000077018

TRIBUNAL DA COMARCA DE AROUCA

Anúncio

Processo n.º 547/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Ackermann Linhas � Venda de Linhas, L.da

Requerida � MINVA � Indústria de Calçado, L.da

O Dr. João António Filipe Ferreira, juiz de direito do Tribunal da
Comarca de Arouca:

Faz saber que são citados os credores da requerida MINVA �
Indústria de Calçado, L.da, identificação fiscal n.º 502907568, com
domicílio no lugar da Farrapa, Chave, 4540-267 Chave, para no
prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que co-
meçarão a contar-se da publicação do anúncio no Diário da Re-
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pública, deduzirem oposição, justificarem os seus créditos ou pro-
porem 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).

A petição deu entrada na Secretaria em 27 de Setembro de 2002.
Para constar se lavrou o presente edital, que vai ser devidamente

afixado no local que a lei determina.

30 de Outubro de 2002. � O Juiz de Direito, João António Filipe
Ferreira. � O Oficia de Justiça, Paulo Carneiro. 3000078393

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE AVEIRO

Anúncio

Processo n.º 446-E/1999.
Prestação de contas (liquidatário).

O Dr. Álvaro Carvalho, juiz de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e a falida PLASVOUGA � Com. de
Art. de Plástico, L.da, com endereço na Rua Direita, Costa do Valado,
3810 Oliveirinha, notificados para no prazo de cinco dias, decorri-
dos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publi-
cação do anúncio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo
liquidatário (artigo 223.º, n.º 1, do CPEREF).

25 de Outubro de 2002. � O Juiz de Direito, Álvaro Carvalho. �
A Oficial de Justiça, Isabel Silva. 3000078632

1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio

Processo n.º 886/2002.
Processo especial de recuperação de empresa (apresentação).
Requerente � M. J. & Varela � Malhas e Confecções, L.da

Credor � Instituto de Gestão Financeira da Segurança e outro(s).

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 28 de Outubro de 2002.

31 de Outubro de 2002. � A Juíza de Direito, Sofia Rodrigues. �
O Oficial de Justiça, José Maria Pereira. 3000078586

TRIBUNAL DA COMARCA DE TORRES NOVAS

Anúncio

Processo n.º 459/2002.
Processo especial de recuperação de empresa (apresentação).
Requerente � COLORENA � Tintas, Pint. Dec. Const. Civil, L.da

Credor � Instituto de Gestão Financeira da Seg. Social e outro(s).

São citados os credores desconhecidos 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 oposi-
ção, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra provi-
dência diferente 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 17 de Outubro de 2002.

21 de Outubro de 2002. � A Juíza de Direito, Susana Cabaço. �
A Oficial de Justiça, Eugénia Esteves. 3000077620

TRIBUNAL DA COMARCA DE TORRES VEDRAS

Anúncio

Processo n.º 847/2002.
Falência (requerida).
Requerente � C. D. A. � Cooperativa P/Desenv. Agrícola, C. R. L.
Requerido � José Joaquim Gomes Carimbo e outro(s).

José Valério Ratão Casado, juiz de direito do 3.º Juízo do Tribunal da
Comarca de Torres Vedras:

Faz saber que são citados os credores do requerido José Joa-
quim Gomes Carimbo, estado civil desconhecido, com domicílio
na Casal Alquiteira, 2560 São Pedro da Cadeira, 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, de-
duzirem oposição, justificarem os seus créditos, 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 21 de Outubro de 2002.

24 de Outubro de 2002. � O Juiz de Direito, José Valério Ratão
Casado. � A Oficial de Justiça, Paula de Jesus Faria Pinheiro.

3000077624

TRIBUNAL DA COMARCA DE RIO MAIOR

Anúncio

Processo n.º 366/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Abílio Correia.
Requerida � TRANSSOURÕES � Transportes Rodoviários, L.da

João Manuel P. Cordeiro Brazão, juiz de direito do 2.º Juízo do
Tribunal da Comarca de Rio Maior:

Faz saber que são citados os credores da requerida TRANSSOU-
RÕES � Transportes Rodoviários, L.da, com domicílio na Rua Prin-
cipal, Sourões, 2040-024 Alcobertas, Rio Maior, 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, 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 26 de Setembro de 2002.

16 de Outubro de 2002. � O Juiz de Direito, João Manuel P.
Cordeiro Brazão. � A Oficial de Justiça, Maria José Antunes An-
drade. 3000077116

Anúncio

Processo n.º 406/2002.
Falência (requerida).
Requerente � a magistrada do Ministério Público.
Requerida � J. Pereira Nogueira Construções e Obras P., L.da

João Manuel P. Cordeiro Brazão, juiz de direito do 2.º Juízo do
Tribunal da Comarca de Rio Maior:

Faz saber que são citados os credores da requerida J. Pereira No-
gueira Construções e Obras P., L.da, com domicílio em Sourões, 2040-
-023 Alcobertas, Rio Maior, para no prazo de 10 dias, decorridos
que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publica-
ção do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, justi-
ficarem os seus créditos, 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 14 de Outubro de 2002.

17 de Outubro de 2002. � O Juiz de Direito, João Manuel P.
Cordeiro Brazão. � O Oficial de Justiça, Francisco M. Fernandes
Coelho. 3000077061

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 192/2001.
Falência (requerida).
Requerente � PESCANOVA (Portugal) � Produtos Alimentares, L.da

Requerida � Leontina Nunes Saraiva Rodrigues, residente na Rua de
Feliciano de Sousa, 132, porta 13, Lisboa.

O Dr. Manuel Carlos Gonçalves Varandas, juiz de direito do 1.º Juízo
do Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 25 de Outubro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida Leontina
Nunes Saraiva Rodrigues, residente na Rua de Feliciano de Sousa, 132,
porta 13, Lisboa, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publica-
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ção 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 CPEREF.

28 de Outubro de 2002. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos
Gonçalves Varandas. � O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego.

3000078698

Anúncio

Processo n.º 137/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Espírito Santo, S. A.
Requeridos � José Lemos Cunha Cruchinho e mulher, Maria Luísa

Pedro Costa Cunha

Manuel Carlos G. Varandas, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 4 de Novembro de 2002, profe-
rida nos presentes autos, foi declarada a falência dos requeridos
José Lemos Cunha Cruchinho e mulher, Maria Luísa Pedro Costa
Cunha, com domicílio na Rua de Cândida Aires Magalhães, 5-3 e
5 A, Odivelas, 2675-517 Odivelas, tendo sido fixado em 30 dias,
contados da publicação do competente anúncio no Diário da
República, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos,
conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e),
do CPEREF.

5 de Novembro de 2002. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos G.
Varandas. � O Oficial de Justiça, Rui Manuel Laranjeira.

3000078676

Anúncio

Processo n.º 242/2002.
Falência (requerida).
Requerente � CREDIVALOR � Sociedade Parabancária de Valori-

zação de Créditos, S. A.
Requeridos � Guilherme da Silva Monteiro e Felicidade de Jesus Rosa.

O Dr. Manuel Carlos Gonçalves Varandas, juiz de direito do 1.º Juízo
do Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que por sentença de 4 de Novembro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência dos requeridos Guilher-
me da Silva Monteiro e Felicidade de Jesus Rosa, residentes em Agual-
va de Cima, 2965 Águas de Moura, Setúbal, tendo sido fixado em
30 dias, contados da publicação do competente anúncio no Diário
da República, o prazo para os credores reclamarem os seus crédi-
tos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e),
do CPEREF.

5 de Novembro de 2002. � O Juiz de Direito, Manuel Carlos
Gonçalves Varandas. � O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego.

3000078665

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 267/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Comercial Português, S. A.
Requerida � Mello & Fernandes � Imp. Exp. Bens de Consumo, L.da

Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida Mello & Fer-
nandes � Imp. Exp. Bens de Consumo, L.da, com domicílio no Largo
do Calvário, 30, 4.º, esquerdo, Lisboa, para no prazo de 10 dias, de-
corridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da
publicação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposi-
ção, justificarem os seus créditos ou proporem qualquer outra provi-
dência diferente 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 23 de Julho de 2002.

7 de Novembro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. � A Oficial de Justiça, Isabel Oliveira.

3000078667

Anúncio

Processo n.º 317/2001.
Falência (apresentação).
Requerente � RUGOM � Importação e Exportação, L.da

Credor � GALSOM � Soc. de Equip. Elect., L.da

A Dr.ª Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que por sentença de 6 de Novembro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerente RUGOM �
Importação e Exportação, L.da, identificação fiscal n.º 501370510,
com domicílio na Rua de Jorge Barradas, 217, 1.º, Lisboa, tendo sido
fixado em 30 dias, contados da publicação do competente anúncio
no Diário da República, o prazo para os credores reclamarem os
seus créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e), do CPEREF.

7 de Novembro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. � A Oficial de Justiça, Isabel Oliveira.

3000078735

Anúncio

Processo n.º 362/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Dia Portugal � Supermercados, S. A
Requerida � NUTRIECO � Comércio de Carnes, L.da

Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que são citados os credores da requerida NUTRIECO �
Comércio de Carnes, L.da, com sede na Rua do Barão Sabrosa, 84,
2.º, B, Lisboa, 1900-093 Lisboa, para no prazo de 10 dias, decorri-
dos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publi-
cação do anúncio no Diário da República, deduzirem oposição, jus-
tificarem 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).

A petição deu entrada na Secretaria em 28 de Outubro de 2002.

7 de Novembro de 2002. � A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. � O Oficial de Justiça, Ilídio José Nunes.

3000078672

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

Anúncio

Processo n.º 156/2002.
Falência (apresentação).
Requerente � Sousa Pereira (Irmãos), L.da, e outro(s).

O Dr. Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito deste Tribunal:

Faz saber que por sentença de 3 de Outubro de 2002, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerente Sousa
Pereira (Irmãos), L.da, com sede na Rua de Antero de Quental, 463,
1.º, 4050-058 Porto, tendo sido fixado em 30 dias, contados da
publicação do competente anúncio no Diário da República, o pra-
zo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o esta-
tuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial o Dr. António Filipe Mendes e
Murta, com endereço na Rua de Santiago, 879, 2.º, esquerdo, Condosa
(Santiago), Guimarães.

8 de Outubro de 2002. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Isabel Silva. 1000152492

Anúncio

Processo n.º 236/2002.
Falência (requerida).
Requerente � Banco Internacional de Crédito, S. A.
Requerida � Nápoles & Nápoles � Materiais de Construção, L.da

Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal
de Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que são citados os credores da requerida Nápoles &
Nápoles � Materiais de Construção, L.da, identificação fiscal
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n.º 502290200, com sede na Rua de Rebordões, 210, 4435-416 Rio
Tinto, para no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio no Diá-
rio 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 (artigo 20.º,
n.os 2 e 3, do CPEREF).

A petição deu entrada na Secretaria em 16 de Outubro de 2002.

24 de Outubro de 2002. � O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. � A Oficial de Justiça, Maria Isabel Silva.

3000078486

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Aviso

Engenheiro Joaquim Barroso de Almeida Barreto, presidente da Câ-
mara Municipal de Cabeceiras de Basto:

Faz saber que, para cumprimento do disposto no n.º 2 do arti-
go 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção
que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho,
e em conformidade com o despacho de 21 de Outubro de 2002, vai
proceder-se à discussão pública do pedido de alteração ao alvará de
loteamento n.º 2/92, de 6 de Fevereiro, para o prédio localizado no
lote n.º 9, lugar de Ponte da Ponte Velha, freguesia de Pedraça, re-
querida em nome de Carlos Manuel Ferreira Gonçalves, que decorre-
rá pelo prazo de 15 dias úteis, contados a partir da data da sua pu-
blicação no Diário da República.

Durante o período de discussão pública, o processo estará dispo-
nível para consulta na Divisão Administrativa de Obras.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimento apresentados pelos particulares
deverão ser entregues na secretaria da Divisão Administrativa de
Obras.

28 de Outubro de 2002. � Pelo Presidente da Câmara, o Vice-
-Presidente, (Assinatura ilegível.) 1000161601

Aviso

Engenheiro Joaquim Barroso de Almeida Barreto, presidente da Câ-
mara Municipal de Cabeceiras de Basto:

Faz saber que, para cumprimento do disposto no n.º 1 do arti-
go 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção
que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho,
e em conformidade com o despacho de 21 de Outubro de 2002, vai
proceder-se à discussão pública do pedido de operação de loteamento,
para o prédio localizado no lugar do Colégio, freguesia de Vila Nune,
requerido em nome de Amadeu Bastos de Moura, que decorrerá pelo
prazo de 15 dias úteis, contados a partir da data da sua publicação
no Diário da República.

Durante o período de discussão pública, o processo estará dispo-
nível para consulta na Divisão Administrativa de Obras.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimento apresentados pelos particulares
deverão ser entregues na secretaria da Divisão Administrativa de
Obras.

28 de Outubro de 2002. � Pelo Presidente da Câmara, o Vice-
-Presidente, (Assinatura ilegível.) 1000161607

CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO

Aviso n.º 239/2002

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de condutor de máquinas pesadas e veículos
especiais, do grupo de pessoal auxiliar.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho, no uso da competência expressa na alínea a) do n.º 2 do ar-
tigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova re-
dacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, datado de

5 de Novembro corrente, foi nomeado para provimento do lugar
de condutor de máquinas pesadas, e veículos especiais, do grupo
de pessoal auxiliar, o seguinte candidato, nos termos dos n.os 1 e
2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e
respectivas alterações, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, cuja lista de classifica-
ção final foi publicitada no edifício dos Paços do município, em
24 de Outubro findo e notificada ao candidato na mesma data,
nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho:

Carlos Manuel da Silva Ferreira.

Mais se torna público que o referido candidato deverá tomar pos-
se do lugar acima mencionado no prazo de 20 dias úteis a contar da
publicação do presente aviso no Diário da República. (Isento de
visto do Tribunal de Contas.)

6 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Paulo Cal-
das. 1000161619

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES

Aviso

Concurso interno geral de ingresso para provimento de
um lugar de encarregado de brigada de limpa-colecto-
res.

1 � Nos termos do disposto no 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, para os devidos efeitos se torna público que, por
despacho do presidente da Câmara Municipal de 24 de Setembro de
2002, se encontra aberto concurso interno geral de ingresso para
provimento de um lugar de encarregado de brigada de limpa-colec-
tores, do quadro de pessoal desta autarquia, pelo prazo de 10 dias
úteis contados a partir da data de publicação do presente aviso no
Diário da República.

1.1 � 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 � Prazo de validade � o presente concurso destina-se ao pro-
vimento de uma vaga para a categoria acima referida, do quadro de
pessoal deste município e é válido, apenas, para o lugar posto a
concurso.

3 � Legislação aplicável � Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 427/89, de 7 de Dezembro, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro, e suas alterações,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, 353-A/89, de 16 de Outubro, e suas alterações, 404-A/98,
de 18, de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e
412-A/98, de 30 de Dezembro.

4 � O conteúdo funcional do lugar a prover é o constante no
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 � Local de trabalho � área do município de Chaves.
6 � As condições de trabalho e regalias sociais são as generica-

mente vigentes para os funcionários da administração local, sendo a
remuneração dos lugares a prover correspondente ao estabelecido no
n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, anexo III, sendo o vencimento o correspondente ao escalão 1,
índice 195.

7 � Requisitos gerais de admissão � são requisitos gerais de ad-
missão ao concurso os definidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8 � Requisitos especiais � os definidos no artigo 11.º do Decre-
to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/89, de 30 de Dezembro.

9 � Formalização das candidaturas � as candidaturas deverão ser
formalizadas através de requerimento de admissão dirigido ao presi-
dente da Câmara Municipal de Chaves, podendo ser remetido pelo
correio, registado e com aviso de recepção, para a Câmara Munici-
pal, ou entregue pessoalmente na Secção de Pessoal, devendo cons-
tar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade e
serviço que o emitiu, situação militar, residência e telefone);

b) Habilitações literárias;
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c) Situação profissional, com indicação da categoria, serviço
a que pertence, natureza do vínculo e antiguidade na carreira
e na função pública;

d) Identificação do lugar a que se candidata;
e) Quaisquer outros elementos que os concorrentes conside-

rem relevantes para apreciação do seu mérito ou constituí-
rem motivo de preferência legal.

10 � Juntamente com os documentos comprovativos dos requi-
sitos de admissão, os candidatos deverão apresentar:

a) Curriculum vitae detalhado e devidamente comprovado;
b) Declaração, emitida e autenticada pelo organismo de ori-

gem, a qual especificará detalhadamente a categoria de que
o candidato é titular, as funções exercidas durante os três
últimos anos, bem como o tempo de serviço na carreira e
na função pública;

c) Documento comprovativo das habilitações literárias;
d) Documento comprovativo das classificações de serviço dos

últimos três anos.

11 � Os candidatos eventualmente ao serviço desta Câmara
Municipal ficam dispensados da apresentação dos documentos com-
provativos dos requisitos que constem dos respectivos processos
individuais.

12 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

13 � Os métodos de selecção dos candidatos são os seguintes:

Prova oral de conhecimentos;
Avaliação curricular.

13.1 � A prova oral de conhecimentos � a prova oral de conhe-
cimentos será eliminatória e terá a duração máxima de uma hora, sendo
excluídos os candidatos que obtenham uma classificação inferior a
10 valores, considerando como tal, por arredondamento, a classifica-
ção inferior a 9,5 valores, e versará sobre as seguintes matérias:

Regime Jurídico da Função Pública:

Noção Elementar de Funcionários e Agentes;
Deontologia Profissional;
Direitos e Deveres dos Funcionários e Agentes.

Outros temas � Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de
Agosto.

A prova oral de conhecimentos será valorada de 0 a 20 valores.
13.2 � A avaliação curricular � destina-se a avaliar as aptidões

dos candidatos, sendo considerados e ponderados os seguintes facto-
res: habilitações literárias de base, formação profissional relaciona-
da com a área funcional do lugar posto a concurso, experiência pro-
fissional, classificação de serviço, os quais serão ponderados segundo
a seguinte fórmula:

AC =
 HA + FP + EP + CS

4
sendo:

AC = avaliação curricular;
HA = habilitações académicas:

9.º ano ou equivalente � 14 valores;
Restantes casos � 13 valores;

FP = formação profissional na área:

De uma a três acções � 16 valores;
De quatro a cinco acções � 18 valores;
Mais de cinco acções � 20 valores.

Só serão consideradas as acções de formação com mais de
sete horas;

EP = experiência profissional na área � para a determinação
deste factor de avaliação curricular serão ponderados os anos
de experiência na função pública, na carreira profissional e
categoria profissional, sendo os mesmos quantificados segun-
do a seguinte fórmula:

EP =
 FP + EC + EC'

3
sendo

EP = experiência profissional;
FP = tempo de serviço na função pública;

EC = tempo de serviço na carreira profissional;
EC' = tempo de serviço na categoria profissional.

Os factores de ponderação acima anunciados, consubstan-
ciados no tempo de serviço na função pública, tempo de ser-
viço na respectiva carreira profissional e tempo de serviço
na respectiva categoria profissional, serão valorados da se-
guinte forma:

Até 3 anos � 10 valores;
De 4 a 5 anos � 11 valores;
De 6 a 7 anos � 12 valores;
De 8 a 9 anos � 13 valores;
De 10 a 11 anos � 14 valores;
De 12 a 14 anos � 15 valores;
De 15 a 20 anos � 16 valores.

CS = classificação de serviço:

Muito bom com pontuação de 10 � 20 valores;
Muito bom com pontuação de 9 � 18 valores;
Bom com pontuação de 8 � 16 valores;
Bom com pontuação de 7 � 14 valores;
Bom com pontuação de 6 � 12 valores.

13.3 � Classificação final � será expressa de 0 a 20 valores,
obtida da seguinte fórmula:

CF =
 4 (POC) + 2 AC

6
sendo:

CF = classificação final;
POC = prova oral de conhecimentos;
AC = avaliação curricular.

14 � A lista dos candidatos admitidos e excluídos e a lista de
classificação final serão publicadas nos prazos e termos definidos nos
artigos 33.º, 34.º, 35.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

14.1 � Os critérios de apreciação e ponderação da prova oral de
conhecimentos, da avaliação curricular e da entrevista profissional
de selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constam da acta da reunião do júri
do concurso, a qual será facultada aos candidatos quando solicitada.

15 � O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente � arquitecto António Cândido Monteiro Cabeleira,
vice-presidente da Câmara Municipal de Chaves.

Vogais efectivos:

Engenheiro Artur Lopes Baltazar, chefe de Divisão e Abas-
tecimento Público.

Engenheiro José Luís Figueiredo Araújo, técnico superior
de 2.ª classe.

Vogais suplentes:

Dr. Marcelo Caetano Martins Delgado, director de Depar-
tamento de Administração Geral.

Dr.ª Paula Cristina Carvalho Cabugueira, técnica superior
de 2.ª classe, a desempenhar funções na Divisão de Re-
cursos Humanos.

No caso de falta ou impedimento do presidente do júri, este será
substituído pelo 1.º vogal efectivo.

28 de Outubro de 2002. � O Presidente da Câmara, João Gon-
çalves Martins Batista. 1000161600

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 28 de Outubro de 2002, na sequência de concurso externo
de ingresso para provimento de um lugar de técnico profissional de
2.ª classe da carreira técnica profissional de biblioteca e documenta-
ção, do grupo de pessoal técnico profissional, aberto por aviso pu-
blicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 160, de 13 de Julho de
2002, foi nomeada para o referido lugar a candidata aprovada em
1.º lugar, Susana Maria Cepa Martins.
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A nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias úteis conta-
dos do dia seguinte ao da publicação do presente aviso. (Isento de
visto do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º,
conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto).

28 de Outubro de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando
João Couto e Cepa. 3000078578

CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 192

Concurso interno geral de ingresso para provimento
de três lugares de auxiliar de acção educativa

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu
despacho datado de 31 de Outubro de 2002, foram nomeadas para
auxiliar de acção educativa as três primeiras classificadas no con-
curso acima referenciado, Maria Vitória dos Santos Baião Chainho,
Vanda Maria Batista Parreira e Maria de Jesus Vitorino Nunes res-
pectivamente, ao abrigo do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, aplicado à administração local por força do Decre-
to-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

Mais se torna público que as referidas nomeadas deverão compa-
recer para assinar o termo de posse no prazo de 20 dias úteis a con-
tar da publicação do presente aviso no Diário da República.

31 de Outubro de 2002. � O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000161631

Aviso n.º 193

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de telefonista

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu
despacho datado de 21 de Outubro de 2002, foi nomeada para tele-
fonista a primeira classificada no concurso acima referenciado, Cláu-
dia Isabel do Vale Parreira, ao abrigo do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

Mais se torna público que a referida nomeada deverá comparecer
para assinar o termo de posse no prazo de 20 dias úteis a contar da
publicação do presente aviso no Diário da República.

31 de Outubro de 2002. � O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000161632

CÂMARA MUNICIPAL DE LAMEGO

Aviso

José António de Almeida Santos, presidente da Câmara Municipal
de Lamego:

Torno público que, por meu despacho de 21 de Outubro, exonerei
das funções de secretário do Gabinete de Apoio Pessoal do vereador
em regime de permanência, professor José Manuel Lopes dos San-
tos, José Correia da Silva.

4 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Antó-
nio de Almeida Santos. 1000161621

Aviso

José António de Almeida Santos, presidente da Câmara Municipal
de Lamego:

Torno público que o vereador professor José Manuel Lopes dos
Santos deixou de exercer funções em regime de tempo inteiro desde
o dia 28 de Outubro de 2002.

4 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Antó-
nio de Almeida Santos. 1000161623

CÂMARA MUNICIPAL DA MADALENA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho de 13 de Maio de 2002, foi nomeado para exercer as funções

de chefe de Divisão Administrativa e Financeira em regime de
substituição o técnico superior de 1.ª classe Paulo Henrique Jorge
da Terra.

30 de Outubro de 2002. � O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Pereira Rodrigues. 1000161609

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALEGRE

Aviso

Concurso externo de ingresso para uma vaga de técnico
superior estagiário (área de comunicação social)

1 � Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local por força
do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por
meu despacho de 27 de Setembro de 2002, no uso da competência
conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, se encontra aberto concurso externo de ingresso
para uma vaga de técnico superior estagiário (área de comunicação
social), do grupo de pessoal técnico superior.

2 � Prazo de validade do concurso � o concurso é aberto ape-
nas para a vaga e caduca com o seu preenchimento.

3 � Local de trabalho � área do município de Montalegre.
4 � Requisitos de admissão ao concurso:

Gerais � os enunciados no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, nomeadamente:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir habilitações literárias ou profissionais legalmen-

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

co, quando obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou

interdito para o exercício das funções a que se candi-
data;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensá-
veis para o exercício da função e ter cumprido as leis
de vacinação obrigatória;

Especiais � deter licenciatura em Comunicação Social, de acordo
com o disposto no artigo 4.º, n.º 1, alínea d), do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração
local por força e com as adaptações do Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, sendo o respectivo estágio regu-
lado pelo artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

5 � Os métodos de selecção são os seguintes � prova escrita de
conhecimentos gerais e específicos e entrevista profissional de se-
lecção.

6 � A prova escrita de conhecimentos tem carácter eliminatório
de per si e é constituída por duas partes:

1.ª parte � conhecimentos gerais, relativa a direitos e deveres
da função pública, quadro de competências e regime jurídico
do funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesi-
as, procedimento administrativo e modernização administra-
tiva e Regulamento dos Serviços da Câmara Municipal de
Montalegre, sendo indicada a seguinte bibliografia:

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

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e
Agentes da Administração Pública, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelo
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio, e pelo
Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio (artigo 42.º,
n.os 2 e 3);

Quadro de Competências e Regime Jurídico do Funciona-
mento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, apro-
vado pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro;

CPA � Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, e suas
alterações operadas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de
Janeiro, nomeadamente na parte respeitante a princí-
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pios gerais, fundamentação dos actos administrativos, di-
reito à informação, audiência prévia dos interessados e
notificações;

Modernização Administrativa, aprovada pelo Decreto-Lei
n.º 135/99, de 22 de Abril, com as alterações introduzi-
das pelo Decreto-Lei n.º 29/2000, de 13 de Março;

2.ª parte � relativa às matérias no currículo escolar correspon-
dente às habilitações exigidas.

A prova de conhecimentos tem a duração de duas horas e meia e
é classificada de 0 a 20 valores.

7 � O ordenamento final dos concorrentes, pela aplicação dos
referidos métodos de selecção, será expresso de 0 a 20 valores e
efectuado de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 PEC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

8 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de se-
lecção, o respectivo sistema de classificação final e a respectiva
fórmula classificativa constarão de actas de reuniões do júri do con-
curso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos que as solicitem
na Secção de Recursos Humanos.

9 � Consideram-se não aprovados os candidatos que na classifi-
cação final obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

10 � Em caso de igualdade de classificação, aplicar-se-á o pre-
visto no artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 � De acordo com o artigo 3.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro, os candidatos com deficiência, devidamen-
te comprovada, têm preferência em igualdade de classificação, a qual
prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

12 � Os candidatos com deficiência devem, nos termos do arti-
go 6.º, n.º 1, do diploma citado no antecedente n.º 10, declarar no
requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo
grau de incapacidade e tipo de deficiência, sendo dispensado a apre-
sentação imediata de documento comprovativo.

13 � Nos termos do artigo 6.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de Fevereiro, os candidatos com deficiência devem ainda men-
cionar no requerimento de admissão todos os elementos necessários
ao cumprimento do disposto no artigo 7.º, n.º 1, do referido diplo-
ma, de forma a permitir que o seu processo de selecção se adeqúe,
nas suas diferentes vertentes, às suas capacidades de comunicação/
expressão.

14 � O(a) candidato(a) classificado(a) em 1.º lugar no presente
concurso frequentará o estágio em regime de contrato administrati-
vo de provimento, com duração de 12 meses.

15 � As candidaturas devem ser formalizadas através de requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal e entregue pes-
soalmente ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, para a
Secção de Recursos Humanos desta Câmara Municipal, sita na Praça
do Município, Montalegre, dentro do prazo indicado no n.º 1, de-
vendo dele constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade e
serviço de identificação que o emitiu, morada e código
postal);

b) Habilitações literárias ou profissionais legalmente exigidas
para o desempenho do cargo;

c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar que possam ser relevantes para a aprecia-
ção do seu mérito ou constituam motivo de preferência legal;

d) Declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, sobre a situação precisa em que se encontram rela-
tivamente a cada uma das alíneas a) a f) do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 � Os candidatos deverão ainda anexar ao requerimento de
candidatura:

a) Curriculum vitae datado e assinado;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias e ou

profissionais (fotocópias simples de documentos autênticos
ou autenticados � artigo 32.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 135/
99, de 22 de Abril, na redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 29/2000, de 13 de Março);

c) Fotocópia do bilhete de identidade válido e do cartão de
contribuinte fiscal.

17 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
18 � O presente concurso rege-se, nomeadamente, pelo Decre-

to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 265/88, de
28 de Julho, e demais legislação, se aplicável.

19 � A lista de candidatos admitidos a que se refere o artigo 33.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, já citado, será afixada na Secção de Re-
cursos Humanos, sita no edifício dos Paços do Município.

20 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos
através dos meios definidos no artigo 40.º do mesmo Decreto-Lei
n.º 204/98.

21 � A avaliação e classificação final do(a) estagiário(a)
admitido(a) obedecerão aos seguintes critérios após apresentação do
competente relatório do estágio, que deve conter um capítulo espe-
cífico da formação profissional frequentada durante o estágio:

1) Relatório de estágio:

De 0 a 5 valores � Mau;
De 6 a 9 valores � Insuficiente;
De 10 a 13 valores � Suficiente;
De 14 a 16 valores � Bom;
De 17 a 20 valores � Muito bom;

2) Classificação de serviço � a classificação de serviço relati-
va ao período do estágio obedecerá aos seguintes critérios:

a) Qualidade de trabalho � perfeição do trabalho reali-
zado, tendo em conta a frequência de erros: 0 a 10 va-
lores;

b) Quantidade de trabalho � rapidez e execução sem
prejuízo de qualidade: 0 a 10 valores;

c) Conhecimentos profissionais � teóricos e práticos
relacionados com as exigências da função: 0 a 10 va-
lores;

d) Adaptação profissional � facilidade de ajustamento
a novas tarefas e situações: 0 a 10 valores;

e) Aperfeiçoamento profissional � interesse demons-
trado em melhorar os conhecimentos profissionais e
em corrigir defeitos e pontos fracos: 0 a 10 valores;

f) Iniciativa � facilidade de encontrar soluções para os
problemas, independentemente da intervenção do su-
perior hierárquico: 0 a 10 valores;

g) Criatividade � esforço demonstrado para criar ou de-
senvolver novos métodos, novas soluções, tendo em
conta a adequação ao objectivo e a exequibilidade: 0 a
10 valores;

h) Responsabilidade � capacidade de prever, julgar e as-
sumir as consequências dos actos: 0 a 10 valores;

i) Relações humanas no trabalho � facilidade de esta-
belecer e manter boas relações com as pessoas com
quem trabalha e o interesse em criar bom ambiente
de trabalho: 0 a 10 valores;

j) Espírito de equipa � facilidade de integração e coo-
peração em trabalho de equipa: 0 a 10 valores;

A classificação de serviço será obtida pela seguinte fórmula:

CS =
 a) + b) + c) + d) + e) + f) + g) + h) + i) + j)

10

3) Apuramento final � a classificação final do(a) candidato(a)
será obtida através da seguinte fórmula e com base nos cri-
térios que se indicam:

CF =
 RE + (2 × CS)

2
sendo que:

CF = classificação final;
RE = relatório de estágio;
CS = classificação de serviço:

De 0 a 5 valores � Mau;
=/> a 6 até 9 valores � Medíocre;
=/> a 10 até 13 valores � Suficiente;
=/> a 14 até 16 valores � Bom;
=/> a 17 até 20 valores � Muito bom.
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22 � O júri de selecção tem a seguinte composição e converte-se
posteriormente em júri de estágio:

Presidente � Nuno Alves Pereira, vereador a tempo inteiro.
Vogais efectivos:

Drª Maria Fernanda Dinis Moreira, técnica superior.
José Manuel Álvares Pereira, director Departamento Téc-

nico.

Vogais suplentes:

António Joaquim Gonçalves Dinis, chefe da Divisão Ad-
ministrativa.

Albino Morais Fidalgo, vereador da Câmara Municipal de
Montalegre.

(a) Substitui o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos.
23 � 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.

30 de Setembro 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando José
Gomes Rodrigues. 1000161629

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar da categoria de técnico superior estagiário do
grupo de pessoal técnico superior.

1 � Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se públi-
co que, por meu despacho datado de 27 de Setembro de 2002, no
uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/
2002, de 11 de Janeiro, se encontra aberto o concurso externo
de ingresso para provimento de um lugar da categoria de técnico
superior estagiário (relações públicas) da carreira e grupo de pes-
soal técnico superior.

2 � Prazo de validade do concurso � o concurso é válido para a
vaga posta a concurso e caduca com o seu preenchimento.

3 � Local de trabalho � área do município de Montalegre.
4 � Requisitos de admissão ao concurso:
4.1 � Requisitos gerais � os enunciados no n.º 2 do artigo 29.º

do Decreto-Lei n.º 204/98, nomeadamente:

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

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

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

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

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

para o exercício da função e ter cumprido as leis de vacina-
ção obrigatória.

4.2 � Requisitos especiais � licenciatura em Relações Públicas.
5 � Conteúdo funcional � o constante do mapa I anexo ao

Decreto-Lei n.º 248/95, de 15 de Julho.
6 � Remuneração � o vencimento é o correspondente ao lugar

posto a concurso, ao qual corresponde o índice 310, escalão 1, e as
condições de trabalho e as regalias sociais são as genericamente vi-
gentes para os funcionários da administração local.

7 � Métodos de selecção � prova escrita de conhecimentos
(PEC) e entrevista profissional de selecção (EPS).

7.1 � Prova escrita de conhecimentos (PEC), de carácter geral e
específico, com a duração máxima de cento e vinte minutos, pontua-
da na escala de 0 a 20 valores. Esta prova escrita de conhecimen-
tos, de natureza teórica, tem carácter eliminatório de per si, pois os
candidatos que obtenham pontuação inferior a 9,5 valores são eli-
minados, e é constituída por duas partes:

1.ª parte � conhecimentos gerais, relativos a Direitos e Deve-
res da Função Pública, Quadro de Competências e Regime
Jurídico do Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das
Freguesias, Procedimento Administrativo e Modernização

Administrativa e Regulamento dos Serviços da Câmara Mu-
nicipal de Montalegre, sendo indicada a seguinte bibliografia:

Constituição da República Portuguesa;
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-

nistração Central, Regional e Local, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e
Agentes da Administração Pública, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelo
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio, e pelo
Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio (artigo 42.º,
n.os 2 e 3);

Duração e Horário de Trabalho na Administração Pública,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto;

Regime Especial de Trabalho a Tempo Parcial, constante
do Decreto-Lei n.º 324/99, de 18 de Agosto;

Estatuto do Trabalhador-Estudante, aprovado pela Lei
n.º 116/97, de 4 de Novembro;

Quadro de Competências e Regime Jurídico do Funciona-
mento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, apro-
vado pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro;

CPA � Código do Procedimento Administrativo, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, e suas
alterações operadas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de
Janeiro, nomeadamente na parte respeitante a princípi-
os gerais, fundamentação dos actos administrativos, di-
reito à informação, audiência prévia dos interessados e
notificações;

Modernização Administrativa, aprovada pelo Decreto-Lei
n.º 135/99, de 22 de Abril, com as alterações introduzi-
das pelo Decreto-Lei n.º 29/2000, de 13 de Março;

2.ª parte � relativa às matérias no currículo escolar correspon-
dente às habilitações exigidas.

8.2 � Na entrevista profissional de selecção (EPS) pretende-se
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemáti-
ca, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, definindo-se
os seguintes critérios: preocupação pela valorização e actualização
profissionais; capacidade de expressão e fluências verbais; experiên-
cia profissional; motivação para a função. Será elaborada, por cada
candidato, uma ficha individual e cada critério da entrevista a con-
siderar será pontuado com os níveis de 2, 3, 4 e 5.

9 � O ordenamento final dos concorrentes, pela aplicação dos
referidos métodos de selecção, será expresso de 0 a 20 valores e
efectuado de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 PEC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

7 � Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de se-
lecção, o respectivo sistema de classificação final e a respectiva fór-
mula classificativa constarão de actas de reuniões do júri do con-
curso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos que as solicitem
na Secção de Recursos Humanos.

10 � Consideram-se não aprovados os candidatos que na classifi-
cação final obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

11 � O local, data e hora da realização das provas serão oportu-
namente comunicados aos candidatos.

12 � Em caso de igualdade de classificação, aplicar-se-á o pre-
visto no artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 � De acordo com o artigo 3.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro, os candidatos com deficiência, devidamen-
te comprovada, têm preferência em igualdade de classificação, a qual
prevalece sobre qualquer outra preferência legal.

14 � Os candidatos com deficiência devem, nos termos do arti-
go 6.º, n.º 1, do diploma citado no antecedente ponto 10, declarar
no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respec-
tivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, sendo dispensado a
apresentação imediata de documento comprovativo.

15 � O(a) candidato(a) classificado(a) em 1.º lugar no presente
concurso frequentará o estágio em regime de contrato administrati-
vo de provimento, com duração de 12 meses.
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16 � As candidaturas devem ser formalizadas através de requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal e entregue pes-
soalmente ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, para a
Secção de Recursos Humanos desta Câmara Municipal, sita na Praça
do Município, Montalegre, dentro do prazo indicado no n.º 1, de-
vendo dele constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade e
serviço de identificação que o emitiu, morada e código
postal);

b) Habilitações literárias ou profissionais legalmente exigidas
para o desempenho do cargo;

c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar que possam ser relevantes para a aprecia-
ção do seu mérito ou constituam motivo de preferência legal;

d) Declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, sobre a situação precisa em que se encontram rela-
tivamente a cada uma das alíneas a) a f) do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 � Os candidatos deverão ainda anexar ao requerimento de can-
didatura:

a) Curriculum vitae datado e assinado;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias e ou

profissionais (fotocópias simples de documentos autênticos
ou autenticados � artigo 32.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 135/
99, de 22 de Abril, na redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 29/2000, de 13 de Março);

c) Fotocópia do bilhete de identidade válido e do cartão de
contribuinte fiscal.

18 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
19 � O presente concurso rege-se, nomeadamente, pelo Decreto-

-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 265/88, de
28 de Julho, e demais legislação, se aplicável.

20 � A lista de candidatos admitidos a que se refere o artigo 33.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, já citado, será afixada na Secção de Re-
cursos Humanos, sita no edifício dos Paços do Município.

21 � A lista de classificação final será notificada aos candidatos
através dos meios definidos no artigo 40.º do mesmo Decreto-Lei
n.º 204/98.

22 � A avaliação e classificação final do(a) estagiário(a)
admitido(a) obedecerá aos seguintes critérios após apresentação do
competente relatório do estágio, que deve conter um capítulo espe-
cífico da formação profissional frequentada durante o estágio:

22.1 � Relatório de estágio:

De 0 a 5 valores � Mau;
De 6 a 9 valores � Insuficiente;
De 10 a 13 valores � Suficiente;
De 14 a 16 valores � Bom;
De 17 a 20 valores � Muito bom.

23 � Classificação de serviço � a classificação de serviço relativa
ao período do estágio obedecerá aos seguintes critérios:

a) Qualidade de trabalho � perfeição do trabalho realizado,
tendo em conta a frequência de erros: 0 a 10 valores;

b) Quantidade de trabalho � rapidez e execução sem prejuízo
de qualidade: 0 a 10 valores;

c) Conhecimentos profissionais � teóricos e práticos relacio-
nados com as exigências da função: 0 a 10 valores;

d) Adaptação profissional � facilidade de ajustamento a no-
vas tarefas e situações: 0 a 10 valores;

e) Aperfeiçoamento profissional � interesse demonstrado em
melhorar os conhecimentos profissionais e em corrigir de-
feitos e pontos fracos: 0 a 10 valores;

f) Iniciativa � facilidade de encontrar soluções para os pro-
blemas, independentemente da intervenção do superior
hierárquico: 0 a 10 valores;

g) Criatividade � esforço demonstrado para criar ou desen-
volver novos métodos, novas soluções, tendo em conta a
adequação ao objectivo e a exequibilidade: 0 a 10 valores;

h) Responsabilidade � capacidade de prever, julgar e assumir
as consequências dos actos: 0 a 10 valores;

i) Relações humanas no trabalho � facilidade de estabelecer
e manter boas relações com as pessoas com quem trabalha
e o interesse em criar bom ambiente de trabalho: 0 a 10 va-
lores;

j) Espírito de equipa � facilidade de integração e cooperação
em trabalho de equipa: 0 a 10 valores.

24 � A classificação de serviço será obtida pela seguinte fórmula:

CS =
 a) + b) + c) + d) + e) + f) + g) + h) + i) + j)

10

25 � Apuramento final � a classificação final do(a) candidato(a)
será obtida através da seguinte fórmula e com base nos critérios que
se indicam:

CF =
 RE + (2 × CS)

2
sendo que:

CF = classificação final;
RE = relatório de estágio;
CS = classificação de serviço:

De 0 a 5 valores � Mau;
=/> a 6 até 9 valores � Medíocre;
=/> a 10 até 13 valores � Suficiente;
=/> a 14 até 16 valores � Bom;
=/> a 17 até 20 valores � Muito bom.

26 � O júri de selecção tem a seguinte composição e converte-se
posteriormente em júri de estágio:

Presidente � Nuno Alves Pereira, vereador a tempo inteiro.
Vogais efectivos:

Nuno Vaz Ribeiro, director Departamento de Administra-
ção e Finanças, o qual substitui o presidente do júri nas
suas faltas e impedimentos.

Maria Fernanda Dinis Moreira, técnica superior.

Vogais suplentes:

José Manuel Álvares Pereira, director Departamento Téc-
nico.

Albino Morais Fidalgo, vereador da Câmara Municipal de
Montalegre.

27 � 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.

6 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Fernando
José Gomes Rodrigues. 1000161625

CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

Aviso

Concurso externo de ingresso

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre ho-
mens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

1 � Para efeitos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se torna público que, pelo meu des-
pacho de 30 de Outubro de 2002, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao da publicação do
presente aviso no Diário da República, concurso externo de ingres-
so para provimento dos seguintes lugares:

Dois lugares de assistente administrativo.

2 � Legislação aplicável � o presente concurso rege-se pelo dis-
posto nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, 427/89, de 7 de Dezembro (aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro), 247/87, de 17 de
Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, e
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.
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3 � Nos termos do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de
17 de Junho, foi accionado o processo de reserva de recrutamento
constituída no Centro de Estudos e Formação Autárquica, tendo fi-
cado afectada uma das presentes vagas aos diplomados do Centro de
Estudos e Formação Autárquica, iniciando-se nesta data os trâmites
legais para a nomeação do referido diplomado.

4 � Do total de número de lugares observar-se-á a reserva legal
relativa a lugares para candidatos portadores de deficiência de acordo
com o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

5 � Conteúdo funcional � o descrito no Despacho n.º 38/88,
publicado na 2.ª série do Diário da República, de 26 de Janeiro de
1999.

6 � Prazo de validade � o concurso visa o preenchimento das
vagas referidas e aquelas que vierem a ocorrer no prazo de um ano
a contar da data da publicação da lista de classificação final.

7 � Remuneração base � a remuneração base corresponde ao es-
calão 1 da categoria de assistente administrativo, constante do ane-
xo II do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, e demais legisla-
ção complementar.

8 � Local de trabalho � o local de trabalho situa-se na área do
município do Montijo.

9 � Requisitos especiais de admissão � 11.º ano de escolaridade
ou equivalente, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98.

10 � Requisitos gerais para admissão a concurso � podem can-
didatar-se ao concurso os indivíduos, vinculados ou não à função
pública, que satisfaçam cumulativamente os seguintes requisitos ge-
rais, fixados no artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o

desempenho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

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

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

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

11 � Métodos de selecção � nos termos do artigo 19.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os métodos de selecção a utilizar
serão os seguintes:

Prova de conhecimentos gerais (eliminatória);
Prova de conhecimentos específicos (eliminatória);
Entrevista profissional de selecção.

11.1 � As provas de conhecimentos serão escritas, cada uma delas
eliminatória de per si e com duração aproximada de duas horas, clas-
sificadas de 0 a 20 valores, sendo excluídos os candidatos que nas
mesmas obtenham classificação inferior a 9,5 valores, e tomará em
consideração a seguinte legislação:

11.2 � Legislação base relativa à prova de conhecimentos ge-
rais:

Constituição da República Portuguesa;
Código do Procedimento Administrativo � aprovado pelo

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, e com as alte-
rações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Ja-
neiro (republicação integral a este anexa);

Regulamento Organização dos Serviços Municipais da Câmara
Municipal de Montijo;

Autarquias Locais � Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, altera-
da pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Regime Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administra-
ção Pública � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças na Administração Pública �
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, pelo arti-
go 42.º do Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio.

11.3 � Legislação base relativa à prova de conhecimentos espe-
cíficos:

Emprego público/gestão de pessoal � Decreto-Lei n.º 184/89,
de 2 de Junho;

Relação jurídica de emprego � Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro; Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro;

Decreto-Lei n.º 175/98, de 7 de Julho, e Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho;

Duração e horário de trabalho � Decreto-Lei n.º 259/98, de
18 de Agosto;

Recrutamento e selecção de pessoal � Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, e Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;

Contabilidade pública � Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de Ju-
lho, Decreto-Lei n.º 232/97, de 3 de Setembro, Decreto-Lei
n.º 196/99, de 8 de Junho, e Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.

11.4 � Entrevista profissional selecção � visa avaliar, numa
relação interpessoal e objectiva, as aptidões profissionais e pessoais
dos candidatos, será classificada na escala de 0 a 20 valores, sendo
os parâmetros a valorar os seguintes:

a) Experiência profissional;
b) Capacidade de relacionamento;
c) Motivação para o desempenho da função.

11.4.1 � Na entrevista profissional de selecção serão atribuídas
aos candidatos menções qualitativas com a seguinte pontuação:

Favorável preferencialmente � de 18 a 20 pontos;
Bastante favorável � de 14 a 17,999 pontos;
Favorável � de 10 a 13,999 pontos;
Desfavorável � de 7 a 9,999.

12 � Classificação final � resultará da média aritmética simples
das classificações obtidas na prova de conhecimentos gerais (PCG),
na prova de conhecimentos específicos (PCE) e na entrevista pro-
fissional de selecção (EPS), de acordo com a 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.

13 � Formalização de candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas através de requerimento de admissão dirigidas à presi-
dente da Câmara Municipal do Montijo, podendo ser remetido pelo
correio, por carta registada com aviso de recepção, para a Câmara
Municipal do Montijo, Rua de Manuel Neves Nunes de Almeida, ou
entregue pessoalmente no Departamento de Gestão de Recursos
Humanos.

13.1 � Do requerimento deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e arquivo de identificação que o emitiu, número
fiscal de contribuinte, número de telefone, residência e
código postal);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação da categoria a que se candidata, com referên-

cia ao número, série e data do Diário da República onde
se encontra publicado o aviso de abertura do concurso;

d) Quaisquer outros elementos que os concorrentes conside-
rem relevantes para a apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal.

13.2 � Os candidatos portadores de deficiência (incapacidade
permanente igual ou superior a 60 %) e abrangidos pelo Decreto-
-Lei n.º 29/2001 devem declarar no requerimento de admissão, sob
compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de
deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata de documento
comprovativo. Devem mencionar, ainda, todos os elementos neces-
sários ao cumprimento da adequação dos processos de selecção nas
suas diferentes vertentes às suas capacidades de comunicação/expres-
são.

14 � Os requerimentos de admissão devem ser obrigatoriamente
acompanhados, sob pena de exclusão (nos termos do n.º 7 do arti-
go 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98), dos seguintes documentos:

Documento comprovativo das habilitações literárias (11.º ano);
Cópia do bilhete de identidade.

15 � É dispensada, nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos gerais exigidos para admissão a con-
curso, a que se referem as alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, desde que os candidatos declarem nos res-
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pectivos requerimentos, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada
um daqueles requisitos.

16 � Constituição do júri:

Presidente � Dr. João Pedro Grothausen Narciso Martins Car-
reira, director do Departamento de Gestão de Recursos Hu-
manos.

Vogais efectivos:

Dr. Rui Manuel Rogado Alfaiate Neves, chefe da Divisão
de Bibliotecas e Arquivo, e Dr.ª Maria Lúcia Carreira
Almeida Araújo, chefe da Divisão de Economia e
Turismo.

Vogais suplentes:

Dr.ª Maria Manuela Berto Marcelino, chefe da Divisão de
Informação e Relações Públicas, e Maria Alice Silva
Severino, chefe de repartição do Departamento de Ges-
tão de Recursos Humanos.

16.1 � O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente do júri nas
suas faltas e impedimentos e assim sucessivamente.

17 � Afixação das listas � a lista de candidatos admitidos bem
como a lista de classificação final serão afixadas no placard junto
ao Departamento de Gestão de Recursos Humanos desta Câmara
Municipal ou publicadas no Diário da República, conforme as situa-
ções previstas no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

18 � Os candidatos excluídos serão notificados nos termos do
artigo 34.º do já referido diploma legal.

20 � Os candidatos admitidos serão notificados do dia e hora da
realização dos métodos de selecção, nos termos previstos nos arti-
gos 34.º, n.º 2, e 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

21 � Nos termos do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, os interessados têm acesso às actas e aos documentos em que
assentem as deliberações do júri, desde que as solicitem.

22 � Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer dos candida-
tos, em caso de dúvida sobre as situações que descreveram, a apre-
sentação de documentos comprovativos das suas declarações.

23 � As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

30 de Outubro de 2002. � A Presidente da Câmara, Maria Amé-
lia Antunes. 1000161604

CÂMARA MUNICIPAL DE NORDESTE (AÇORES)

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
31 de Outubro de 2002, foi nomeado técnico superior assessor da
carreira de médico veterinário o candidato Rui Daniel Ferreira Lima,
na sequência de concurso interno de acesso limitado, aberto por aviso
datado de 12 de Julho de 2002 e afixado no expositor da Divisão
Administrativa e Financeira a 19 de Julho de 2002. (Não carece de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

31 de Outubro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Carlos
Barbosa Carreiro. 1000161606

CÂMARA MUNICIPAL DE OURÉM

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento de
três lugares de canalizador principal � grupo de pes-
soal operário qualificado.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara de 28 de Outubro de 2002, foram nomeados
para os lugares a que se refere o concurso designado em epígrafe,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 61,
de 13 de Março de 2002, os seguintes candidatos:

Luís Manuel Ferreira Godinho.
Manuel Pereira Lopes.
Luís dos Santos Vieira.

Os candidatos deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da

República. (Isento do visto do Tribunal de Contas, ao abrigo do
artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

30 de Outubro de 2002. � O Presidente da Câmara, David Pereira
Catarino. 1000161627

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão
de um estagiário da carreira de engenheiro técnico civil

Para os devidos efeitos se torna público que, relativamente ao
concurso em epígrafe, aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 112, de 15 de Maio de 2002, dada a falta
de comparência às provas de selecção a que estava sujeita a única
candidata, foi, por despacho do presidente da Câmara de 28 de
Junho, considerado encerrado e sem produção de quaisquer efei-
tos úteis.

18 de Outubro de 2002. � O Presidente da Câmara, Alfredo de
Oliveira Henriques. 3000078444

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 Decre-
to-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do arti-
go 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alte-
rações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho,
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 49 (alteração da licença da
operação de loteamento), que corre os seus termos sob o processo
n.º 655/2002.

Requerente � Susana Marisa Mota Amorim.
O lote a alterar está descrito na Conservatória do Registo Pre-

dial de Santa Maria da Feira sob o n.º 1227/220393 omisso na
matriz.

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 11/94, emitido em
3 de Maio de 1994, respectivos pareceres e informações técnicas no
Departamento de Administração Urbanística da Câmara Municipal,
sito 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.

31 de Outubro de 2002. � O Vereador (por delegação), José
Manuel da Silva Oliveira. 3000078446

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 Decre-
to-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do arti-
go 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alte-
rações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho,
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 18 (alteração da licença da
operação de loteamento), que corre os seus termos sob o processo
n.º 1147/2002.

Requerente � António Marco Macedo Rodrigues.
O lote a alterar está descrito na Conservatória do Registo Predial

de Santa Maria da Feira sob o n.º 1367/150992 omisso na matriz.
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 13/91, emitido em
2 de Agosto de 1991, respectivos pareceres e informações técnicas
no Departamento de Administração Urbanística da Câmara Munici-
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pal, sito 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.

31 de Outubro de 2002. � O Vereador (por delegação), José
Manuel da Silva Oliveira. 3000078448

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso n.º 87/DGRH/SR/2002

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de técnico superior de serviço social de 2.ª clas-
se, precedido de estágio, do grupo de pessoal técnico
superior.

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 técnico superior de serviço social de 2.ª classe, pre-
cedido de estágio do grupo de pessoal técnico superior, remunerado
pelo escalão 1, índice 400, e índice 310 durante o estágio.

2 � O concurso é externo de ingresso e extingue-se com o pre-
enchimento do lugar posto a concurso e o candidato aprovado efec-
tuará o seu estágio, com a duração de um ano, na Divisão Sócio-
-Cultural.

3 � O conteúdo funcional do lugar posto a concurso é o seguin-
te � desenvolve funções de investigação, estudo, concepção, adap-
tação e aplicação de métodos e processos cientifico-técnicos na área
de investigação e serviço social. Promove e dinamiza acções ten-
dentes a integração e valorização dos cidadãos. Decorrido o ano de
estágio, o candidato admitido dispõe do prazo máximo de 30 dias
para apresentação do respectivo relatório do estágio.

4 � O local de trabalho situa-se na área do município de Santia-
go do Cacém.

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) Alínea d) do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de

Dezembro, aplicável à administração local através do
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho;

c) Os indivíduos habilitados com licenciatura em Serviço So-
cial, licenciatura em Política Social e licenciatura em In-
vestigação Social Aplicada;

d) 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 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 gerais

de admissão, previstos no artigo 29.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, desde que os candidatos declarem no requeri-

mento, sob compromisso de honra, a situação em que se encontram
relativamente a cada um dos requisitos gerais 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, teórica escrita, com a duração
de duas horas, será classificada de acordo com uma escala de 0 a
20 valores, terá carácter eliminatório e os candidatos que obtenham
classificação inferior a 9,5 valores serão eliminados.

O programa da prova de conhecimentos e a legislação de apoio é
a seguinte:

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 introdu-
zidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei
n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de
11 de Maio;

Regulamento dos Serviços Municipais;
Regime jurídico do funcionamento dos órgãos dos municípios e

das freguesias e respectivas competências, aprovado pela Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzi-
das pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Regime jurídico de emprego, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 184/
89, de 2 de Junho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, aplicável à administração local através do 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 6/92,
de 29 de Abril, Decreto-Lei n.º 175/95, de 21 de Julho, e
Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho;

Medidas de modernização administrativa, aprovadas pelo De-
creto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, com as alterações in-
troduzidas pelo Decreto-Lei n.º 29/2000, de 13 de Março;

Temas relacionados com a área funcional.

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 solicitada.

7.5 � O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos
referidos métodos de selecção, será expresso na escala de 0 a 20 va-
lores e resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 2PC + AC + EPS

4
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.

7.6 � Regime do estágio � o estágio deverá ter a duração de um
ano, com carácter probatório e reger-se-á pelo disposto no artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

A avaliação final do estágio deverá ser da competência do júri do
concurso e ponderará os seguintes factores:

a) Relatório do estágio, a apresentar pelo estagiário;
b) Classificação de serviço referente ao período de estágio,

atribuída nos termos das disposições legais sobre esta maté-
ria;

c) Resultados da formação profissional, caso seja determinada
a sua frequência pelo júri do estágio.

7.7 � A classificação final do estágio, expressa na escala de 0 a
20 valores, será obtida através da aplicação da seguinte fórmula:

CFE =
 RE + 2CS

            3
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ou

CFE =
 RE + 2CS + FP

          4

O júri do concurso deverá converter a classificação de serviço
atribuída numa escala de 0 a 20 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 � Dr.ª Robertina Maria Calado Pereira Pinela.
Vogais efectivos:

1.º Dr.ª Maria de Lurdes Simões Rodrigues.
2.º Dr.ª Cristina Maria Fernandes Pais Rabaça.

Vogais suplentes:

1.º Dr.ª Teresa Sofia Nunes Aleixo Cavalinhos Cavaca.
2.º Dr.ª Maria Luísa Ferreira Gomes.

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente do júri nas suas faltas
ou impedimentos.

10 � Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a administração pública enquanto entidade
empregadora, promove activamente uma política de igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no 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 Julho;
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.

23 de Outubro de 2002. � A Vereadora do Pelouro dos Recursos
Humanos, Margarida Santos. 1000161608

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que foram celebrados
contratos de avença nas condições e com os indivíduos que abaixo
se discriminam:

Pedro Faustino da Costa Barros, arqueólogo, por um período de
quatro meses, com início a 4 de Novembro de 2002, pela
importância mensal de 1241,41 euros, sendo o IRS a reter
na fonte.

Suzy Pavão dos Santos, licenciada em Educação Social, por um
período de 18 meses e meio, com início a 4 de Novembro de
2002, pela importância mensal de 700 euros, sendo o IRS a
reter na fonte.

4 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, António
Paulo Jacinto Eusébio. 1000161595

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES

Aviso n.º 94-DRH/2002

Concurso externo geral de ingresso para provimento
de um lugar de leitor-cobrador de consumos

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do vice-
-presidente da Câmara Municipal de Silves datado de 21 de Outubro
de 2002, foi nomeado para o lugar de leitor-cobrador de consumos,
do grupo de pessoal auxiliar, do quadro de pessoal desta Câmara
Municipal, o seguinte candidato:

Vítor José das Neves Martins.

O candidato deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

Processo não sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas,
de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com
o n.º 1 do artigo 114.º, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

28 de Outubro de 2002. � O Vice-Presidente, José Paulo Barbo-
sa Moreira de Sousa. 1000161624

CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL

Aviso

Nomeação

Em conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 1 do arti-
go 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se pú-
blico que, na sequência de concurso interno de acesso geral para pro-
vimento de sete lugares de assistente administrativo principal,
publicado na 3.ª série do Diário da República, de 28 de Agosto de
2002, foram nomeadas, por despacho de 5 de Novembro de 2002,
as candidatas:

1.º Maria Amélia Pereira Andrade Paulo.
2.º Maria da Conceição Martins Santos Ramos Barradas.
3.º Maria José Correia Prova.
4.º Maria Madalena Parada Palhaes Felizardo.
5.º Emília de Jesus Mendes Boto Polido.
6.º Maria Margarida Galveia Martins Medeiros.
7.º Maria Josefina Rosado Falcato.

Mais se torna público que as candidatas deverão aceitar a nomea-
ção no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do aviso no
Diário da República. (Isento do Tribunal de Contas.)

5 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, Jorge Ma-
nuel Bettencourt Machado Carrilho. 1000161615

CÂMARA MUNICIPAL DE TABUAÇO

Aviso

Concurso externo para admissão de um estagiário para
provimento de um lugar de técnico superior de 2.ª clas-
se da carreira de engenheiro civil.

Para efeitos do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, faz-se público que, por meu despacho de 18 de Julho
de 2002, e nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º do mesmo
diploma, e ao abrigo do disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho, foi celebrado contrato administrativo
de provimento, válido por um ano, com Pedro Manuel Vieira de
Melo Cabral, engenheiro civil, como estagiário da carreira de
engenheiro do grupo técnico superior, escalão 1, índice 310, com
início em 2 de Setembro de 2002. (Isento do visto do Tribunal de
Contas.)

29 de Outubro de 2002. � O Presidente da Câmara, José Carlos
Pinto dos Santos. 1000161626

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS

Aviso

Concurso externo de ingresso para provimento
de duas vagas de auxiliar administrativo

António Manuel Oliveira Rodrigues, presidente da Câmara Munici-
pal de Torres Novas:

Faz público que, de conformidade com o seu despacho datado de
21 de Outubro do corrente ano, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso externo de ingresso para provimento de duas
vagas de auxiliar administrativo.

1 � O concurso é válido para as vagas postas a concurso e cadu-
ca com o seu provimento.

2 � A selecção dos candidatos será feita através de prova conhe-
cimentos, avaliação curricular e entrevista profissional de selecção.

2.1 � A classificação final (CF) será resultante da seguinte fór-
mula, atribuindo-se a cada uma das provas 0 a 20 valores:

CF =
 PC + AV + EPS

3
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em que:

PC = prova de conhecimentos (escrita), que visa avaliar o ní-
vel de conhecimentos dos candidatos exigíveis e adequados
ao exercício da função e tem carácter eliminatório, que inci-
dirá sobre a seguinte matéria � Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, com a redacção introduzida pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Feverei-
ro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de
14 de Setembro, Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 Dezembro,
e Decreto-Lei n.º 84-A/2002 de 5 Abril;

AV = avaliação curricular, tem por objectivo avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos, sendo considerados e pondera-
dos os seguintes factores:

a) Habilitações literárias de base;
b) Formação profissional relacionada com a área funcio-

nal do lugar posto a concurso;
c) Experiência profissional.

Cada factor será pontuado de 0 a 20 valores.

EPS = entrevista � terá por objecto determinar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, ponderando os seguin-
tes factores:

A = adaptação à função desempenhada;
B = sentido de responsabilidade;
C = conhecimentos e aperfeiçoamento profissional relacio-

nados com as exigências da função;
D = espírito de iniciativa.

Cada factor é valorado de 1 a 5, num total de 20 valores, sendo a
classificação da entrevista o resultado da aplicação da seguinte fór-
mula:

EN = A + B + C + D

3 � O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente � Pedro Paulo Ramos Ferreira, vice-presidente.
Vogais efectivos:

Isabel Maria Gonçalves Ribeiro, directora Departamento
Administrativo e Financeiro.

Maria Celeste Oliveira Henrique, chefe Divisão de Gestão
Financeira.

Vogais suplentes:

Pedro Lobo Antunes, vereador a tempo inteiro.
Maria Adélia Caetano Barroso, chefe de secção.

O 1.º vogal efectivo substitui o presidente nas suas faltas e impe-
dimentos.

4 � O concurso é aberto nos termos do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 Junho, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outu-
bro, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a redacção
dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Decreto-
-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

5 � Condições de candidatura � podem candidatar-se os indiví-
duos que, até ao termo do prazo fixado para apresentação dos re-
querimentos, reúnam as seguintes condições:

5.1 � Requisitos gerais � os constantes do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

5.2 � Requisitos especiais � escolaridade obrigatória.
6 � Do requerimento de candidatura, a dirigir ao presidente da

Câmara Municipal de Torres Novas, deverão constar os seguintes
elementos de identificação: nome, estado civil, profissão, naturali-
dade e residência, data de nascimento, filiação, habilitações literá-
rias, número e data do bilhete de identidade e arquivo de identifica-
ção que o emitiu e o número fiscal de contribuinte, concurso a que
se candidata, com indicação do número e data do Diário da Repú-
blica onde se encontra publicado este aviso, declaração, sob com-
promisso de honra e em alíneas separadas, da situação precisa em
que se encontra relativamente aos requisitos gerais de candidatura
mencionada no n.º 5.1.

6.1 � Deverá, ainda, mencionar a experiência profissional do
candidato, podendo também ser apresentados quaisquer outros ele-
mentos que os candidatos entendam poder ser relevantes na apre-

ciação do seu mérito ou vir a constituir motivo de preferência
legal.

7 � As listas dos candidatos admitidos e excluídos, bem como a
lista de classificação final, serão publicadas no Diário da República,
3.ª série, afixadas no átrio desta Câmara, ou através de notificação
dos candidatos por ofício registado, conforme as situações previstas
nos artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 Julho, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 Junho.

8 � O local de trabalho será no edifício dos Paços do Concelho
e a remuneração a auferir é a que decorrer da aplicação do Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 Dezembro.

9 � Conteúdo funcional � as descrições das funções correspon-
dentes do lugar a prover são constantes no Despacho n.º 4/88, da
SEALOT, publicado do Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de
Abril.

10 � 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.

11 � Quota de emprego � nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com de-
ficiência tem preferência em igualdade de classificação, a qual pre-
valece sobre qualquer outra preferência legal. Estes devem declarar
no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o respec-
tivo grau de incapacidade, o tipo de deficiência e os meios de comu-
nicação/expressão a utilizar no processo de selecção, nos termos dos
artigos 6.º e 7.º do diploma supramencionado.

12 � Para constar se publica este aviso, que também vai ser di-
vulgado em órgão de comunicação social e afixado nos locais de estilo
dos Paços do Município.

5 de Novembro de 2002. � O Presidente da Câmara, António
Manuel Oliveira Rodrigues. 1000161633

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, em conformidade
com o estipulado no n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99,
de 19 de Novembro, e na sequência do despacho do presidente da
Câmara Municipal de 1 de Outubro de 2002, no uso da competência
que lhe confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, e artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro, se procedeu à reclassificação profissional do funcionário
Domingos Manuel Nunes Simões, da categoria de motorista de pesa-
dos, escalão 7, índice 225, para a categoria de motorista de trans-
portes colectivos, escalão 5, índice 225, nos termos da alínea e) do
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, por se
encontrarem reunidas as condições legais exigíveis, nomeadamente
as descritas no artigo 5.º, n.º 1, e alínea e) do artigo 2.º do citado
diploma legal.

O funcionário reclassificado deverá aceitar o respectivo lugar no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos
do n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

31 de Outubro de 2002. � Pelo Presidente da Câmara, (Assina-
tura ilegível.) 1000161610

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA DE RÓDÃO

Aviso n.º 10-PQ/2002

Concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar pertencente ao grupo de pessoal operário quali-
ficado, carreira/categoria de operário (jardineiro).

1 � Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho
da presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão de 7 de
Outubro de 2002, encontra-se aberto, pelo prazo de 10 dias úteis
contados da publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso externo de ingresso para provimento de um lugar perten-
cente ao grupo de pessoal operário qualificado, carreira/categoria de
operário (jardineiro), para prestar serviço no Sector do Ambiente e
Espaços Verdes.
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Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da
República Portuguesa, a administração local, enquanto entidade
empregadora, promove activamente uma política de igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no senti-
do de evitar toda e qualquer discriminação (Despacho conjunto
n.º 373/2000, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 77,
de 31 de Março de 2000).

2 � Validade do concurso � o concurso é válido apenas para esta
vaga, cessando com o preenchimento da mesma.

3 � As condições de trabalho e as regalias sociais são as generi-
camente vigentes para os funcionários da Administração Pública.

4 � O local de trabalho será na área do município Vila Velha de
Ródão.

5 � Legislação aplicável � este concurso rege-se pelo disposto
nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, 353-A/89, de 16 de Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro,
412-A/98, de 30 de Dezembro, Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, Por-
taria n.º 807/99, de 21 de Setembro, Decreto-Lei n.º 149/2002, de
21 de Maio, Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, e Decre-
to-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

6 � O conteúdo funcional do lugar a prover é o descrito no
Despacho n.º 38/88 do SEALOT, publicado no Diário da República,
2.ª série, em 26 de Janeiro 1998, estando-lhe destinado, entre ou-
tras funções, cultivar flores, árvores, arbustos ou outras plantas e
semear relvados em parques ou jardins públicos, sendo o responsável
por todas as operações inerentes ao normal desenvolvimento das
culturas e à sua manutenção e conservação.

7 � O vencimento será o correspondente ao escalão 1, índi-
ce 137, do sistema retributivo da função pública, de acordo com o
anexo ao Decreto-Lei n.º 149/2002, de 21 de Maio.

8 � Os métodos de selecção a utilizar serão prova de conheci-
mentos teórica e prática e entrevista profissional de selecção.

8.1 � A prova de conhecimentos constará de uma parte teórica
e uma parte prática. A parte teórica, que será oral, versará sobre as
matérias constantes dos seguintes diplomas:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com a redacção dada

pelo Decreto-Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelos De-
cretos-Leis n.os 70-A/2000, de 5 de Maio, e 157/2001, de
11 de Maio;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, Decreto-Lei n.º 442/91,
de 15 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

A parte prática constará do seguinte � plantação de uma árvore;
poda de uma árvore; aparar um sebe.

8.2 � Os critérios de apreciação e ponderação da prova de co-
nhecimentos, avaliação curricular e da entrevista profissional de
selecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constam de acta de reunião do júri
do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que
solicitada.

9 � A classificação final dos candidatos, expressa numa escala
de 0 a 20 valores, será o produto da média aritmética das provas.

CF =
 PC + EPS

2
em que:

CF = classificação final;
PC = provas de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

10 � Consideram-se não aprovados os candidatos cuja classifica-
ção final seja inferior a 9,5 valores.

11 � São requisitos de admissão ao concurso, para além da posse
da escolaridade obrigatória:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico,

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

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

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação
obrigatória;

f) Possuir formação profissional adequada ao conteúdo funcio-
nal do lugar a prover ou experiência profissional adequada
de duração não inferior a dois anos.

Não é exigida a apresentação dos documentos mencionados nas
alíneas c), d) e e), desde que os candidatos declarem sob compromis-
so de honra no próprio requerimento a sua titularidade.

12 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, redigido de forma legível, em papel normalizado, de forma-
to A4, dirigido à presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de
Ródão, entregue directamente nesta Câmara Municipal, das 9 horas
às 17 horas e 30 minutos, ou enviado pelo correio, com aviso de
recepção, expedido até ao termo do prazo para apresentação das
candidaturas, para a Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, 6030-
-230 Vila Velha de Ródão, e dele deverão constar os seguintes ele-
mentos: nome, filiação, nacionalidade, naturalidade, data de nasci-
mento, residência, código postal, número de telefone, estado civil,
número e data do bilhete de identidade e serviço de identificação que
o emitiu, número de contribuinte fiscal, situação militar, habilita-
ções literárias, bem como outros elementos que possam influir na
apreciação do seu mérito ou de constituir motivo de preferência legal.

13 � Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena de
exclusão, dos seguintes documentos:

a) Certificado de habilitações literárias ou fotocópia do mesmo;
b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Fotocópia do cartão de contribuinte;
d) Documento comprovativo de possuir formação adequada ao

conteúdo funcional do lugar a prover ou, em alternativa,
documento comprovativo de possuir experiência profissio-
nal adequada de duração não inferior a dois anos.

14 � De conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com
deficiência, igual ou superior a 60 %, tem preferência em igual-
dade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra prefe-
rência legal.

15 � Os candidatos com deficiência devem declarar no requeri-
mento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau
de incapacidade e tipo de deficiência, bem como as respectivas ca-
pacidades de comunicação/expressão, sendo dispensada a apresenta-
ção imediata de documento comprovativo da deficiência.

16 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei penal.
17 � Publicitação da relação dos candidatos e da lista de classifi-

cação final � a relação dos candidatos admitidos é afixada nos ter-
mos do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, no
átrio do edifício dos Paços do Concelho.

Os candidatos que devam ser excluídos são notificados, nos ter-
mos do artigo 34.º do referido decreto-lei, por ofício registado ou
através de publicação de aviso no Diário da República, se forem
em número igual ou superior a 100.

A lista de classificação final é notificada aos candidatos nos ter-
mos do artigo 40.º do decreto-lei atrás mencionado através de:

a) Envio de ofício registado, com cópia da lista, quando o
número de candidatos admitidos for inferior a 100;

b) Publicação de aviso no Diário da República, informan-
do os interessados da afixação da lista no serviço, quan-
do o número de candidatos admitidos for igual ou superi-
or a 100;

c) Afixação da lista no serviço.

18 � Composição do júri:

Presidente � Luís Miguel Ferro Pereira, vice-presidente.
Vogais efectivos:

Técnico superior de 1.ª classe (arquitecto paisagista) José
Manuel Lopes Pires e o engenheiro técnico florestal Luís
Manuel Delgado Barateiro.

Vogais suplentes:

Técnico de 1.ª classe engenheiro técnico Luís Jorge Pires
Marques e Mário Gualter Pereira Pinto Cardoso, verea-
dor.

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

6 de Novembro de 2002. � A Presidente da Câmara, Maria do
Carmo Sequeira. 3000078422
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Aviso n.º 11-PQ/2002

Concurso interno geral para o provimento do cargo
de chefe de Divisão Administrativa e Financeira

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despachos da
presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão de 19 de
Julho, 20 de Setembro e de 8 de Novembro de 2002, encontra-se
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 o provimento do cargo de chefe de Divisão
Administrativa e Financeira, para prestar serviço na respectiva
Divisão.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da
República Portuguesa, a administração local, enquanto entidade
empregadora, promove activamente uma política de igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no senti-
do de evitar toda e qualquer forma de discriminação (Despacho con-
junto n.º 373/2000, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 77, de 31 de Março de 2000).

Em conformidade com o disposto na Lei n.º 49/99, de 22 de Ju-
nho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 514/99,
de 24 de Novembro, e do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
faz-se saber que:

1 � Validade do concurso � a validade do presente concurso é
de seis meses, a contar da data de publicação da lista de classificação
final.

2 � A remuneração base é a correspondente a 70 % do índi-
ce 100 da escala salarial dos cargos dirigentes, conforme o disposto
no anexo VIII do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, acres-
cida das regalias sociais genericamente vigentes para a administra-
ção local.

3 � O local de trabalho é no município de Vila Velha de Ródão,
edifício dos Paços do Município, ficando o candidato admitido
afecto à Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Munici-
pal.

4 � Legislação aplicável � este concurso rege-se pelo dispos-
to na Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, e nos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, adaptado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, 353-
-A/89, de 16 de Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado
pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, adaptado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-
-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, e Decreto-Lei n.º 6/96, de
31 de Janeiro.

5 � O conteúdo funcional do lugar a prover é o descrito no mapa I
constante do anexo à Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, na parte apli-
cável e do mapa I anexo ao Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de No-
vembro, bem como as referidas no Regulamento Interno dos Servi-
ços Municipais, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 285,
de 10 de Dezembro de 1996, sem prejuízo de outras que lhe estejam
cometidas ou venham a sê-lo, no âmbito de regulamentação interna
dos serviços e ou delegação de competências, nos termos permitidos
por lei.

6 � Os métodos de selecção a utilizar serão avaliação curricular
e entrevista profissional de selecção.

7 � Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista profissional de selecção, incluindo a res-
pectiva fórmula classificativa, constam da 1.ª acta de reunião do
júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre
que solicitada.

8 � A classificação final dos candidatos é expressa numa escala
de 0 a 20 valores e será o produto da média aritmética da avaliação
curricular e da entrevista profissional de selecção, obtida pela se-
guinte fórmula:

CF =
 AC + EPS

2
em que:

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

9 � Consideram-se não aprovados os candidatos cuja classifica-
ção final seja inferior a 9,5 valores.

10 � Requisitos de admissão � podem concorrer os indivíduos
que reúnam os seguintes requisitos:

Gerais � os constantes do n.º 2 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;

Especiais � os previstos no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 514/
99, de 24 de Novembro, e possuam licenciatura em Direito.

11 � As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, redigido de forma legível, em papel normalizado, de forma-
to A4, dirigido à presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de
Ródão, entregue directamente nesta Câmara Municipal, das 9 horas
às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos,
ou enviado pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao
termo do prazo para apresentação das candidaturas, para a Câmara
Municipal de Vila Velha de Ródão, 6030-230 Vila Velha de Ródão, e
dele deverão constar os seguintes elementos: nome, filiação, nacio-
nalidade, naturalidade, data de nascimento, residência, código pos-
tal, número de telefone, estado civil, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número de con-
tribuinte fiscal, situação militar, habilitações literárias, bem como
outros elementos que possam influir na apreciação do seu mérito ou
de constituir motivo de preferência legal.

12 � Nos termos do n.º 2 do artigo 11.º da Lei n.º 49/99, de 22 de
Junho, serão excluídos do concurso os candidatos que não entreguem
ou façam constar do requerimento de admissão a concurso a decla-
ração de que possuem os requisitos legais de admissão a concurso.

13 � Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena de
exclusão, dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae detalhado, datado e assinado;
b) Certificado de habilitações literárias ou fotocópia do mesmo;
c) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emitida

pelo serviço ao qual o candidato pertence, da qual conste a
natureza 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) Fotocópia do bilhete de identidade;
f) Fotocópia do cartão de contribuinte.

14 � Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal desta au-
tarquia ficam dispensados da apresentação dos documentos que cons-
tam do respectivo processo individual.

15 � De conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 3.º
do Decreto-lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, os candidatos com
deficiência, igual ou superior a 60 %, têm preferência em igual-
dade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra prefe-
rência legal.

16 � Os candidatos com deficiência devem declarar no requeri-
mento de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau
de incapacidade e tipo de deficiência, bem como as respectivas ca-
pacidades de comunicação/expressão, sendo dispensada a apresenta-
ção imediata de documento comprovativo da deficiência.

17 � As falsas declarações serão punidas nos termos da lei penal.
18 � Publicitação da relação dos candidatos � a relação dos can-

didatos admitidos é afixada nos termos do artigo 33.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, no átrio do edifício dos Paços do
Concelho.

Os candidatos excluídos são notificados, nos termos do artigo 34.º
do referido decreto-lei, por ofício registado ou através de publicação
de aviso no Diário da República, se forem em número igual ou
superior a 100.

19 � De acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 15.º da Lei
n.º 49/99, de 22 de Junho, a lista de classificação final será publici-
tada, no prazo de cinco dias após homologação, por afixação no
átrio do edifício dos Paços do Concelho, sendo enviado ofício regis-
tado no mesmo prazo, para os interessados que não sejam funcioná-
rios desta Câmara Municipal, sendo também remetida cópia desta
lista ao presidente da Comissão de Observação e Acompanhamento
para os Cargos Dirigentes.

20 � Composição do júri � de acordo com o sorteio realizado
pela Comissão de Observação e Acompanhamento dos Concursos
para Cargos Dirigentes realizado no dia 17 de Outubro do corrente
ano, a que se refere a acta n.º 368/2002, a constituição do júri do
concurso é a seguinte:

Presidente � Luís Miguel Ferro Pereira, vice-presidente da
Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão.

Vogais efectivos:

Dr.ª Fernanda da Conceição Ferrer Creado Botelho, chefe
de Divisão Administrativa, Financeira e Patrimonial, em
regime de substituição da Câmara Municipal de Idanha-
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-a-Nova, e pelo Dr. Luís António Dinis Rosa, secretá-
rio da Escola Superior Agrária de Castelo Branco

Vogais suplentes:

Dr. João Manuel Nunes Mendes, chefe de Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Câmara Municipal de
Arronches, e pela Dr.ª Maria da Luz Correia Marmelo
Chaves, chefe de Divisão Administrativa e Financeira
da Câmara Municipal de Castelo de Vide.

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

8 de Novembro de 2002. � A Presidente da Câmara, Maria do
Carmo Sequeira. 3000078416

Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho de 29 de
Outubro de 2002 e no uso das competências que me são conferidas
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nomeio,
por um período de seis meses, em regime de substituição, nos ter-
mos do artigo 21.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho, e dos artigos 9.º
e 14.º do Decreto-Lei n.º 514/99, de 24 de Novembro, para o lugar
de chefe de Divisão de Obras, Habitação e Urbanismo o técnico su-
perior de 1.ª classe arquitecto paisagista José Manuel Lopes Pires.

Esta nomeação produz efeitos a 1 de Novembro de 2002 e é feita
por urgente conveniência de serviço.

6 de Novembro de 2002. � A Presidente da Câmara, Maria do
Carmo Sequeira. 3000078439

JUNTA DE FREGUESIA DE MONTENEGRO

Aviso n.º 9

Concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de auxiliar administrativo

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da
República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove activamente uma política de igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no senti-
do de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/
98 , de 11 de Julho, torna-se público, nos termos do disposto no
artigo 1.º, n.º 1 e do artigos 4.º e 6.º, todos do Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, que, por despacho do presidente da Junta de
Freguesia de Montenegro, Faro, de 31 de Outubro de 2002 e em
conformidade com a deliberação desta Junta de Freguesia de 23 de
Outubro de 2002, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a
contar da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, concurso externo de ingresso com vista ao provimento de um
lugar vago existente no quadro de pessoal desta Junta de Freguesia,
da categoria de auxiliar administrativo, da carreira de auxiliar admi-
nistrativo.

1 � Legislação aplicável � este concurso rege-se pelo disposto
no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro.

2 � Prazo de validade � o presente concurso visa exclusivamen-
te o provimento de um lugar vago da categoria indicada, esgotando-
-se com o seu preenchimento.

3 � Remuneração base � correspondente ao escalão 1 (índi-
ce 120), anexo ao Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, com
as sucessivas alterações.

4 � Local de trabalho � Junta de Freguesia de Montenegro, Faro.
5 � Conteúdo funcional � o constante do Despacho n.º 4/88,

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de
1989.

6 � Habilitações literárias exigidas � escolaridade obrigatória.
7 � Métodos de selecção � prova prática de conhecimentos e

entrevista profissional de selecção.
7.1 � A classificação final (CF) será resultante da seguinte fór-

mula, atribuindo-se a cada uma das provas 0 a 20 valores:

CF =
 PC + EPS

2

em que:

PC = a prova de conhecimentos será de natureza teórica e for-
ma escrita, com duração de noventa minutos e versará sobre
os seguintes assuntos:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 Janeiro;

EPS = a entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, ponderando
os seguintes factores:

A = conhecimento da função e capacidade de relaciona-
mento;

B = interesse e motivação profissional.

Cada factor é valorado de 1 a 10, num total de 20 valores, sendo
a classificação da entrevista o resultado da aplicação da seguinte
fórmula:

EPS = A + B

8 � Os critérios de ponderação da prova prática de conhecimen-
tos e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tam das actas de reuniões do júri do concurso, sendo a mesma facul-
tada aos candidatos sempre que solicitada.

9 � Requisitos gerais de admissão � o preenchimento dos requi-
sitos referidos nas alíneas a) a f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e 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 ou interdito 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.

10 � Formalização das candidaturas � as candidaturas devem ser
formalizadas através de requerimento de admissão, dirigido ao presi-
dente da Junta de Freguesia de Montenegro, Faro, podendo ser re-
metido por correio, com aviso de recepção, para a Junta de Fregue-
sia de Montenegro, Rua de Júlio Dinis, 83, 8005-256 Faro.

10.1 � Dos requerimentos de admissão deverão constar, obriga-
toriamente:

a) Identificação completa � nome, estado civil, filiação, na-
turalidade, nacionalidade, data de nascimento, número, lo-
cal e data de emissão do bilhete de identidade, número fis-
cal de contribuinte, morada, código postal e telefone;

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata;
d) Declaração, sob compromisso de honra e em alíneas sepa-

radas, da situação precisa em que se encontram relativa-
mente aos requisitos previstos nas alíneas a), b), d), e) e f)
do n.º 9 deste aviso, no caso de não apresentarem os do-
cumentos comprovativos daqueles requisitos.

10.2 � Juntamente com o requerimento, os candidatos deverão,
obrigatoriamente, apresentar a seguinte documentação:

a) Fotocópia autenticada do certificado de habilitações literá-
rias;

b) Curriculum vitae actualizado;
c) Fotocópia autenticada do bilhete de identidade.

11 � Constituição do júri:

Presidente � Agostinho José Cristina Diogo.
1.º vogal efectivo � Francisco Carlos Moscão Farinha, que

substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.
2.º vogal efectivo � Manuel João dos Santos Gonçalves.
1.º vogal suplente � Etelvino Rosa Vieira.
2.º vogal suplente � Carlos Guerreiro de Brito.
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12 � A lista do candidato admitido bem como a lista de classifi-
cação final contendo a respectiva graduação serão afixadas na Junta
de Freguesia de Montenegro, Faro, sita na Rua de Júlio Dinis, 83,
Montenegro, Faro.

31 de Outubro de 2002. � O Presidente da Junta, Agostinho José
Cristina Diogo. 1000161617

JUNTA DE FREGUESIA DE PÊRA

Edital

Brasão, bandeira e selo

José João Gordinho Marques, presidente da Junta de Freguesia de Pêra,
concelho de Silves:

Torna público o parecer heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Pêra, tendo em conta o parecer da Comissão de Herál-
dica da Associação dos Arqueólogos Portugueses de 31 de Outubro
de 2001, que foi aprovado, sob pedido da alteração devido à fregue-
sia ter sido elevada a vila em 19 Abril de 2001. Aprovada a altera-
ção em Assembleia de Freguesia na 3.ª sessão ordinária de 30 de Abril
de 2002:

Brasão � escudo de prata, círculo aureolado de vermelho, car-
regado de uma pomba do Espírito Santo, de prata, duas
alfarrobas de negro, sustidas de verde e um cacho de uvas de
púrpura, folhado de verde, tudo em roquete; ponta ondeada
de verde e prata de três tiras. Coroa mural de prata de quatro
torres. Listel branco, com a legenda a negro: «PÊRA � SIL-
VES».

Bandeira � esquartelada de vermelho e prata. Cordão e borlas
de prata e vermelho. Haste e lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Pêra � Silves».

25 de Outubro de 2002. � O Presidente da Junta, José João
Gordinho Marques. 1000161611

JUNTA DE FREGUESIA DE VILARINHO DE AGROCHÃO

Edital

Brasão, bandeira e selo

Armindo Manuel Lemos Pintado Vaz, presidente da Junta de Fre-
guesia de Vilarinho de Agrochão, do município de Macedo de
Cavaleiros:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Vilarinho de Agrochão, do município de Macedo de
Cavaleiros, tendo em conta o parecer emitido em 24 de Abril de
2001, pela Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos
Portugueses, e que foi estabelecido, 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 22 de
Setembro de 2002:

Brasão � escudo de azul, dois ramos de oliveira de prata, frutados
de negro, passados em aspa, duas enxós de ouro com segu-
rança de prata, a da sinistra voltada e um ferro de moinho de
ouro, furado do campo, tudo alinhado em cruz. Coroa mural
de prata de três torres. Listel branco, com a legenda a negro:
«VILARINHO de AGROCHÃO».

Bandeira � amarela. Cordão e borlas de ouro e azul. Haste e
lança de ouro.

Selo � nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Vilarinho de Agrochão � Macedo de Cavaleiros».

10 de Outubro de 2002. � O Presidente da Junta, Armindo Ma-
nuel Lemos Pintado Vaz. 3000076340

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, em cumprimento do
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/

89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local por força do
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, por deliberação do con-
selho de administração dos Serviços Municipalizados da Câmara
Municipal da Guarda de 31 de Outubro de 2002, foi nomeado para o
lugar a que concorreu o candidato abaixo mencionado, aprovado no
concurso externo de ingresso para provimento do lugar do quadro
privativo dos Serviços Municipalizados.

Pessoal auxiliar � auxiliar de serviços gerais:

José Leal São Pedro.

A nomeação em causa não necessita de ir a visto do Tribunal de
Contas, nos termos da alínea c) do artigo 114.º, n.º 3, da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.

O candidato nomeado deverá proceder à aceitação da nomeação
no prazo de 20 dias, a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República, nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro.

5 de Novembro de 2002. � A Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Maria do Carmo Pires de Almeida Borges. 3000078454

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA

Aviso de rectificação

Para os devidos efeitos se torna público que o aviso de nomeação
desta Câmara Municipal referente à nomeação dos candidatos Paulo
Jorge da Veiga Martins e Pedro Nuno Alves de Oliveira para os dois
lugares de técnicos de informática do grau 1, nível 1 � estagiários,
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 241, a p. 22 510,
de 18 de Outubro de 2002, saiu com algumas inexactidões.

Assim, faz-se a rectificação republicando o referido aviso na ín-
tegra:

«Concurso externo para ingresso de dois lugares na
carreira de técnico de informática, na categoria de téc-
nico de informática do grau 1, nível 1 � estagiário».

Aviso de nomeação

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho da
presidente da Câmara Municipal datado de 18 de Setembro de 2002,
foi celebrado contrato administrativo de provimento, por urgente
conveniência de serviço, com Paulo Jorge da Veiga Martins e Pedro
Nuno Alves de Oliveira, na categoria de técnicos de informática do
grau 1, nível 1 � estagiários, índice 280, na sequência de concurso
externo para ingresso na categoria de técnico de informática, aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 93, de 20 de Abril
de 2002.

O referido contrato não carece da fiscalização do Tribunal de
Contas.

24 de Outubro de 2002. � A Presidente da Câmara, Júlia Paula
Pires Pereira da Costa. 1000161612

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Aviso de rectificação

Por ter saído com inexactidão o aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 252, de 31 de Outubro de 2002, rectifica-se
o mesmo. Assim, onde se lê:

«Conhecimentos gerais:

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Pública � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de
Janeiro;

Carta Deontológica do Serviço Público � Resolução do
Conselho de Ministros n.º 18/93, de 17 de Março;

Código de Procedimento Administrativo � Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Lei das Autarquias Locais � Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janei-
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ro, com a Declaração de Rectificação n.º 4/2002, de 6 de
Fevereiro;

Conhecimentos específicos:

Regime Jurídico de Empreitadas de Obras Públicas � De-
creto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

Regulamento Geral dos Sistemas públicos e prediais de dis-
tribuição de água e drenagem de águas residuais � De-
creto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto.»

deve ler-se:

«Conhecimentos gerais:

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Pública � Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de
Janeiro;

Carta Deontológica do Serviço Público � Resolução do
Conselho de Ministros n.º 18/93, de 17 de Março;

Lei das Autarquias Locais � Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janei-
ro, com a Declaração de Rectificação n.º 4/2002, de 6 de
Fevereiro;

Conhecimentos específicos:

RGEU � Regulamento Geral das Edificações Urbanas �
Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de Agosto de 1951, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 38 888,
de 29 de Agosto de 1952, Decreto-Lei n.º 44 258, de
31 de Março, Decreto-Lei n.º 45 027, de 13 de Maio de
1963, Decreto-Lei n.º 650/75, de 18 de Novembro,
Decreto-Lei n.º 463/85, de 4 de Novembro, e Decreto-
-Lei n.º 61/93, de 3 de Março;

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação � Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as altera-
ções introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de
Junho.»

31 de Outubro de 2002. � O Presidente da Câmara, António Paulo
Jacinto Eusébio. 1000161628

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 247, de
25 de Outubro de 2002, a p. 23 093, foi publicado com inexactidão
o aviso DAF/36/2002 da Câmara Municipal de Aljustrel. Assim, rec-
tifica-se que onde se lê «Tita Oliva Godinho» deve ler-se «Tito Oliva
Godinho». 3000078727
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CONVOCATÓRIAS

TEATRO CIRCO DE BRAGA, S. A.

Sede: Avenida da Liberdade, 697, Braga

Capital social: € 50 310

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Braga sob o
n.º 108.

Contribuinte n.º 500463964.

CONVOCATÓRIA

Convoco os Srs. Accionistas da Teatro Circo de Braga, S. A., para
reunirem em assembleia geral, no próximo dia 20 de Dezembro, pelas
18 horas, a realizar na Rua de São Lázaro, sem número, antigo espa-
ço da Portugal Telecom, em Braga, com a seguinte ordem de traba-
lhos:

1.º Deliberar sobre uma proposta de aumento do capital social
da sociedade de € 50 310 para € 374 960, mediante a emis-
são de 7550 novas acções ordinárias com o valor nominal
de € 43 cada, a realizar por novas entradas em dinheiro;

2.º Deliberar sobre a alteração do artigo 4.º dos estatutos da
sociedade, caso seja aprovado o aumento do capital social
previsto no número anterior.

Os requisitos a que estão subordinados a participação na assembleia
geral e o exercício do direito de voto são os constantes dos artigos
11.º, 14.º, 16.º e 19.º dos estatutos da sociedade.

13 de Novembro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António Manuel de Sousa Fernandes. 3000078822

FIPAR � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 2, 3.º, esquerdo, Lisboa

Capital social: € 35 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 2417.

Pessoa colectiva n.º 502069430.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas para
reunir em assembleia geral especial, no dia 30 de Dezembro de 2002,
pelas 15 horas, na sede da sociedade, na Rua de Alexandre Herculano,
2, 3.º, esquerdo, em Lisboa, com a seguinte ordem do dia:

1.º Apreciar, discutir e deliberar sobre o relatório de gestão, balan-
ço e contas individuais relativos ao exercício de 2001;

2.º Apreciar, discutir e deliberar sobre o relatório de gestão,
balanço e contas consolidadas relativos ao exercício de 2001;

3.º Discutir e deliberar sobre a aplicação dos resultados do exercício;
4.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade;
5.º Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2003-

2005.

O relatório e contas elaborados individuais e consolidadas elabora-
dos pelos conselho de administração, bem como os restantes docu-
mentos de prestação de contas relativos à actividade da Sociedade,
estarão à disposição dos Srs. Accionistas, para consulta, na sede so-
cial, durante as horas de expediente, a partir de hoje, nos termos do
artigo 289.º do Código das Sociedade Comerciais.

Relativamente à participação na assembleia e ao exercício do
direito de voto, transcrevem-se as disposições estatutárias relevan-
tes:

«ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral, para além dos membros da mesa da
assembleia geral que podem ser estranhos à Sociedade, é constituída

3. Diversos

somente pelos accionistas com direito a voto ou detentores de títulos
de subscrição que até oito dias antes da realização da assembleia te-
nham:

a) Registadas as acções na Sociedade, se forem nominativas;
b) Registadas na Sociedade ou depositadas nos cofres sociais ou ins-

tituições de crédito, se as acções forem ao portador;
c) Entregues na sede da Sociedade para efeito de conferirem o

correspondente voto ao seu detentor, também se forem ac-
ções ao portador.

2 � O depósito em instituição de crédito prova-se por carta emi-
tida pela instituição.

3 � Quer a carta referida no número anterior quer qualquer instru-
mento de representação voluntária entre os admitidos por lei terão
de ser entregues na sede da Sociedade até oito dias antes da realização
da assembleia para conferência pelo presidente da mesa.

ARTIGO 14.º

A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.»

14 de Novembro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Fernando Delgado da Silva. 3000079167

SOCIEDADE TURÍSTICA DA PENINA, S. A.

Sede: Hotel do Golfe da Penina, lugar da Penina,
Portimão

Capital social: 705 310 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Portimão sob
o n.º 1670.

Contribuinte n.º 500269270.

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Srs. Accionistas
da Sociedade Turística da Penina, S. A., para reunirem em assembleia
geral, na sede social, pelas 10 horas do dia 30 de Dezembro de 2002,
com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 � Deliberar sobre a venda de acções da Sociedade;
Ponto 2 � Deliberar sobre a renúncia dos membros dos órgãos

sociais;
Ponto 3 � Deliberar sobre a designação dos novos membros dos

órgãos sociais;
Ponto 4 � Deliberar sobre quaisquer outros assuntos de interes-

se para a Sociedade.

Na eventualidade de a assembleia não poder reunir-se na data atrás
indicada por falta de representação do capital exigido pela lei, con-
voco desde já os Srs. Accionistas para reunirem em assembleia geral,
no mesmo local, pelas 10 horas do dia 16 de Janeiro de 2003, com a
mesma ordem de trabalhos.

Informam-se ainda os Srs. Accionistas que:

Nos termos previstos no artigo 12.º dos estatutos da Sociedade
Turística da Penina, S. A., a assembleia geral é composta por
todos os accionistas possuidores de uma ou mais acções
registadas no livro de averbamento da Sociedade ou deposita-
das, consoante forem nominativas ou ao portador, até 10 dias
antes do dia marcado para a reunião;

A qualidade de accionista deverá comprovar-se através da apre-
sentação ou envio ao presidente da mesa da assembleia geral,
para o Hotel do Golfe da Penina, lugar da Penina, em Portimão,
de certificado emitido nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do
Código dos Valores Mobiliários, pelos intermediários financeiros
que tenham a seu cargo o serviço de depósito das acções, pela
posse dos títulos ou de acordo com o que constar do registo da
Sociedade, consoante o aplicável;

As acções deverão permanecer inscritas, registadas ou deposita-
das em nome do accionista até ao encerramento da reunião da
assembleia geral;

Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões das
assembleias gerais pelo cônjuge, ascendente ou descendente,
por outro accionista, por um membro do conselho de admi-
nistração ou por terceiros;
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A representação do accionista poderá ser feita através de carta
dirigida por este último ao presidente da mesa da assembleia
geral, para o Hotel do Golfe da Penina, lugar da Penina, em
Portimão, devendo igualmente ser enviadas as cartas dos acci-
onistas que sejam pessoas colectivas comunicando o nome de
quem as representará, bem como os instrumentos de agrupa-
mentos de accionistas.

15 de Novembro de 2002. � O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, John B. Stilwell. 3000079138

AVISOS

SOUSA LIMA � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Sede: Avenida do Infante D. Henrique, lote 337-A, freguesia
de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa

Capital social: € 7 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 12 364.

Pessoa colectiva n.º 500142262.

Anúncio

Para os devidos efeitos, anuncia-se ter sido averbada ao registo do
projecto de cisão da Sousa Lima � Sociedade Gestora de Participa-
ções Sociais, S. A., pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 24, corres-
pondente à apresentação n.º 11/021115, a deliberação de aprovação
do projecto de cisão, adoptada na reunião da assembleia geral do dia
25 de Setembro de 2002.

Nos termos e para os efeitos das disposições legais aplicáveis, no-
meadamente o artigo 107.º do Código das Sociedades Comerciais,
informam-se, ainda, os credores da Sociedade de que dispõem do pra-
zo de 30 dias para deduzirem oposição judicial à cisão, com funda-
mento no prejuízo que dela derive para a realização dos seus direitos.

18 de Novembro de 2002. � Pela Administração: (Assinaturas ile-
gíveis.) 3000079170

ISL � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Avenida do Infante D. Henrique, lote 337-A, freguesia de
Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa

Capital social: € 3 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 12 180.

Pessoa colectiva n.º 502032316.

Anúncio

Para os devidos efeitos, anuncia-se ter sido averbada ao registo do
projecto de cisão da ISL � Sociedade de Investimentos Imobiliários,
S. A., pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23, correspondente à
apresentação n.º 40/20021113, a deliberação de aprovação do pro-
jecto de cisão, adoptada na reunião da assembleia geral do dia 25 de
Setembro de 2002.

Nos termos e para os efeitos das disposições legais aplicáveis, no-
meadamente o artigo 107.º do Código das Sociedades Comerciais,
informam-se, ainda, os credores da Sociedade de que dispõem do pra-
zo de 30 dias para deduzirem oposição judicial à cisão, com funda-
mento no prejuízo que dela derive para a realização dos seus direitos.

18 de Novembro de 2002. � Pela Administração: (Assinaturas ile-
gíveis.) 3000079174

UNICER ÁGUAS, S. A.

Sede: Via Norte, Leça do Balio, Matosinhos

Capital social: € 1 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 15 009.

Pessoa colectiva n.º 500095744.

Aviso

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 107.º
do Código das Sociedades Comerciais, torna-se público que em reu-
nião da assembleia geral de accionistas da sociedade, realizada no
passado dia 18 de Novembro, foi aprovado o projecto de fusão por
incorporação das sociedades ACV � Águas de Castelo de Vide, L.da,
Sete Fontes � Sociedade de Exploração e Comercialização de Águas
de Nascente e Minerais, S. A., DTL � Águas Minero-
-Medicinais de Gouveia, S. A., e Águas do Lanhoso, S. A., na Unicer
Águas, S. A. Da referida reunião da assembleia geral foi lavrada a acta
cujo extracto seguidamente se reproduz:

«Aos 18 de Novembro de 2002, pelas 19 horas, reuniu, na sede
social, a assembleia geral da Unicer Águas, S. A., conforme avisos
convocatórios publicados no Diário da República, 3.ª série,
n.º 241, e no jornal Público, ambos de 18 de Outubro de 2002.

A reunião foi presidida pelo Sr. Doutor João Augusto Esmeriz Vi-
eira de Castro. Conforme consta da respectiva lista de presenças, es-
tava presente o accionista único da sociedade, UNICER � Bebidas de
Portugal, SGPS, S. A., devidamente representado pelo respectivo pre-
sidente do conselho de administração, Sr. Engenheiro Manuel Ferrei-
ra de Oliveira, tendo os poderes de representação sido conferidos por
carta de representação dirigida ao presidente da mesa da assembleia
geral pelo accionista representado, a qual, juntamente com a lista de
presenças por este devidamente assinada, fica arquivada na sede da
sociedade. Encontravam-se ainda presentes, para além do presidente
do conselho de administração, o Sr. Engenheiro Manuel Ferreira de
Oliveira, o Sr. Dr. João Barbosa Machado e o Sr. Engenheiro José
Lousada Soares, na qualidade de membros do conselho de administra-
ção da sociedade.

Aberta a sessão, o presidente da mesa da assembleia geral certifi-
cou-se do cumprimento das disposições legais e estatutárias aplicá-
veis, tendo concluído que a assembleia geral fora regularmente
convocada mediante anúncios publicados no Diário da República,
3.ª série, n.º 241, e no jornal Público, ambos de 18 de Outubro de
2002, estando, por isso, em condições de validamente reunir e delibe-
rar sobre os seguintes assuntos constantes da ordem de trabalhos:

Ponto 1.º Deliberar sobre o projecto de fusão por incorporação
das sociedades ACV � Águas de Castelo de Vide, L.da, Sete
Fontes � Sociedade de Exploração e Comercialização de Águas
de Nascente e Minerais, S. A., DTL � Águas Minero Medici-
nais de Gouveia, S. A., e Águas do Lanhoso, S. A., na Unicer
Águas, S. A.;

Ponto 2.º Deliberar atribuir a qualquer administrador da Unicer
Águas, S. A., os necessários poderes para, individualmente, mas
em nome e representação da sociedade, praticar todos os ac-
tos adequados à plena execução da deliberação tomada nesta
assembleia, designadamente outorgando a competente escritu-
ra pública.

Entrando-se na discussão do ponto 1.º da ordem de trabalhos, o
presidente do conselho de administração da sociedade declarou que,
desde a data da elaboração do mencionado projecto de fusão, não houve
mudanças relevantes nos elementos de facto em que o mesmo se
baseou. Referiu ainda que o mesmo foi oportunamente aprovado pe-
los órgãos de administração das sociedades envolvidas, bem como
objecto de parecer favorável por parte dos respectivos órgãos de fis-
calização e de revisor oficial de contas independente, tendo sido efec-
tuado o seu registo e feita a correspondente publicação.

Em seguida procedeu à explicação aos demais presentes dos moti-
vos, conteúdo e objectivos de tal projecto de fusão, tendo destacado
que o mesmo se insere numa reestruturação do negócio das águas do
Grupo Unicer, posto o que a assembleia geral deliberou aprovar o
presente ponto da ordem de trabalhos com o voto favorável do ac-
cionista único.

No que diz respeito ao ponto 2.º da ordem de trabalhos, a assembleia
geral deliberou, com voto favorável do accionista único, atribuir a
qualquer administrador da sociedade os poderes necessários para, indi-
vidualmente, mas em nome e representação da sociedade, praticar os
actos adequados à plena execução da deliberação tomada nesta
assembleia, designadamente outorgando a competente escritura públi-
ca de fusão.

Nada mais havendo a tratar, pelas 20 horas, o presidente da mesa
declarou encerrada a presente reunião, da qual se lavrou, para cons-
tar, a presente acta que vai por ele ser assinada.»

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 107.º
do Código das Sociedades Comerciais, informam-se os credores so-
ciais cujos créditos sejam anteriores à data da última publicação das
presentes deliberações que, nos 30 dias seguintes a esta data, poderão
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deduzir oposição judicial à fusão mencionada, com fundamento no
prejuízo que delas derive para a realização dos seus direitos.

18 de Novembro de 2002. � Pela Unicer Águas, S. A.: (Assinatu-
ras ilegíveis.) 3000079160

DTL � ÁGUAS MINERO MEDICINAIS
DE GOUVEIA, S. A.

Sede: Salgueirais, Aldeias, Gouveia

Capital social: € 50 200

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Gouveia sob o
n.º 290.

Pessoa colectiva n.º 502598883.

Aviso

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 107.º
do Código das Sociedades Comerciais, torna-se público que em reu-
nião da assembleia geral de accionistas da sociedade, realizada no
passado dia 18 de Novembro, foi aprovado o projecto de fusão por
incorporação das sociedades ACV � Águas de Castelo de Vide, L.da,
Sete Fontes � Sociedade de Exploração e Comercialização de Águas
de Nascente e Minerais, S. A., DTL � Águas Minero Medicinais de
Gouveia, S. A., e Águas do Lanhoso, S. A., na Unicer Águas, S. A. Da
referida reunião da assembleia geral foi lavrada a acta n.º 15 cujo
extracto seguidamente se reproduz:

«Aos 18 de Novembro de 2002, pelas 14 horas, reuniu, na sede
social, a assembleia geral da DTL � Águas Minero-Medicinais de
Gouveia, S. A., conforme avisos convocatórios publicados no Diário
da República, 3.ª série, n.º 241, e no jornal Público, ambos de 18 de
Outubro de 2002.

A reunião foi presidida pelo Sr. Doutor Luís António da Silva San-
tos, estando o accionista único da sociedade, UNICER � Bebidas de
Portugal, SGPS, S. A., devidamente representado pelo Sr. Engenheiro
Carlos Gomes da Silva, tendo os poderes de representação sido con-
feridos por carta de representação dirigida ao presidente da mesa da
assembleia geral pelo accionista representado e que fica arquivada na
sede da sociedade. Encontravam-se ainda presentes os membros do
conselho de administração da sociedade.

Aberta a sessão, o presidente da mesa da assembleia geral certifi-
cou-se do cumprimento das disposições legais e estatutárias aplicá-
veis, tendo concluído que a assembleia geral fora regularmente
convocada e estava, por isso, em condições de validamente reunir e
deliberar sobre os seguintes assuntos constantes da ordem de traba-
lhos:

Ponto 1.º Deliberar sobre o projecto de fusão por incorporação
das sociedades ACV � Águas de Castelo de Vide, L.da, Sete
Fontes � Sociedade de Exploração e Comercialização de Águas
de Nascente e Minerais, S. A., DTL � Águas Minero Medici-
nais de Gouveia, S. A., e Águas do Lanhoso, S. A., na Unicer
Águas, S. A.;

Ponto 2.º Deliberar atribuir a qualquer administrador da DTL �
Águas Minero Medicinais de Gouveia, S. A., os necessários
poderes para, individualmente, mas em nome e representação
da sociedade, praticar todos os actos adequados à plena execu-
ção da deliberação tomada nesta assembleia, designadamente
outorgando a competente escritura pública.

Entrando-se na discussão do ponto 1.º da ordem de trabalhos, o
presidente do conselho de administração da sociedade declarou que,
desde a data da elaboração do mencionado projecto de fusão, não
houve mudanças relevantes nos elementos de facto em que o mesmo
se baseou.

Em seguida procedeu à explicação aos demais presentes dos moti-
vos, conteúdo e objectivos de tal projecto de fusão, tendo destacado
que o mesmo se insere numa reestruturação do negócio das águas do
Grupo Unicer, posto o que a assembleia geral deliberou aprovar o
presente ponto da ordem de trabalhos com o voto favorável do ac-
cionista único.

No que diz respeito ao ponto 2.º da ordem de trabalhos, a assembleia
geral deliberou, com voto favorável do accionista único, atribuir a
qualquer administrador da sociedade os poderes necessários para, indi-
vidualmente, mas em nome e representação da sociedade, praticar os
actos adequados à plena execução da deliberação tomada nesta
assembleia, designadamente outorgando a competente escritura públi-
ca de fusão.

Nada mais havendo a tratar, pelas 15 horas, o presidente da mesa
declarou encerrada a presente reunião, da qual se lavrou, para cons-
tar, a presente acta que vai por ele ser assinada.»

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 107.º
do Código das Sociedades Comerciais, informam-se os credores soci-
ais cujos créditos sejam anteriores à data da última publicação das
presentes deliberações que, nos 30 dias seguintes a esta data, poderão
deduzir oposição judicial à fusão mencionada, com fundamento no
prejuízo que delas derive para a realização dos seus direitos.

18 de Novembro de 2002. � Pela DTL � Águas Minero Medici-
nais de Gouveia, S. A.: (Assinaturas ilegíveis.) 3000079157

ÁGUAS DO LANHOSO, S. A.

Sede: lugar de Vila Nova, Lanhoso, Póvoa de Lanhoso

Capital social: € 249 398,95

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de
Lanhoso sob o n.º 185.

Pessoa colectiva n.º 502420839.

Aviso

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 107.º
do Código das Sociedades Comerciais, torna-se público que em reu-
nião da assembleia geral de accionistas da sociedade, realizada no
passado dia 18 de Novembro, foi aprovado o projecto de fusão por
incorporação das sociedades ACV � Águas de Castelo de Vide, L.da,
Sete Fontes � Sociedade de Exploração e Comercialização de Águas
de Nascente e Minerais, S. A., DTL � Águas Minero Medicinais de
Gouveia, S. A., e Águas do Lanhoso, S. A., na Unicer Águas, S. A. Da
referida reunião da assembleia geral foi lavrada a acta n.º 19, cujo
extracto seguidamente se reproduz:

«Aos 18 de Novembro de 2002, pelas 18 horas, reuniu, na sede
social, a assembleia geral da Águas do Lanhoso, S. A., conforme avi-
sos convocatórios publicados no Diário da República, 3.ª série,
n.º 241, e no jornal Público, ambos de 18 de Outubro de 2002.

A reunião foi presidida pelo Sr. Doutor Luís António da Silva San-
tos, estando o accionista único da sociedade, UNICER � Bebidas de
Portugal, SGPS, S. A., devidamente representado pelo Sr. Engenheiro
Carlos Gomes da Silva, tendo os poderes de representação sido con-
feridos por carta de representação dirigida ao presidente da mesa da
assembleia geral pelo accionista representado e que fica arquivada na
sede da sociedade. Encontravam-se ainda presentes os membros do
conselho de administração e do conselho fiscal da sociedade.

Aberta a sessão, o presidente da mesa da assembleia geral certifi-
cou-se do cumprimento das disposições legais e estatutárias aplicá-
veis, tendo concluído que a assembleia geral fora regularmente
convocada e estava, por isso, em condições de validamente reunir e
deliberar sobre os seguintes assuntos constantes da ordem de traba-
lhos:

Ponto 1.º Deliberar sobre o projecto de fusão por incorporação
das sociedades ACV � Águas de Castelo de Vide, L.da, Sete
Fontes � Sociedade de Exploração e Comercialização de Águas
de Nascente e Minerais, S. A., DTL � Águas Minero Medici-
nais de Gouveia, S. A., e Águas do Lanhoso, S. A., na Unicer
Águas, S. A.;

Ponto 2.º Deliberar atribuir a qualquer administrador da Águas
do Lanhoso, S. A., os necessários poderes para, individual-
mente, mas em nome e representação da sociedade, praticar
todos os actos adequados à plena execução da deliberação to-
mada nesta assembleia, designadamente outorgando a compe-
tente escritura pública.

Entrando-se na discussão do ponto 1.º da ordem de trabalhos, o
presidente do conselho de administração da sociedade declarou que,
desde a data da elaboração do mencionado projecto de fusão, não
houve mudanças relevantes nos elementos de facto em que o mesmo
se baseou.

Em seguida procedeu à explicação aos demais presentes dos moti-
vos, conteúdo e objectivos de tal projecto de fusão, tendo destacado
que o mesmo se insere numa reestruturação do negócio das águas do
Grupo Unicer, posto o que a assembleia geral deliberou aprovar o
presente ponto da ordem de trabalhos com o voto favorável do ac-
cionista único.

No que diz respeito ao ponto 2.º da ordem de trabalhos, a assembleia
geral deliberou, com voto favorável do accionista único, atribuir a
qualquer administrador da sociedade os poderes necessários para, indi-
vidualmente, mas em nome e representação da sociedade, praticar os
actos adequados à plena execução da deliberação tomada nesta
assembleia, designadamente outorgando a competente escritura públi-
ca de fusão.
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Nada mais havendo a tratar, pelas 19 horas, o presidente da mesa
declarou encerrada a presente reunião, da qual se lavrou, para cons-
tar, a presente acta que vai por ele ser assinada.»

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 107.º
do Código das Sociedades Comerciais, informam-se os credores so-
ciais cujos créditos sejam anteriores à data da última publicação das
presentes deliberações que, nos 30 dias seguintes a esta data, poderão
deduzir oposição judicial à fusão mencionada, com fundamento no
prejuízo que delas derive para a realização dos seus direitos.

18 de Novembro de 2002. � Pela Águas do Lanhoso, S. A.: (As-
sinaturas ilegíveis.) 3000079154

ACV � ÁGUAS DE CASTELO DE VIDE, L.DA

Sede: sítio da Mealhada, São João Baptista,
Castelo de Vide

Capital social: € 7 400 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Vide
sob o n.º 210.

Pessoa colectiva n.º 505476517.

Aviso

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 107.º
do Código das Sociedades Comerciais, torna-se público que em reu-
nião da assembleia geral de sócios da sociedade, realizada no passado
dia 18 de Novembro, foi aprovado o projecto de fusão por incorpo-
ração das sociedades ACV � Águas de Castelo de Vide, L.da, Sete
Fontes � Sociedade de Exploração e Comercialização de Águas de
Nascente e Minerais, S. A., DTL � Águas Minero Medicinais de
Gouveia, S. A., e Águas do Lanhoso, S. A., na Unicer Águas, S. A. Da
referida reunião da assembleia geral foi lavrada a acta n.º 2, cujo ex-
tracto seguidamente se reproduz:

«Aos 18 de Novembro de 2002, pelas 9 horas, reuniu, na sede social,
a assembleia geral da ACV � Águas de Castelo de Vide, L.da, confor-
me avisos convocatórios publicados no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 241, e no jornal Público, ambos de 18 de Outubro de 2002.

Encontravam-se presentes os membros da gerência da sociedade, o
engenheiro Manuel Ferreira de Oliveira, na qualidade de representan-
te do sócio UNICER � Bebidas de Portugal, SGPS, S. A., bem como
o Dr. João Barbosa Machado, na qualidade de representante do sócio
maioritário Unicer Águas, S. A., o qual, nos termos legais, assumiu a
presidência da mesa da assembleia geral.

Aberta a sessão, o presidente da mesa da assembleia geral certifi-
cou-se do cumprimento das disposições legais e estatutárias aplicá-
veis, tendo concluído que a assembleia geral fora regularmente
convocada e estava, por isso, em condições de validamente reunir e
deliberar sobre os seguintes assuntos constantes da ordem de traba-
lhos:

Ponto 1.º Deliberar sobre o projecto de fusão por incorporação
das sociedades ACV � Águas de Castelo de Vide, L.da, Sete
Fontes � Sociedade de Exploração e Comercialização de Águas
de Nascente e Minerais, S. A., DTL � Águas Minero Medici-
nais de Gouveia, S. A., e Águas do Lanhoso, S. A., na Unicer
Águas, S. A.;

Ponto 2.º Deliberar atribuir a qualquer gerente da ACV � Águas
de Castelo de Vide, L.da, os necessários poderes para, indivi-
dualmente, mas em nome e representação da sociedade, prati-
car todos os actos adequados à plena execução da deliberação
tomada nesta assembleia, designadamente outorgando a com-
petente escritura pública.

Entrando-se na discussão do ponto 1.º da ordem de trabalhos, o
gerente João Barbosa Machado declarou que, desde a data da elabora-
ção do mencionado projecto de fusão, não houve mudanças relevan-
tes nos elementos de facto em que o mesmo se baseou.

Em seguida procedeu à explicação aos demais presentes dos moti-
vos, conteúdo e objectivos de tal projecto de fusão, tendo destacado
que o mesmo se insere numa reestruturação do negócio das águas do
Grupo Unicer, posto o que a assembleia geral deliberou aprovar o
presente ponto da ordem de trabalhos com o voto favorável de todos
os presentes.

No que diz respeito ao ponto 2.º da ordem de trabalhos, a assembleia
geral deliberou, com voto favorável de todos os presentes, atribuir a
qualquer gerente da sociedade os poderes necessários para, individual-
mente, mas em nome e representação da sociedade, praticar os actos
adequados à plena execução da deliberação tomada nesta assembleia,
designadamente outorgando a competente escritura pública de fusão.

Nada mais havendo a tratar, pelas 10 horas, o presidente da mesa
declarou encerrada a presente reunião, da qual se lavrou, para cons-
tar, a presente acta que vai por ele ser assinada, digo que vai ser as-
sinada pelos representantes das sócias da assembleia.»

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 107.º
do Código das Sociedades Comerciais, informam-se os credores so-
ciais cujos créditos sejam anteriores à data da última publicação das
presentes deliberações que, nos 30 dias seguintes a esta data, poderão
deduzir oposição judicial à fusão mencionada, com fundamento no
prejuízo que delas derive para a realização dos seus direitos.

18 de Novembro de 2002. � Pela ACV � Águas de Castelo de Vide,
L.da: (Assinaturas ilegíveis.) 3000079151

SETE FONTES � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE ÁGUAS
DE NASCENTE E MINERAIS, S. A.

Sede: Rua da Indústria, Conceição, Covilhã

Capital social: € 204 080

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Covilhã  sob
o n.º 1990.

Pessoa colectiva n.º 503201774.

Aviso

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 107.º
do Código das Sociedades Comerciais, torna-se público que em reu-
nião da assembleia geral de accionistas da Sociedade, realizada no pas-
sado dia 18 de Novembro, foi aprovado o projecto de fusão por in-
corporação das sociedades ACV � Águas de Castelo de Vide, L.da, Sete
Fontes � Sociedade de Exploração e Comercialização de Águas de
Nascente e Minerais, S. A., DTL � Águas Minero Medicinais de
Gouveia, S. A., e Águas do Lanhoso, S. A., na Unicer Águas, S. A. Da
referida reunião da assembleia geral foi lavrada a acta n.º 16, cujo
extracto seguidamente se reproduz:

«Aos 18 de Novembro de 2002, pelas 12 horas, reuniu, na sede
social, a assembleia geral da Sete Fontes � Sociedade de Exploração
e Comercialização de Águas de Nascente e Minerais, S. A., conforme
avisos convocatórios publicados no Diário da República, 3.ª série,
n.º 241, e no jornal Público, ambos de 18 de Outubro de 2002.

A reunião foi presidida pelo Sr. Doutor Luís António da Silva San-
tos, estando o accionista único da Sociedade, Unicer Águas, S. A.,
devidamente representado pelo Sr. Engenheiro Carlos Gomes da Sil-
va, tendo os poderes de representação sido conferidos por carta de
representação dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral pelo
accionista representado e que fica arquivada na sede da Sociedade. En-
contravam-se ainda presentes os membros do conselho de adminis-
tração e do conselho fiscal da Sociedade.

Aberta a sessão, o presidente da mesa da assembleia geral certifi-
cou-se do cumprimento das disposições legais e estatutárias aplicá-
veis, tendo concluído que a assembleia geral fora regularmente
convocada e estava, por isso, em condições de validamente reunir e
deliberar sobre os seguintes assuntos constantes da ordem de traba-
lhos:

Ponto 1.º Deliberar sobre o projecto de fusão por incorporação
das sociedades ACV � Águas de Castelo de Vide, L.da, Sete
Fontes � Sociedade de Exploração e Comercialização de Águas
de Nascente e Minerais, S. A., DTL � Águas Minero Medici-
nais de Gouveia, S. A., e Águas do Lanhoso, S. A., na Unicer
Águas, S. A.;

Ponto 2.º Deliberar atribuir a qualquer administrador da Sete Fon-
tes � Sociedade de Exploração e Comercialização de Águas
de Nascente e Minerais, S. A., os necessários poderes para,
individualmente, mas em nome e representação da Sociedade,
praticar todos os actos adequados à plena execução da delibe-
ração tomada nesta assembleia, designadamente outorgando a
competente escritura pública.

Entrando-se na discussão do ponto 1.º da ordem de trabalhos, o
presidente do conselho de administração da Sociedade declarou que,
desde a data da elaboração do mencionado projecto de fusão, não
houve mudanças relevantes nos elementos de facto em que o mesmo
se baseou.

Em seguida procedeu à explicação aos demais presentes dos moti-
vos, conteúdo e objectivos de tal projecto de fusão, tendo destacado
que o mesmo se insere numa reestruturação do negócio das águas do
Grupo Unicer, posto o que a assembleia geral deliberou aprovar o
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presente ponto da ordem de trabalhos com o voto favorável do ac-
cionista único.

No que diz respeito ao ponto 2.º da ordem de trabalhos, a assembleia
geral deliberou, com voto favorável do accionista único, atribuir a
qualquer administrador da Sociedade os poderes necessários para, indi-
vidualmente, mas em nome e representação da Sociedade praticar os
actos adequados à plena execução da deliberação tomada nesta
assembleia, designadamente outorgando a competente escritura públi-
ca de fusão.

Nada mais havendo a tratar, pelas 13 horas, o presidente da mesa
declarou encerrada a presente reunião, da qual se lavrou, para cons-
tar, a presente acta que vai por ele ser assinada.»

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 107.º
do Código das Sociedades Comerciais, informam-se os credores so-
ciais cujos créditos sejam anteriores à data da última publicação
das presentes deliberações que, nos 30 dias seguintes a esta data,
poderão deduzir oposição judicial à fusão mencionada, com funda-
mento no prejuízo que delas derive para a realização dos seus di-
reitos.

18 de Novembro de 2002. � Pela Sete Fontes � Sociedade de Ex-
ploração e Comercialização de Águas de Nascente e Minerais,
S. A.: (Assinaturas ilegíveis.) 3000079146

CSM PORTUGAL � PRODUTOS DE PADARIA
E PASTELARIA, S. A.

Sede: Rua de Castilho, 20, 3.º, Lisboa

Capital social: € 100 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 9508.

Pessoa colectiva n.º 505168278.

PANDUAVE � PANIFICAÇÃO ULTRACONGELADA, S. A.

Sede: Zona Industrial Municipal de Fontiscos, lote 25,
Santo Tirso

Capital social: € 1 050 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Trofa sob o
n.º 2708.

Pessoa colectiva n.º 502928042.

PROMALTE ARKADY � PANIFICAÇÃO
E PASTELARIA, S. A.

Sede: Rua dos Combatentes 9 de Abril, letras A, R, C,
São João da Talha, Loures

Capital social: € 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Loures sob o
n.º 7311.

Pessoa colectiva n.º 502120479.

Anúncio

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 107.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, as sociedades acima identificadas de-
claram ter sido requerido, nas Conservatórias do Registo Comercial
de Lisboa, Trofa e Loures, o averbamento das deliberações das res-
pectivas assembleias gerais que aprovaram o projecto de fusão da
CSM Portugal � Produtos de Padaria e Pastelaria, S. A., com a
PANDUAVE � Panificação Ultracongelada, S. A., e a Promalte
Arkady � Panificação e Pastelaria, S. A. (a realizar mediante in-
corporação destas sociedades na CSM Portugal � Produtos de Pa-
daria e Pastelaria, S. A., de acordo com o artigo 116.º do mesmo
diploma).

Mais informam que os credores das sociedades participantes po-
dem deduzir oposição judicial à fusão, com fundamento no prejuízo
que dela derive para a realização dos seus direitos, dentro do prazo
de 30 dias a contar da data de publicação deste anúncio.

18 de Novembro de 2002. � Pela Administração: Gregorius Paulus
Altepost, administrador � Fernando Reis, procurador. 3000079113

J. MANUEL CERQUEIRA � MODAS
E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Severiano Falcão, 22, fracção E, 1.º, direito,
Tardoz, freguesia de Prior Velho, Loures

Capital social: € 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Loures sob o
n.º 18 407.

Pessoa colectiva n.º 503174742.

Anúncio

Deliberação de aprovação do projecto de fusão

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 107.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais, a sociedade acima identificada declara
ter sido promovido, na Conservatória do Registo Comercial de Loures,
no dia 14 de Novembro do corrente ano, o averbamento ao registo
comercial do projecto de fusão da deliberação da assembleia geral da
sociedade J. Manuel Cerqueira � Modas e Confecções, L.da, que apro-
vou o referido projecto de fusão por incorporação da sociedade Silva
& Pernes, L.da, e da sociedade J. Manuel Cerqueira � Modas e Con-
fecções, L.da, na sociedade Souto Patuleia, S. A.

Mais informa que os credores da sociedade  J. Manuel Cerqueira �
Modas e Confecções, L.da, podem deduzir oposição judicial à fusão,
com fundamento no prejuízo que dela derive para a realização dos
seus direitos, dentro do prazo de 30 dias a contar da data de publica-
ção deste aviso.

14 de Novembro de 2002. � O Gerente, Rui Alberto Cordeiro de
Souto Patuleia. 3000079108

SILVA & PERNES, L.DA

Sede: Rua de Severiano Falcão, 22, fracção E, 1.º, direito,
Tardoz, freguesia de Prior Velho, Loures

Capital social: € 800 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Loures sob o
n.º 18 408.

Pessoa colectiva n.º 501297502.

Anúncio

Deliberação de aprovação do projecto de fusão

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 107.º do Código
das Sociedades Comerciais, a sociedade acima identificada declara ter sido
promovido, na Conservatória do Registo Comercial de Loures, no dia 14
de Novembro do corrente ano, o averbamento ao registo comercial do
projecto de fusão da deliberação da assembleia geral da sociedade Silva
& Pernes, L.da, que aprovou o referido projecto de fusão por incorpora-
ção da sociedade J. Manuel Cerqueira � Modas e Confecções, L.da, e da
sociedade Silva & Pernes, L.da, na sociedade Souto Patuleia, S. A.

Mais informa que os credores da sociedade  Silva & Pernes, L.da,
podem deduzir oposição judicial à fusão, com fundamento no prejuízo
que dela derive para a realização dos seus direitos, dentro do prazo de
30 dias a contar da data de publicação deste aviso.

14 de Novembro de 2002. � O Gerente, Rui Alberto Cordeiro de
Souto Patuleia. 3000079106

SOUTO PATULEIA, S. A.

Sede: Rua de Severiano Falcão, 22, fracção E, 1.º, direito,
Tardoz, freguesia de Prior Velho, Loures

Capital social: € 700 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Loures sob o
n.º 13 430.

Pessoa colectiva n.º 503816167.

Anúncio
Deliberação de aprovação do projecto de fusão

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 107.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais, a sociedade acima identificada declara
ter sido promovido, na Conservatória do Registo Comercial de Loures,
no dia 14 de Novembro do corrente ano, o averbamento ao registo
comercial do projecto de fusão da deliberação da assembleia geral da
sociedade Souto Patuleia, S. A., que aprovou o referido projecto de
fusão por incorporação da sociedade Silva & Pernes, L.da, e da so-
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ciedade J. Manuel Cerqueira � Modas e Confecções, L.da, na socieda-
de Souto Patuleia, S. A.

Mais informa que os credores da sociedade  Souto Patuleia, S. A.,
podem deduzir oposição judicial à fusão, com fundamento no prejuízo
que dela derive para a realização dos seus direitos, dentro do prazo de
30 dias a contar da data de publicação deste aviso.

14 de Novembro de 2002. � Pelo Conselho de Administração: Rui
Alberto Cordeiro de Souto Patuleia � Rosa Maria Fernandes
Gouveia. 3000079104

SOCIEDADES

BAPTISTA DA COSTA & ASSOCIADOS � SOCIEDADE
DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

Sede social: Campo Grande, 380, lote 3, letra CK, piso O, letra F,
freguesia de Campo Grande, concelho de Lisboa

Certifico nos termos do artigo 102.º, n.º 3, do Decreto-Lei
n.º 487/99, de 16 de Novembro, que, por escritura de 29 de Outubro de
2002, lavrada de fl. 49 a fl. 50 v.º do livro 235-I das notas do 16.º
Cartório Notarial de Lisboa, foi alterado o artigo 3.º da sociedade
Baptista da Costa & Associados � Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de € 50 000, está todo realizado em dinheiro e
é representado pelas seguintes três participações sociais: uma de
€ 48 300 pertencente ao sócio Carlos Alberto Baptista da Costa (re-
visor oficial de contas n.º 361); uma de € 1200 pertencente ao sócio
Gabriel Correia Alves (revisor oficial de contas n.º 784), e uma de
€ 500 pertencente ao sócio Paulo Fernando da Silva Pereira (revisor
oficial de contas n.º 931).

29 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Ana Maria Ferreira.
3000078661

BALANCETES

BNC CORRETORA � SOCIEDADE CORRETORA, S. A.

Sede: Rua do Comércio, 67, Lisboa

Capital social: 500 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 7970.
Contribuinte n.º 504495500.

Balanço em 30 de Setembro de 2002
(Em euros)

Ano Ano anterior
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ................................ 2 674 � 2 674 8 378
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ..................... 94 853 � 94 853 598 145
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito .................................... 500 000 � 500 000 374 699
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ............................... 310 � 310 120

a) Obrigações e outros títulos de rend. fixo � de emissores públicos ..... 310 � 310 120

(Dos quais: obrigações próprias) ................................................ (310)   (�)  (310)  (120)

7 � Participações ................................................................................... � � � �
9 � Imobilizações incorpóreas ............................................................... 115 744 86 950 28 794 61 777

10 � Imobilizações corpóreas .................................................................. 276 301 143 878 132 423 170 309

(Dos quais: imóveis) .......................................................................... (70 335) (24 283) (46 052) (53 086)

13 � Outros activos ................................................................................. 72 757 � 72 757 37 176
15 � Contas de regularização ................................................................... 45 207 � 45 207 78 450
14 � Prejuízo do exercício ...................................................................... 401 901 � 401 901 �

                          Total do activo .............................................. 1 509 747 230 828 1 278 919 1 465 317

(Em euros)

Passivo Ano Ano anterior

1 � Débitos para com instituições de crédito ............................................................................................ � 152 837

b) A prazo ou com pré-aviso ............................................................................................................... � 152 837

2 � Débitos para com clientes ................................................................................................................... � 35 241

b) Outros débitos ................................................................................................................................... � 35 241

ba) À vista ..................................................................................................................................... � 35 241
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(Em euros)

Ano Ano anterior
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

4 � Outros passivos ................................................................................................................................... 8 056 50 016
5 � Contas de regularização ....................................................................................................................... 21 686 47 250
9 � Capital subscrito .................................................................................................................................. 500 000 500 000

11 � Reservas ............................................................................................................................................... 749 177 597 976
14 � Lucro do exercício .............................................................................................................................. � 81 997

                                     Total do passivo .......................................................................... 1 278 919 1 465 317

Rubricas extrapatrimoniais

Ano

2 � Compromissos ..................................................................................................................................................................... 310

Dos quais:

Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra .............................................................. �

O Conselho de Administração, Adriano Manuel da Rocha Carvalho, presidente � José Manuel Piriquito Costa. � O Director do Departa-
mento de Contabilidade e Estatística, José Júlio Pinto de Freitas. 3000076867

MUNDILEASING � SOCIEDADE DE LOCAÇÃO FINANCEIRA, S. A.

Sede: Avenida da Liberdade, 38, 1,º 1250-145 Lisboa

Capital social: 10 000 000 de euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1252.
Contribuinte n.º 502323876.

Balanço em 30 de Setembro de 2002
(Em euros)

Ano Ano anterior
Código �Activodas contas Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

10+11 11 � Caixa e disp. em bancos centrais ............. 4 � 4 4
12 12 � Disp. à vista sobre inst. de crédito ............ 1 125 � 1 125 177

22+282+287+2892+ 4 � Créditos sobre clientes .............................. 94 746 1 945 92 801 111 174
2897�2902�2907

243+244+245+255+ 16 � Participações ............................................. 1 600 � 1 600 �
2481�24810+2490�

2491+253+254+
2581�25810+2481�
290141�291�2923�
2924�2925�2953+

5624 (dev.)

41�460+4690�481 19 � Imobilizações incorpóreas ......................... 903 763 140 16

42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas ............................ 1 692 1 015 677 803
468+4691�482

420+461� (Dos quais: imóveis) .................................... (515) (113) (402) (433)
4820�48280

27�299 13 � Outros activos ........................................... 1 178 494 684 2 208
51+55+58 (dev.) 15 � Contas de regularização ............................ 1 646 � 1 646 1 044

69 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício ................................ � � � �

                Total do activo ........................ 102 894 4 217 98 677 115 426

(Em euros)

Código Passivo, capital próprio ou equiparado Ano Ano anteriordas contas

30+31 1 � Débitos  para com instituições de crédito ............................................................. 38 926 73 576

1-a) b) A prazo ou com pré-aviso .................................................................................. � �
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(Em euros)

Ano Ano anterior
Código �Activodas contas Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

34 3 � Débitos representados por títulos .......................................................................... � �

341 a) Obrigações em circulação .................................................................................... 36 500 20 000
340+342+349 b) Outros .................................................................................................................. � �

36+39 4 � Outros passivos ...................................................................................................... 4 292 6 271
52+54+58 (cred.) 5 � Contas de regularização .................................................................................... ...... 1 420 1 390

610+611+612+613 6 � Provisões para riscos e encargos ........................................................................... � �

610+611+613 b) Outras provisões .................................................................................................. 1 583 1 091

619 6-A � Fundos para riscos bancários gerais ................................................................... � �
60 8 � Passivos subordinados ............................................................................................. 3 741 3 741
62 9 � Capital subscrito ..................................................................................................... 10 000 7 482

630+631+635+639 11 � Reservas ................................................................................................................. 1 890 1 677
69 (cred.) 14 � Lucro líquido .......................................................................................................... 325 198

                                                            Total ............................................................... 98 677 115 426

Rubricas extrapatrimoniais

Código Anodas contas

(971) Activos recebidos em garantia .................................................................................................................. 95 187
(996) Rendas vincendas e valores residuais ........................................................................................................ 113 399

A Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) 3000077280

MUNDICRE � SOCIEDADE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÕES A CRÉDITO, S. A.

Sede: Avenida da Liberdade, 38, 1,º 1250-145 Lisboa

Capital social: 3 000 000 de euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 771.
Contribuinte n.º 502592230.

Balanço em 30 de Setembro de 2002
(Em euros)

Ano Ano
Código anteriorActivodas contas Activo Amortizações Activo (activo

bruto e provisões líquido líquido)

10+11 11 � Caixa e disp. em bancos centrais ............................ 1 � 1 1
12 12 � Disp. à vista sobre inst. de crédito ........................... 65 � 65 157

22+282+287+2892+ 4 � Créditos sobre clientes ............................................. 25 912 1 052 24 860 18 727
2897�2902�2907

41�460+4690�481 19 � Imobilizações incorpóreas ........................................ 163 162 1 3

42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas ........................................... 108 68 40 50
468+4691�482

420+461� (Dos quais: imóveis de serviço próprio) ....................... (�)  (�) (�)  (�) 
4820�48280

27�299 13 � Outros activos .......................................................... 67 � 67 165
51+55+58 (dev.) 15 � Contas de regularização ........................................... 272 � 272 198

69 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício ............................................... � � � �

                    Total do activo ................................. 26 588 1 282 25 306 19 301

(Em euros)

Código AnoPassivo, capital próprio ou equiparado Anodas contas anterior

30 1 � Débitos  para com instituições de crédito ........................................................ � �

30150+30151 A prazo ou com pré-aviso .................................................................................. 18 949 11 802
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(Em euros)

Código AnoPassivo, capital próprio ou equiparado Anodas contas anterior

36+39 4 � Outros passivos ................................................................................................. 1 151 2 917
52+54+58 5 � Contas de regularização .................................................................................... 522 335

61 6 � Provisões para riscos e encargos ...................................................................... � �

610+611 Outras provisões ................................................................................................. 464 374

62 9 � Capital subscrito ................................................................................................ 3 000 2 993
630+631+639 8 � Reservas ............................................................................................................ 858 782

66 13 � Resultados transitados ....................................................................................... � �
69 14 � Lucro do exercício ............................................................................................ 362 98

                                                          Total ............................................................ 25 306 19 301

Rubricas extrapatrimoniais

Código Anodas contas

(90+970) Passivos eventuais ..................................................................................................................................... �
(92) Compromissos ........................................................................................................................................... �
(91) Garantias recebidas .................................................................................................................................... 29 285
(95) Resp. prestação de serviços ...................................................................................................................... 23 165
(97) Garantias reais ........................................................................................................................................... �
(99) Outras contas extrapatrimoniais ............................................................................................................... 13 674

A Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000077281

BSN DEALER � SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S. A.

Capital social: 3 500 000 euros

Matricula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 4323.
Contribuinte n.º 502535776.

Balanço em 30 de Junho de 2002
(Em milhares de euros)

Ano Ano
Código anteriorActivodas contas Activo Amortizações Activo �

bruto e provisões líquido líquido

10+11 11 � Caixa e disp. em bancos centrais ............. 6 1 � � �
12+13 12 � Disp. à vista sobre inst. de crédito ............ 2 504 � 2 504 8 087

20+21+280+281+ 13 � Outros créditos sobre inst. de crédito ............ � � � �
2880+2881+2890+

2891�29000�29001�
29010�29011�2951

16+22+23+282+283+ 4 � Créditos sobre clientes .............................. 241 241 � �
287+2882+2883+2887+

2892+2893+2897�29002�
29003�29012�29013�

29017�2952

240+241+245+255+ 5 � Obrigações e outros títulos de rend. fixo 3 166 19 3 147 4 229
2480+250+251+2580+
26+2840+2884+2894�
290140�2920�2921�

2925�2953

2400+2401+2410+  a) Obrigações e outros tít. de rendimento 167 � 167 1 230
2500+2501+2510+ fixo � de emissores públicos.
2600+2601+2610+
2840+2884+2894�

290140�29200�
29210�2925�2953

2402+2411+2412+245+  b) Obrigações e outros tít. de rendimento 2 999 19 2 980 2 998
255+2480+2502+2511+ fixo � de outros emissores.

2512+2580+2840+
2884+2894�290140�

29209�29219
�2925�2953

2480+2580 (Dos quais: obrigações próprias) ............ (�)  (�) (�)  (�)  



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 273 � 26 de Novembro de 200225 486

(Em milhares de 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 34 648 1 166 33 482 26 266
2481�24810+2490� variável.

2491+253+254+2581�
25810+2841�290141�

291�2923�2924�
2925�2953

41+460+4690�481 19 � Imobilizações incorpóreas ........................ 236 232 4 6

42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas ........................... 652 484 167 178
468+4691�482

420+461�4820+  (Das quais: imóveis) ................................. (�)  (�) (�)  (�)  
4280�48280

14+15+19+27� 13 � Outros activos .......................................... 73 � 73 2 874
27003�29007�2959�
299+402+409�499

51+55+56 (dev.)+ 15 � Contas de regularização ............................ 94 216 � 94 216 83 155
58 (dev.)+59 (dev.)

69 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício ................................ � � � �

      Total do activo ............................. 135 798 2 143 133 655 124 821

(Em milhares de euros)

Código AnoPassivo Anodas contas anterior

30+3 1 � Débitos  para com instituições de crédito ..................................................... 25 856 10 223

30020+30120+ a) À vista ......................................................................................................... � �
30220+31020+

31220+31320+31920

1�1a) b) A prazo ou com pré-aviso .......................................................................... 25 856 10 223

32+33+35 2 � Débitos para com clientes ............................................................................. � �

3213+3223 a) Depósitos de poupança ................................................................................ � �
32+3213�3223+33+35 b) Outros débitos ............................................................................................. � �

3200+3210+ ba) À vista .............................................................................................. � �
3220+3230

b)�ba) bb) A prazo ............................................................................................. � �

36+39 4 � Outros passivos .............................................................................................. 1 485 813

52+54+56+ 5 � Contas de regularização ................................................................................. 92 622 80 618
58(cred.)+59

610+611+612+613 6 � Provisões para riscos e encargos ................................................................... 1 534 8

612 a) Provisões para pensões e encargos ............................................................. � �
610+611 b) Outras provisões .......................................................................................... 1 534 8

619 6-A � Fundo para riscos bancários gerais ............................................................ � 85
62 9 � Capital subscrito ............................................................................................ 3 500 2 494

630+631+639 11 � Reservas ......................................................................................................... 1 500 2 318
66 13 � Resultados transitados .................................................................................... 4 162 25 915

69(cred.) 14 � Lucro do exercício ........................................................................................ 2 996 2 346

                               Total do passivo ........................................................... 133 655 124 821

A Administração: (Assinaturas ilegíveis.). 3000076335

BNC GERFUNDOS � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Rua do Comércio, 85, Lisboa

Capital social: 300 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 3601.
Contribuinte n.º 502914904.
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MG FUNDOS � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Sede social: Rua do General Firmino Miguel, 5, 10.º B, 1600-100 Lisboa

Capital social: 800 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 2320.
Contribuinte n.º 502608722.

Balanço em 30 de Setembro de 2002
(Em euros)

Ano Ano anterior
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ........................... 370,48 � 370,48 637,39
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito .............. 1 240 760,08 � 1 240 760,08 1 153 434,34
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ..................... 251 991,34 � 251 991,34 257 647,66
9 � Imobilizações incorpóreas ....................................................... 100 120,05 92 810,81 7 309,24 1 117,03

10 � Imobilizações corpóreas .......................................................... 200 341,87 123 686,08 76 655,79 94 180,81
13 � Outros activos ......................................................................... 14 996,28 � 14 996,28 1 326,57
15 � Contas de regularização ........................................................... 103 192,87 � 103 192,87 97 670,54

                                 Total do activo ............................. 1 911 772,97 216 496,89 1 695 276,08 1 606 014,34

(Em euros)

Passivo Ano Ano anterior

4 � Outros passivos ............................................................................................................................. 33 642,29 24 706,60
5 � Contas de regularização ................................................................................................................. 146 743,01 114 359,44
9 � Capital subscrito ............................................................................................................................ 800 000 800 000

11 � Reservas ......................................................................................................................................... 591 867,25 600 081,38
13 � Resultados transitados ................................................................................................................... � 690,18
14 � Lucro do exercício ........................................................................................................................ 123 023,53 66 176,74

                                    Total do passivo ..................................................................... 1 695 276,08 1 606 014,34

Balanço em 30 de Setembro de 2002

(Em euros)

Ano Ano anterior
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ............................................. 17 � 17 46
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ............................... 114 187 � 114 187 90 358
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ............................................ 500 000 � 500 000 �
9 � Imobilizações incorpóreas ......................................................................... 19 681 19 681 � �

11 � Imobilizações corpóreas ............................................................................ 3 576 3 106 470 845
17 � Contas de regularização ............................................................................. 23 378 � 23 378 14 863

                                Total do activo ................................................ 660 839 22 787 638 052 530 090

(Em euros)

Passivo Ano Ano anterior

4 � Outros passivos ..................................................................................................................................... 40 40
5 � Contas de regularização ......................................................................................................................... 24 555 30 655
9 � Capital subscrito .................................................................................................................................... 300 000 300 000

11 � Reservas ................................................................................................................................................. 216 081 143 697
14 � Lucro líquido ......................................................................................................................................... 97 376 55 698

                                                Total do passivo .................................................................... 638 052 530 090

O Conselho de Administração, Adriano Manuel da Rocha Carvalho, presidente � José Manuel Piriquito Costa. � O Técnico Oficial de
Contas, José Júlio Pinto de Freitas. 3000076869
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Demonstração dos resultados em 30 de Setembro de 2002
(Em euros)

AnoDébito Ano anterior

                                             A) Custos

2 � Comissões ...................................................................................................................................... 10 489,22 9 747,45
3 � Prejuízos em operações financeiras .............................................................................................. 4 242,24 4 242,24
4 � Gastos gerais administrativos ........................................................................................................ 454 420,33 444 070,09

a) Custos com pessoal ..................................................................................................................... 305 752,36 255 122,41

Dos quais:

(�salários e vencimentos) .............................................................................................. (248 496,10) (201 246,84)
(�encargos sociais) ......................................................................................................... (57 256,26) (53 875,57)

b) Outros gastos administrativos .................................................................................................... 148 667,97 188 947,68

5 � Amortizações do exercício ............................................................................................................ 30 014,16 30 793,84
6 � Outros custos de exploração ......................................................................................................... 5 095,91 5 212,43
7 � Provisões ....................................................................................................................................... � �

10 � Resultado da actividade corrente ................................................................................................... (168 414,45) (146 812,03)
11 � Perdas extraordinárias ................................................................................................................... 865,62 44 549,39
13 � Impostos sobre lucros ................................................................................................................... 60 593,68 35 947,86
14 � Outros impostos ......................................................................................................................... 832,54 738,83
15 � Lucro do exercício ........................................................................................................................ 123 023,53 66 176,74

                                           Total .............................................................................. 689 577,23 641 478,87

(Em euros)

AnoDébito Ano anterior

                                        B) Proveitos

1 � Juros e proveitos equiparados ......................................................................................................... 47 430,47 59 089,82

Dos quais:

(�de títulos de rendimento fixo) ........................................................................................... (18 623,70)    (20 460,70)

3 � Comissões ........................................................................................................................................ 625 245,84 581 788,26
4 � Lucro em operações financeiras ..................................................................................................... � �
5 � Reposição e anulação de provisões ................................................................................................. � �
8 � Resultado da actividade corrente ..................................................................................................... � �
9 � Ganhos extraordinários ................................................................................................................... 16 900,92 600,79

                                           Total .............................................................................. 689 577,23 641 478,87

Os Responsáveis pela Gestão: (Assinaturas ilegíveis). � O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível). 3000076733

BANCO SANTANDER PORTUGAL, S. A.

Sede social: Praça do Marquês de Pombal, 2, 1250-161 Lisboa

Capital social: 155 580 180 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 7536.
Contribuinte n.º 501592245.

Balanços em 30 de Setembro de 2002 e 2001
(Em euros)

2002

Activo 2001Activo Amortizações Activo
bruto e provisões líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais .................... 20 137 615 � 20 137 615 31 500 259
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ......... 43 015 341 � 43 015 341 58 711 371
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ................... 471 914 201 1 194 471 913 007 869 471 728
4 � Crédito sobre clientes ....................................................... 3 983 918 551 18 257 817 3 965 660 734 3 278 423 325
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento ...................... 99 404 948 217 180 99 187 768 83 102 194

a) De emissores públicos .................................................... 25 811 809 � 25 811 809 26 339 776
b) De outros emissores ....................................................... 73 593 139 217 180 73 375 959 56 762 418
c) Obrigações próprias ........................................................ � � � �
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(Em euros)

2002

Activo 2001Activo Amortizações Activo
bruto e provisões líquido

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável .............. 31 450 571 259 502 31 191 069 26 301 299
7 � Participações .................................................................... 1 263 880 418 950 844 930 863 494
8 � Partes do capital em empresas coligadas ......................... 9 776 559 10 225 9 766 334 9 766 334
9 � Imobilizações incorpóreas ................................................ 15 209 144 10 920 153 4 288 991 3 325 895

10 � Imobilizações corpóreas ................................................... 140 497 288 85 946 463 54 550 825 55 713 715

(Dos quais: imóveis) ........................................................... (68 163 261) (24 392 896) (43 770 365) (44 652 488)

11 � Capital subscrito não realizado ........................................ � � � �
12 � Acções próprias ou partes de capital próprias ................. 510 452 � 510 452 510 452
13 � Outros activos .................................................................. 132 567 122 667 371 131 899 751 173 851 089
15 � Contas de regularização .................................................... 92 231 818 � 92 231 818 164 272 397
16 � Prejuízo do exercício ....................................................... � � � �

                      Total do activo ..................................... 5 041 897 490 116 698 855 4 925 198 635 4 755 813 552

(Em euros)

Passivo e capitais próprios 2002 2001

1 � Débitos para com instituições de crédito ................................................................................. 1 617 381 622 1 379 549 331

a) À vista ................................................................................................................................... 22 126 855 63 198 162
b) A prazo ou com pré-aviso .................................................................................................... 1 595 254 767 1 316 351 169

2 � Débitos para com clientes ........................................................................................................ 2 101 886 349 2 279 653 929

a) Depósitos de poupança .......................................................................................................... 62 110 548 59 083 434
b) Outros débitos ........................................................................................................................ 2 039 775 801 2 220 570 495

ba) À vista .......................................................................................................................... 1 192 905 639 1 194 560 858
bb) A prazo ........................................................................................................................ 846 870 162 1 026 009 637

3 � Débitos representados por títulos ............................................................................................ 476 485 753 417 748 486

a) Obrigações em circulação ...................................................................................................... . 476 485 753 417 748 486
b) Outros .................................................................................................................................... � 5 000 000

4 � Outros passivos ........................................................................................................................ 78 133 127 59 221 880
5 � Contas de regularização ............................................................................................................ 47 619 042 47 078 531
6 � Provisões para riscos e encargos ............................................................................................. 54 337 342 38 224 883

a) Provisões para pensões e encargos similares ......................................................................... 1 110 823 1 110 823
b) Outras provisões .................................................................................................................... 53 226 519 37 114 060

6-A � Fundo para riscos bancários gerais ....................................................................................... 14 302 690 16 323 131
8 � Passivos subordinados ............................................................................................................... 261 868 896 261 868 896
9 � Capital subscrito ....................................................................................................................... 155 580 180 155 580 180

10 � Prémios de emissão .................................................................................................................. 26 197 411 26 197 411
11 � Reservas .................................................................................................................................... 63 708 974 51 584 865
12 � Reservas de reavaliação ............................................................................................................ 2 382 142 2 382 142
13 � Resultados transitados .............................................................................................................. � �
14 � Lucro do exercício ................................................................................................................... 25 315 107 20 399 886

                      Total do passivo e dos capitais próprios ............................................. 4 925 198 635 4 755 813 552

Rubricas extrapatrimoniais

2002 2001

1 � Passivos eventuais ......................................................................................................................... 228 811 198 194 133 379

Dos quais:

Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ............................................ � �
Cauções e activos dados em garantias ................................................................................... 51 880 159 51 880 159

2 � Compromissos ............................................................................................................................... 769 694 849 916 482 333

Dos quais:

Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra ........................ � �

A Comissão Executiva: (Assinaturas ilegíveis.) � A Responsável pela Contabilidade, Elsa Prazeres. 3000076687
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MG PATRIMÓNIOS � SOCIEDADE GESTORA DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Sede social: Rua do General Firmino Miguel, 5, 10.º B, 1600-100 Lisboa

Capital social: 450 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 66 909.
Contribuinte n.º 501889086.

Balanço em 30 de Setembro de 2002
(Em euros)

Ano Ano anterior
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ................................ 250 � 250 278,61
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ................... 1 102 697,15 � 1 102 697,15 843 546,70
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo .......................... 105 620,28 384,06 105 236,22 107 695,08
9 � Imobilizações incorpóreas ............................................................ 38 990,04 32 939,03 6 051,01 481,26

10 � Imobilizações corpóreas ............................................................... 109 101,81 81 760,46 27 341,35 37 037,41
13 � Outros activos .............................................................................. 249 260,01 13 089,28 236 170,73 377 814,97
15 � Contas de regularização ................................................................ 25 954,55 � 25 954,55 65 301,27
16 � Prejuízo do exercício ................................................................... � � � �

                                 Total do activo .................................. 1 631 873,84 128 172,83 1 503 701,01 1 432 155,30

(Em euros)

Passivo Ano Ano anterior

4 � Outros passivos ................................................................................................................................ 54 873,56 43 566,25
5 � Contas de regularização .................................................................................................................... 134 494,51 80 834,94
9 � Capital subscrito ............................................................................................................................... 450 000 450 000

11 � Reservas ............................................................................................................................................ 702 775,62 662 005,31
13 � Resultados transitados ...................................................................................................................... � 62,82
14 � Lucro do exercício ........................................................................................................................... 161 557,32 195 685,98

                                         Total do passivo ................................................................. 1 503 701,01 1 432 155,30

Demonstração dos resultados em 30 de Setembro de 2002
(Em euros)

Débito Ano Ano anterior

                                               A) Custos

2 � Comissões ........................................................................................................................................ 8 265,73 9 844,52
3 � Prejuízos em operações financeiras ................................................................................................. 1 556,10 1 557,10
4 � Gastos gerais administrativos .......................................................................................................... 509 638,73 403 885,59

a) Custos com pessoal ........................................................................................................................ 321 549,45 267 868,40

Dos quais:

(�salários e vencimentos) ................................................................................................. (266 117,02) (213 132,69)
(�encargos sociais) ............................................................................................................ (55 432,43) (54 735,71)

b) Outros gastos administrativos ....................................................................................................... 188 089,28 136 017,19

5 � Amortizações do exercício ............................................................................................................... 10 883,67 11 301,47
6 � Outros custos de exploração ............................................................................................................ 5 940,39 6 284,87
7 � Provisões para crédito vencido e para outros riscos ....................................................................... 384,06 �

10 � Resultado da actividade corrente ...................................................................................................... (222 143,40) (347 364,08)
11 � Perdas extraordinárias ...................................................................................................................... 1 194 49 341,16
13 � Impostos sobre lucros ...................................................................................................................... 79 573,01 106 298,55
14 � Outros impostos ............................................................................................................................ 56,58 51,95
15 � Lucro do exercício ........................................................................................................................... 161 557,32 195 685,98

                                            Total ............................................................................... 779 049,59 784 251,19

(Em euros)

Crédito Ano Ano anterior

                                        B) Proveitos

1 � Juros e proveitos equiparados ............................................................................................................ 32 193,85 40 360,83
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Dos quais:

(�de títulos de rendimento fixo) .............................................................................................. (7 295,64)  (8 063,86)

3 � Comissões ........................................................................................................................................... 713 197,75 725 402,19
5 � Reposição e anulação de provisões .................................................................................................... � �
7 � Outros proveitos de exploração ......................................................................................................... 13 420,48 14 474,61
9 � Ganhos extraordinários ...................................................................................................................... 20 237,51 4 013,56

                                            Total ............................................................................... 779 049,59 784 251,19

Os Responsáveis pela Gestão: (Assinaturas ilegíveis). � O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível). 3000076746

(Em euros)

Crédito Ano Ano anterior

CORRETORA INDEPENDENTE PORTUGUESA CIP-BROKERS, S. A.

Sede social: Avenida de José Malhoa, lote 1686, 1070-157 Lisboa

Capital social: 1 500 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 7362.
Contribuinte n.º 504224182.

Balanço em 30 de Setembro de 2002
(Em euros)

Ano Ano anterior
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ............................................. 760 � 760 998
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ................................ 55 920 � 55 920 474 614
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ............................................ 400 000 � 400 000 997 596
4 � Créditos sobre clientes .............................................................................. 1 955 � 1 955 1 453
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ....................................... � � � �

a) Obrig. e outros títulos de rendimento fixo � de emissores públicos .... 1 955 � 1 955 1 453
b) Obrig. e outros títulos de rendimento fixo � de outros emissores .......... � � � �

(Dos quais: obrigações próprias) .......................................................... (�)   (�)  (�)  (�)   

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável ....................................... � � � �
7 � Participações ............................................................................................. 234 586 � 234 586 234 586
8 � Partes do capital em empresas coligadas .................................................. � � � �
9 � Imobilizações incorpóreas ......................................................................... 239 935 203 074 36 861 60 286

10 � Imobilizações corpóreas ............................................................................ 351 944 114 824 237 120 270 628

(Dos quais: imóveis) .................................................................................... (68 974) (5 890) (63 084) (29 101)

11 � Capital subscrito não realizado ................................................................. � � � �
12 � Acções próprias ou partes de capital próprias .......................................... � � � �
13 � Outros activos ........................................................................................... 1 995 � 1 995 6 293
15 � Contas de regularização ............................................................................. 10 716 � 10 716 5 010 974
16 � Prejuízo do exercício ................................................................................ � � � 427 177

                                 Total do activo ............................................... 1 297 811 317 898 979 913 7 484 605

(Em euros)

Passivo 2002 2001

1 � Débitos para com instituições de crédito ................................................................................................. � 73 176

a) À vista ................................................................................................................................................... � �
b) A prazo ou com pré-aviso .................................................................................................................... � 73 176

2 � Débitos para com clientes ........................................................................................................................ � �

a) Depósitos de poupança .......................................................................................................................... � �
b) Outros débitos ........................................................................................................................................ � �

ba) À vista .......................................................................................................................................... � �
bb) A prazo ........................................................................................................................................ � �

3 � Débitos representados por títulos ............................................................................................................ � �

a) Obrigações em circulação ...................................................................................................... ................. � �
b) Outros .................................................................................................................................................... � �
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(Em euros)

Passivo 2002 2001

4 � Outros passivos ........................................................................................................................................ 43 617 1 308 012
5 � Contas de regularização ............................................................................................................................ � 5 053 755
6 � Provisões para riscos e encargos ............................................................................................................. � 37

a) Provisões para pensões e encargos similares ......................................................................................... � �
b) Outras provisões .................................................................................................................................... � �

6A � Fundo para riscos bancários gerais ........................................................................................................ � �
8 � Passivos subordinados ............................................................................................................................... � �
9 � Capital subscrito ....................................................................................................................................... 1 500 000 1 496 394

10 � Prémios de emissão .................................................................................................................................. � �
11 � Reservas .................................................................................................................................................... 6 360 6 360
12 � Reservas de reavaliação ............................................................................................................................ � �
13 � Resultados transitados .............................................................................................................................. (901 806) (453 129)
14 � Lucro do exercício ................................................................................................................................... 331 742 �

                                         Total do passivo ......................................................................... 979 913 7 484 605

Rubricas extrapatrimoniais

Código 2002das contas

92 Compromissos perante terceiros:

Responsabilidade potencial para com o SII .................................................................................................. 2

95 Responsabilidades por prestação de serviços:

De depósito e guarda de valores ................................................................................................................... 6
Valores administrados pela instituição .......................................................................................................... 19 810

96 Serviços prestados por terceiros:

Por depósito e guarda de valores ................................................................................................................. 1 989

97 Garantias reais:

Títulos .......................................................................................................................................................... 1

Lisboa, 18 de Outubro de 2002. � O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico Oficial de Contas, José Miguel Nunes
Gonçalves. 3000076534

BPN LEASING � SOCIEDADE DE LOCAÇÃO FINANCEIRA, S. A.

Sede social: Avenida da República, 53, 1050-188 Lisboa

Capital social: 7 500 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 8477.
Contribuinte n.º 504338455.

Balanço em 30 de Setembro de 2002
(Em euros)

2002 2001
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ................. 1 500 � 1 500 1 496,39
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito .... 14 149,34 � 14 149,34 15 976,95
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ................ � � � �
4 � Créditos sobre clientes .................................................. 125 272 057,13 (1 447 738,07) 123 824 319,06 83 091 904,43
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ........... � � � �

a) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo � � � � �
de emissores públicos.

b) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo � � � � �
 de outros emissores.

(Dos quais: obrigações próprias) .............................. � � � �

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável ........... � � � �
7 � Participações ................................................................. 31 032,11 � 31 032,11 31 032,11
8 � Partes do capital em empresas coligadas ...................... 11 000 � 11 000 11 000
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(Em euros)

2002 2001
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

9 � Imobilizações incorpóreas ............................................. 89 865,54 (63 943,99) 25 921,55 39 719,59
10 � Imobilizações corpóreas ................................................ 31 005,20 (9 622,55) 21 382,65 23 594,99

(Dos quais: imóveis) ........................................................ (�)   (�)  (�)   (�)  

11 � Capital subscrito não realizado ..................................... � � � �
12 � Acções próprias ou partes de capital próprias .............. � � � �
13 � Outros activos ............................................................... 5 645 333,47 (84 528,29) 5 560 805,18 5 293 247,97
15 � Contas de regularização ................................................. 738 122,52 � 738 122,52 427 363,20
16 � Prejuízo do exercício .................................................... � � � �

                    Total do activo .................................... 131 834 065,31 (1 605 832,90) 130 228 232,41 88 935 335,63

(Em euros)

Passivo 2002 2001

1 � Débitos para com instituições de crédito:

a) À vista ...................................................................................................................................... � 75 877 339,65
b) A prazo ou com pré-aviso ....................................................................................................... 111 490 325,75 �

2 � Débitos para com clientes:

a) Depósitos de poupança ............................................................................................................. � �
b) Outros débitos ........................................................................................................................... � �

ba) À vista ............................................................................................................................. � �
bb) A prazo ........................................................................................................................... � �

3 � Débitos representados por títulos:

a) Obrigações em circulação ...................................................................................................... .... � �
b) Outros ....................................................................................................................................... � �

4 � Outros passivos ........................................................................................................................... 1 187 198,39 1 935 132,80
5 � Contas de regularização ............................................................................................................... 2 140 012,80 1 007 984,45
6 � Provisões para riscos e encargos:

a) Provisões para pensões e encargos similares ............................................................................ � �
b) Outras provisões ....................................................................................................................... 1 365 428,65 853 475,38

6-A � Fundo para riscos bancários gerais .......................................................................................... � �
8 � Passivos subordinados .................................................................................................................. 5 000 000 �
9 � Capital subscrito .......................................................................................................................... 7 500 000 7 500 000

10 � Prémios de emissão ..................................................................................................................... � �
11 � Reservas ....................................................................................................................................... 179 047,77 88 808,24
12 � Reservas de reavaliação ............................................................................................................... � �
13 � Resultados transitados ................................................................................................................. 1 287 235,81 770 199,84
14 � Lucro do período ......................................................................................................................... 78 983,24 902 395,27

                                         Total do passivo .................................................................... 130 228 232,41 88 935 335,63

Rubricas extrapatrimoniais

2002 2001

Compromissos perante terceiros ........................................................................................... 19 962 25 078,87
Activos cedidos em operações de titularização .................................................................... 40 365 305,24 47 932 451,90
Activos recebidos em garantia .............................................................................................. 78 117 251,28 53 430 541,43
Rendas vincendas e valores residuais de contratos de locação financeira ............................ 154 749 604,79 104 933 025,98

O Conselho de Administração: (Assinatura ilegível.) � O Director Administrativos e Financeiro, (Assinatura ilegível.) 3000076221
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4. Empresas � Registo comercial
BRAGA
BRAGA

COSTEIRA EMPREITEIROS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Sede: Lugar do Barreiro, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 898/
681120; identificação de pessoa colectiva n.º 500505292; inscri-
ção n.º 27; número e data da apresentação: 10/010123.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi registado o reforço de ca-
pital em 500 000,00 euros, representado por 100 000 novas acções de
5,00 euros cada; a redenominação do mesmo para 1 500 000,00 euros,
representado por 300 000 acções no valor nominal de 5,00 euros, cada;
e a alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 5.º, n.º 1 do
artigo 10 e artigo 19.º, que passaram a ter o seguinte teor:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente realizado nos diversos valores
contabilizados, é de 1 500 000,00 euros e encontra-se titulado em
300 000 acções no valor nominal de 5,00 euros, cada uma.

2 � (...)
ARTIGO 10.º

1 � O conselho de administração será composto por sete membros.
2 � (...)
3 � (...)
4 � (...)

ARTIGO 19.º

São designados para o quadriénio iniciado no ano em curso, os se-
guintes membros dos órgãos sociais:

Conselho de administração � presidente: Camilo Fernandes Cos-
teira, casado, residente no lugar do Souto, freguesia de Adaúfe, conce-
lho de Braga; vogal: Vítor Manuel Vieira Costeira, casado, residente
no lugar da Estrada, da referida freguesia de Adaúfe; vogal: Domingos
Vieira Costeira, casado, residente na Rua de São José Operário, 199,
freguesia de Azurém, concelho de Guimarães; vogal: José Vieira Cos-
teira, casado, residente no lugar de Aldeia do Rio, da mesma freguesia
de Adaúfe; vogal: Maria José Vieira Costeira, casada, residente no
mencionado lugar do Souto; vogal: Maria Augusta Vieira Costeira,
casada, residente no mesmo lugar do Souto; e vogal: Arnaldo Manuel
Peixoto Costeira, solteiro, maior, residente no mesmo lugar do Souto.

O texto completo na sua redacção actualizada ficou arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme.

24 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 1000157666

COIMBRA
FIGUEIRA DA FOZ

QUINTA DOS COZINHEIROS � SOCIEDADE
AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz.

Rectificação. � No suplemento do Diário da República, 3.ª série,
n.º 141, de 21 de Junho de 2002, a p. 12 990-(117), saiu com inexac-
tidão a publicação relativa à sociedade Quinta dos Cozinheiros � So-
ciedade Agrícola, L.da Assim, rectifica-se que onde se lê «a pessoa co-
lectiva n.º 504344205» deve ler-se «pessoa colectiva n.º 504244205»,
onde se lê «alterado o artigo 3.º» deve ler-se «alterado o artigo 5.º» e onde
se lê «ARTIGO 3.º» deve ler-se «ARTIGO 5.º». 3000078709

ANTÓNIO PERES SANCHES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz.

Rectificação. � No 2.º suplemento do Diário da República,
3.ª série, n.º 146, de 27 de Junho de 2002, a p. 13 478-(195), saiu

com inexactidão a publicação relativa à sociedade António Peres
Sanches, L.da Assim, rectifica-se que no artigo 3.º onde se lê «é de
150 000 e corresponde à soma» deve ler-se «é de 150 000 euros e
corresponde à soma». 3000078705

MCC � EMPRESA CEDÊNCIA PESSOAL
E TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz.

Rectificação. � No 2.º suplemento do Diário da República,
3.ª série, n.º 146, de 27 de Junho de 2002, a pp. 13 478-(190) e
13 478-(191), saiu com inexactidão a publicação relativa à sociedade
MCC � Empresa Cedência Pessoal e Trabalho Temporário, L.da

Assim, rectifica-se que onde se lê «por óbito em dia ignorado de
Dezembro» deve ler-se «por óbito em dia ignorado de Dezembro de
2001». 3000078713

BOUTIQUE SONHO LOUCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz.

Rectificação. � No 2.º suplemento do Diário da República,
3.ª série, n.º 146, de 27 de Junho de 2002, a p. 13 478-(195), saiu
com inexactidão a publicação relativa à sociedade Boutique Sonho
Louco, L.da Assim, rectifica-se que onde se lê «averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 2» deve ler-se «averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1».

3000078768

SAMUELIMPE � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E COMÉRCIO DE UTILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz.

Rectificação. � No 2.º suplemento do Diário da República,
3.ª série, n.º 146, de 27 de Junho de 2002, a p. 13 478-(191), saiu
com inexactidão a publicação relativa à sociedade SAMUELIMPE �
Prestação de Serviços e Comércio de Utilidades, L.da Assim, rectifica-
se que onde se lê «averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição
n.º 12» deve ler-se «averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 12». 3000078763

VIDROCICLO � RECICLAGEM DE RESÍDUOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz.

Rectificação. � No 2.º suplemento do Diário da República,
3.ª série, n.º 146, de 27 de Junho de 2002, a p. 13 478-(190), saiu
com inexactidão a publicação relativa à sociedade VIDROCICLO �
Reciclagem de Resíduos, L.da Assim, rectifica-se que onde se lê
«averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 10» deve ler-se
«averbamento n.º 5 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10».

3000078760

JOSÉ FERREIRA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz.

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 145, de
26 de Junho de 2002, a p. 13 289, saiu com inexactidão a publicação
relativa à sociedade José Ferreira & Gonçalves, L.da Assim, rectifica-
se que onde se lê «identificação de pessoa colectiva n.º 506017382»
deve ler-se «identificação de pessoa colectiva n.º 506017389».

3000078758
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LISBOA
LISBOA � 2.A SECÇÃO

NMC � CENTRO MÉDICO NACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção.

Rectificação. � No Diário da República, 3.ª série, n.º 244, de
22 de Outubro de 2002, a p. 22 821, saiu com inexactidão a publica-
ção relativa à sociedade NMC � Centro Médico Nacional, L.da As-
sim, rectifica-se que onde se lê «Presidente � Ricardo Adolfo Carballo
Dasilva; vice-presidente � Andrea Stopper Else» deve ler-se «Presi-
dente � Ricardo Adolfo Carballo Dasilva; vice-presidente � Jaime
Lourenço Tavares; vice-presidente � Andrea Sopper Else».

3000078711

LOURINHÃ

RAÇÕES VALOURO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 116;
identificação de pessoa colectiva n.º 500658021; inscrição n.º 15;
número e data da apresentação: 5/20021031.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Projecto de fusão.
Modalidade: fusão por incorporação.
Sociedade incorporante: a própria sociedade.
Sociedade incorporadora: VALOURO SUL � Comercialização e

Secagem de Cereais, L.da

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Esmeralda
Maria Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2000478344

VALOURO SUL � COMERCIALIZAÇÃO E SECAGEM
DE CEREAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 991;
identificação de pessoa colectiva n.º 503858064; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 4/20021031.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Projecto de fusão.
Modalidade: fusão por incorporação.
Sociedade incorporante: Rações Valouro, S. A.
Sociedade incorporadora: a própria sociedade.

Está conforme o original.

6 de Novembro de 2002. � A Escriturária Superior, Esmeralda
Maria Marques da Silva Rodrigues da Costa. 2000478336

ODIVELAS

COMETNA COMPANHIA METALÚRGICA NACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula n.º 8037;
identificação de pessoa colectiva n.º 500067368; inscrição n.º 33;
número e data da apresentação: 6/20021104.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: deliberação de redução de capital.
Montante de redução: 44 214 114,56 euros, devendo efectuar-se o

aumento para montante igual ou superior ao mínimo, nos 60 dias
seguintes à data deliberação: 21 de Outubro de 2002.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2002. � A Conservadora Auxiliar, Sónia Alexan-
dra Jorge Filipe Gonçalves Silva dos Reis Novais. 2001254571

PORTO
GONDOMAR

PITCAR � COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 56 013/
20020617; identificação de pessoa colectiva n.º P 506119440; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/20020617.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma PITCAR � Comércio e Reparação de
Automóveis, L.da e tem a sua sede na Rua do Frei Manuel Santa Inês,
46, freguesia de Baguim do Monte, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, serem criadas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação no território nacional ou no es-
trangeiro.

2.º

O objecto social consiste no comércio e reparação de automóveis,
venda de acessórios e prestação de serviços conexos.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e dele pertence uma quota do valor nominal de
2500,00 euros, a cada um dos sócios, José Armando Monteiro Pinto
e Carlos Pereira de Magalhães Gonzaga.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao décuplo do capital social.

4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por ambos os só-
cios desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A cessão de quotas são livres entre sócios, porém, a favor de estra-
nhos, dependem do consentimento da sociedade, gozando esta em
primeiro lugar e os sócios não cedentes, em segundo, do direito de
preferência na respectiva aquisição.

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 sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, incluída em massa
falida ou insolvente quando, fora dos casos previstos na lei, for cedi-
da sem o consentimento da sociedade.

Está conforme.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2000883028

RITA CORREIA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 635/
910319; identificação de pessoa colectiva n.º 502470917;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 7/20020606.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de 600 000$ 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
5000,00 euros e corresponde à soma de quatro quotas, duas no valor
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de 1670,01 euros pertencendo uma a cada sócio, e duas de 829,99 eu-
ros pertencendo, igualmente, uma a cada sócio, Rita da Silva Correia
Sousa e Alexandre da Silva Moura Correia.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

15 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000155152

TEMAVE � TÉCNICA E MÁQUINAS PARA A INDÚSTRIA
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 3109/
930326; identificação de pessoa colectiva n.º 502957956; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/20020617.

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:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000,00 eu-
ros, pertencendo uma quota de 1907,36 euros ao sócio Paulo Saúl
Barreiros de Carvalho Pereira, e uma quota de 1300,81 euros a cada
um dos sócios Manuel António dos Santos Martins, Domingos Manuel
dos Santos Martins e José Ramiro dos Santos Martins.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000155148

FARIA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 19 815/
720803; identificação de pessoa colectiva n.º 500109486;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20020320.

Certifico que foi alterada a sede social da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Sede: Rua da Giesta, 47, 51, Valbom, Gondomar, Gondomar.

Está conforme.

18 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000155146

NQ � NACIONAL QUÍMICA � PRODUTOS QUÍMICOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 706/
880122; identificação de pessoa colectiva n.º 501924680; número
e data da prestação de contas: 7/03062002.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

17 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Mário Augusto
Amorim. 1000155145

ZITA, VÍTOR & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 11 677/990728; identificação de pessoa colectiva
n.º 504499807; número e data da apresentação: 4/20020612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2001.

19 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000155144

A MENDES � EMBALAGENS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 827/
910520; identificação de pessoa colectiva n.º 502655459; número
e data da apresentação: 8/20020613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2001.

19 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000155143

RODAR � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 6463/
951113; identificação de pessoa colectiva n.º 503531388; data da
apresentação: 20020613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2001.

19 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000155142

SÉRGIO & SUSANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 531/20010925; número e data da apresentação: 1/20020613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2001.

19 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000155140

CARNEIRO & NOGUEIRA PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 38 707/
840517; identificação de pessoa colectiva n.º 501454500; número e
data apresentação: 2/20020613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2001.

19 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000155139

HABIFRANÇA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 10 100/
980709; identificação de pessoa colectiva n.º 504202120; número e
data da apresentação: 19/20020612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe do ano
de 2001.

19 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000155138

MARINHO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 066/
20010109; identificação de pessoa colectiva n.º 505228440;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; número e data
da apresentação: 2/20020607.
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Certifico que, por escritura de 20 de Junho de 2002, lavrada no
Cartório Notarial de Valongo, foram alterados os artigos 4.º e 6.º, n.º 1,
da sociedade em epígrafe, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
9975,96 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor de
4987,98 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
Belmiro de Sousa Lopes e Pedro Germano Lourenço Marinho.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Belmiro de Sousa
Lopes e Pedro Germano Lourenço Marinho e a quem mais vier a ser
nomeado em assembleia geral.

Certifico ainda que Bernardino Ribeiro Marinho cessou funções de
gerente, em 28 de Junho de 2002, por renúncia.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000155137

CLÍNICA MEDICINA DENTÁRIA SETE CAMINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 008/20020613; identificação de pessoa colectiva n.º P
505964309; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20020613.

Certifico que entre António Manuel Moura de Sousa e Brígida
Daniela Vieira da Silva Sousa foi constituída a sociedade em epígrafe,
que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Medicina Dentária Sete
Caminhos, L.da com sede na Rua do Dr. Francisco Sá Carneiro, 651,
1.º, freguesia de Gondomar (São Cosme), concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas locais de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em clínica de medicina dentária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e está dividido em duas quotas iguais, do valor nominal
de 2500,00 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, que
desde já, são nomeados 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.

Está conforme.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000155136

J. BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 44 958/
880412; identificação de pessoa colectiva n.º 501962123; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 12/20020607.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de 3 000 000$ para 15 000,00 €, 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
75 000,00 euros, e está dividido em duas quotas: uma de 67 500,00 eu-
ros, do sócio José Moutinho Martins Barbosa, e uma de 7500,00 eu-
ros da sócia Laura Fernanda Brito de Oliveira.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

16 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000155135

GONFRIO � INDÚSTRIA DE FRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 144 110/890907; identificação de pessoa colectiva
n.º 501870776; número e data da apresentação: 3/20020605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2001.

19 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000155133

ARCABOA � INDÚSTRIA DE FRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 26 003/810506; identificação de pessoa colectiva n.º 501145796;
número e data da apresentação: 2/20020605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2001.

19 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000155132

MOREIRA DE OLIVEIRA & DUARTE VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 11 330/990514; identificação de pessoa colectiva
n.º 504308927; número e data da apresentação: 2/20020612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2001.

19 de Outubro de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000155131

LOUSADA

DIAS, MORAIS & FERNANDES � IMPERMEABILIZAÇÕES, L.DA

Sede: Lote 19, Quinta de Santo António, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1616/
020205; identificação de pessoa colectiva n.º 505770164; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/020205.

Certifico que entre Jorge Manuel de Morais Barbosa Dias e esposa
Ilidia Susana de Pinho Leal Fernandes Dias, casados em comunhão de
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adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Dias, Morais & Fernandes �
Impermeabilizações, L.da com sede no lote 19, Quinta de Santo
António, freguesia de Silvares, concelho de Lousada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste no exercício de impermeabilizações, pin-
tura e restauro de prédio urbanos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000,00 euros, formado por duas quotas iguais de 25 000,00 euros,
uma de cada um dos sócios Jorge Manuel de Morais Barbosa Dias e
Ilidia Susana Pinho Leal Fernandes Dias.

4.º

1 � A sociedade da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, fica afecta a ambos os sócios que desde já são nomeados
gerentes, remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de qualquer um deles.

5.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigidas
aos sócios com antecedência mínima de 15 dias, desde que a lei não
exija outras formalidades.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 1000154700

MAIA

SALGUEIRINHO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 56 872/
20020709; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20020709.

Certifico que António Lopes de Oliveira e mulher Maria Emília
Lopes de Oliveira, em comunhão de adquiridos, constituíram entre si
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo pacto que se segue:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Salgueirinho � Sociedade de
Construções, L.da e tem a sua sede na Rua do Outeiro, 113, da fregue-
sia de Folgosa, do concelho da Maia.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe, bem como criar em qualquer ponto do país dele-
gações, sucursais, dependências ou outras formas de representação
social.

ARTIGO 2.º

1 � A Sociedade tem por objecto a construção de edifícios e
terraplanagens, designadamente, desaterros, aterros, escavações e
nivelamento de terrenos.

2 � A Sociedade poderá adquirir, livremente, participações em
quaisquer sociedades, independentemente do seu objecto ou tipo.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, dividido em duas quotas iguais, de 2500,00 euros, uma
de cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares ao
capital, até ao montante igual ao dobro do capital social à data da
deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da Sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele cabem ao sócio António Lopes de Oliveira, que desde já

fica nomeado gerente, bastando a sua assinatura para obrigar a So-
ciedade em todos os seus actos e contratos.

2 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá: 
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Alienar, onerar e locar ou tomar em locação estabelecimentos

comerciais;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da
Sociedade.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas registadas,
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, indican-
do-se sempre a ordem de trabalhos, hora e local da reunião.

Conferida, está conforme o original.

17 de Julho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000118703

PAÇOS DE FERREIRA

CONSTRUÇÕES CRUZ DA SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1188/980106; identificação de pessoa colectiva n.º 504023012;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154162

NOGUEIRA DA COSTA & ARAÚJO
COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 846/930520; identificação de pessoa colectiva n.º 502986263;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154143

AUTO CENTRAL DE FERREIRA
OFICINA DE REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1488/000517; identificação de pessoa colectiva n.º 504408941;
data: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154141

SARIMÓVEIS � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1104/970306; identificação de pessoa colectiva n.º 503828149;
data: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154140
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PAJORBA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1481/000406; identificação de pessoa colectiva n.º 504929372;
data: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154475

PAJORBA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1172/971111; identificação de pessoa colectiva n.º 503992852;
data da apresentação: 20020620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Outubro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000154288

JOAQUIM CARNEIRO PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1011/951222; identificação de pessoa colectiva n.º 503545848;
data da apresentação: 20020620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Outubro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000154286

MADEIRAS GUILLAUME & DAMIEN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1231/980330; identificação de pessoa colectiva n.º 504109430;
data da apresentação: 20020620.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Outubro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000154285

MÓVEIS J. BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 943/941214; identificação de pessoa colectiva n.º 503307203;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154472

BEATRIZ FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1085/970107; identificação de pessoa colectiva n.º 503786225;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154471

ALHINHO MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1679/010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505567075;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154470

LOOKLEAL � COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1690/010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505536854;
data da apresentação: 020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Outubro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000154524

ANTÓNIO PACHECO FERREIRA DE MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1701010716; identificação de pessoa colectiva n.º 505544911;
data da apresentação: 020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Outubro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000154523

CARLOS PINTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1736/010810; identificação de pessoa colectiva n.º 505662086.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Outubro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000154521

F. F. C. S. � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1445/000201; identificação de pessoa colectiva n.º 504752340;
data da apresentação: 020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Outubro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000154520
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SUPER RÁPIDO PACENSE, CONSERTO EM CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1174/971126; identificação de pessoa colectiva n.º 503999725;
data da apresentação: 020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Outubro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000154518

MARQUES, PINTO & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1675/010625; identificação de pessoa colectiva n.º 505041910;
data da apresentação: 020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Outubro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000154515

IRMÃOS ESPINHEIRAS � MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1054/960829; identificação de pessoa colectiva n.º 503697532;
data da apresentação: 020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Outubro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000154514

ANTÓNIO AUGUSTO ALVES DA COSTA TELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1399/991014; identificação de pessoa colectiva n.º 504661043;
data da apresentação: 20020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Outubro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000154491

ALTAFINE � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1475/000330; identificação de pessoa colectiva n.º 504918800;
data da apresentação: 20020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Outubro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000154486

LEAL & PINHEIRO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1406/991029; identificação de pessoa colectiva n.º 504489380;
data da apresentação: 20020624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Outubro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite
Soares. 1000154483

ANÍBAL CARNEIRO BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 214/781125; identificação de pessoa colectiva n.º 500812373;
data da apresentação: 020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

18 de Outubro de 2002. � O Conservador, Alexandre Leite So-
ares. 1000154512

CONFECÇÕES LEAL & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 975/950524; identificação de pessoa colectiva n.º 501942823;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154509

CARLOS BARROS & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1617/010316; identificação de pessoa colectiva n.º 505338491;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154506

GOMES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 825/930226; identificação de pessoa colectiva n.º 502930918;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154503

MANUEL JOAQUIM PEREIRA BESSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 735/911216; identificação de pessoa colectiva n.º 502664770;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154501

A. RIBEIRO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1702/010716; identificação de pessoa colectiva n.º 505559480;
data da apresentação: 20020621.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154499

IRMÃOS COSTA RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 498/880317; identificação de pessoa colectiva n.º 501950605;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154138

J. ANTÓNIO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 899/940309; identificação de pessoa colectiva n.º 502016124;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154137

ANTÓNIO LOUREIRO MENDES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 376/850529; identificação de pessoa colectiva n.º 501516166;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154134

MOREIRA DA SILVA & CARNEIRO ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 412/860617; identificação de pessoa colectiva n.º 501684689;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154133

AUGUSTO COSTA TELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1081/970102; identificação de pessoa colectiva n.º 503786152;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154131

ANDRADE & RODRIGUES � COMÉRCIO E INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 942/941209; identificação de pessoa colectiva n.º 503306983;
data da apresentação: 20020601.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154130

I. B. PNEUS � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1325/981228; identificação de pessoa colectiva n.º 504315072;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154128

CARPINTARIA SOUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1687/010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505544920;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154126

ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1657/010605; identificação de pessoa colectiva n.º 505444992;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154125

REAL ESTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1540/000921; identificação de pessoa colectiva n.º 505099055;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154123

JOAQUIM M. SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1648/010528; identificação de pessoa colectiva n.º 505484439;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154121

JOSÉ MANUEL MORAIS NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1747/010820; identificação de pessoa colectiva n.º 505319896;
data da apresentação: 20020621.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154120

SALÃO RAINHA D. LEONOR, JOGOS E DIVERSÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 858/930702; identificação de pessoa colectiva n.º 503017434;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154119

JOSÉ DE MOURA TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 571/890404; identificação de pessoa colectiva n.º 502133600;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154118

CARPINTARIA MACHADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 860/930708; identificação de pessoa colectiva n.º 503017531;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154117

BELMIRO NUNES DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1684/010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505537338;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154115

EMÍLIA & MEIRELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1689/010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505537460;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154114

PAULA CRISTINA MOREIRA NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1851/011123; identificação de pessoa colectiva n.º 505746344;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154111

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO
MÁRIO DIAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1640/010510; identificação de pessoa colectiva n.º 505445816;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154109

A. PEREIRA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1658/010605; identificação de pessoa colectiva n.º 504688065;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154108

ANTÓNIO DIAS COELHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1686/010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505534428;
data da apresentação: 20020621.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

O Conservador, Alexandre Leite Soares. 1000154107

PORTO � 2.A SECÇÃO

Y2K � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 463/000303; identificação de pessoa colectiva n.º 504872036;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 38 e 39/020228; pasta n.º 22 775.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuado os seguintes registos:

Cessação de funções de administrador único, de José Manuel Simões
Passos, em 12 de Dezembro de 2000, por renúncia; e

Designação dos membros do conselho de administração, por deli-
beração de 12 de Dezembro de 2000.

Presidente: João Manuel Oliveira Rendeiro, casado, residente na Rua
da Misericórdia, 81, 2.º, direito, Lisboa; vogais: António Paulo Araújo
Portugal de Guichard Alves, casado, residente na Travessa de Helena Vieira
da Silva, 15, 4.º, Leça da Palmeira, e Salvador Pizarro de Fezas Vital,
casado, residente na Rua de Garcia de Orta, 26, 2.º, direito, Lisboa.

Prazo: termo do mandato 2000/2003.

Está conforme.

4 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 1000154366

IRMÃOS FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20 898/740913; identificação de pessoa colectiva
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n.º 500363480; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 44/
011120; pasta n.º 24 523.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital � redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Reforço: 252 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios em partes

iguais.
Capital: € 5000,01.
Sócios e quotas:
1) Domingos Ferreira Pinto de Faria, € 1666,67;
2) Joaquim Pinto de Faria, € 1666,67;
3) Serafim Pinto de Faria, € 1666,67.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

11 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 1000154291

902 � APOIO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
A EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 280/020404; identificação de pessoa colectiva
n.º 506065073; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
020404; pasta n.º 26 066.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos se seguem: 

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma 902 � Apoio e Serviços de Assistên-
cia a Empresas, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua do Dr. Alberto Macedo, 787, habita-
ção 14, freguesia de Ramalde, concelho do Porto, podendo ser
transferida, nos termos da lei, por deliberação do conselho de admi-
nistração.

2 � O conselho de administração poderá criar, dentro ou fora do
país, delegações, agências, sucursais ou qualquer outra forma de repre-
sentação que julgue conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços e assistência
administrativa a empresas, serviços de secretariado, processamento
de texto e traduções, serviços de relações públicas, organização de
eventos, acompanhamento e entretenimento, e outros serviços com
estes conexos.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedade, de
direito nacional ou estrangeiro, com objecto igual ou diferente do
referido no artigo 3.º, em sociedades reguladas por leis especiais e em
sociedades de responsabilidade ilimitada, nos termos do artigo seguinte.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode ainda associar-se com outras pessoas jurídicas,
para, nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamentos com-
plementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse econó-
mico, consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é de 50 000,00 euros, está integralmente subs-
crito e realizado em 30% e é dividido em 50 000 acções ordinárias,
cada uma com o valor nominal de 1,00 euro.

2 � O capital poderá ser elevado até 250 000 000,00 de euros,
por uma ou mais vezes, por deliberação do conselho de administra-
ção, que fixará, nos termos legais, as condições de subscrição e as
categorias de acções a emitir, entre as já existentes.

ARTIGO 7.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis.

2 � No caso de as acções serem representadas por títulos, poderão
existir títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000, 10 000 e 100 000 acções.

3 � Os títulos são assinados por dois administradores, podendo
ambas as assinaturas ser de chancela, por eles autorizada ou por igual
número de mandatários da sociedade para o efeito designado.

4 � Poderão ser emitidas acções preferenciais sem direito a voto,
que poderão ser remíveis, pelo seu valor nominal, acrescido ou não
de um prémio, se a assembleia geral assim o deliberar, devendo, sendo
esse o caso, definir o método de cálculo do eventual prémio de
remição.

5 � No caso de incumprimento da obrigação de remição, a socie-
dade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular, em mon-
tante a determinar na deliberação de emissão.

6 � Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou a
conversão de acções tituladas em escriturais, nos termos da legislação
aplicável.

7 � A sociedade poderá emitir warrants autónomos, nos termos
previstos na lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos
accionistas ou do conselho de administração, aplicando-se-lhes com
as necessárias adaptações o disposto nos n.os 1, 2, 3 e 6 do presente
artigo.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos
termos da lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos ac-
cionistas ou do conselho de administração.

2 � Poderão ainda ser emitidas obrigações convertíveis em acções
de categorias especiais e obrigações com direito de subscrição de ac-
ções de categorias especiais.

3 � Na hipótese de ser deliberada pelo conselho de administração
a emissão de um qualquer dos tipos de obrigações referidos no número
anterior, deverão ser já existentes as categorias especiais de acções aí
mencionadas.

4 � Aplicar-se-ão às obrigações emitidas pela sociedade, com as
necessárias adaptações, os n.os 1, 2, 3 e 6 do artigo anterior.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade é gerida por um conselho de administração com-
posto por três, cinco, sete ou nove membros eleitos em assembleia
geral.

2 � O conselho de administração designará, de entre os seus mem-
bros, o presidente, bem como, se o entender um ou mais administra-
dores delegados ou uma comissão executiva a quem delegará os pode-
res de gestão dos negócios sociais que entenda dever atribuir-lhe.

3 � Competirá ao conselho de administração regular o funciona-
mento da comissão executiva e o modo como exercerá os poderes que
lhe forem cometidos.

ARTIGO 10.º

1 � A eleição de um administrador será efectuada prévia e isola-
damente, cabendo a propositura de listas a grupos de accionistas que
detenham acções representativas de mais de 10% a menos de 20% do
capital social.

2 � O mesmo accionista não pode subscrever mais de uma lista.
3 � Cada lista deve conter, pelo menos, a identificação de duas

pessoas elegíveis para cada cargo a preencher.
4 � Se forem apresentadas listas por mais de um grupo, a votação

incide sobre o conjunto destas listas.
5 � O disposto nos números anteriores só será aplicável se a so-

ciedade for considerada de subscrição pública, concessionária do Esta-
do ou de entidade a ele equiparada.

ARTIGO 11.º

Compete ao conselho de administração assegurar a gestão dos ne-
gócios sociais a efectuar todas as operações relativas ao objecto social
para o que lhe são conferidos os mais amplos poderes, incluindo,
nomeadamente, os seguintes:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contestar
quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-se em
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arbitragens. Para o efeito, o conselho de administração poderá eleger
os seus poderes num só mandatário;

b) Aprovar o orçamento e plano da sociedade;
c) Dar de arrendamento ou de locação, tomar de arrendamento ou

locar, adquirir, alienar e onerar quaisquer bens imóveis ou móveis,
incluindo acções, quotas ou obrigações;

d) Trespassar ou tomar de trespasse estabelecimentos;
e) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas ou en-

tidades nos termos do artigo 5.º do contrato social;
f) Deliberar a emissão de obrigações e a contracção de emprésti-

mos no mercado financeiro nacional e/ou estrangeiro;
g) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para

exercício de cargos sociais noutras empresas;
h) Deliberar que a sociedade preste, às sociedades de que seja titular

de acções, quotas ou partes sociais, apoio técnico e financeiro.

ARTIGO 12.º

1 � Todos os documentos que obriguem a sociedade incluindo
cheques, letras, livranças e aceites bancários terão validade quando
assinados por:

a) Dois administradores;
b) Um administrador e um mandatário da sociedade no exercício

do respectivo mandato;
c) Um administrador se para intervir no acto ou actos tiver sido

designado em acta pelo conselho de administração;
d) Dois mandatários, nos termos do respectivo mandato;
e) Um mandatário, se para intervir no acto ou actos tiver sido

designado pelo conselho de administração  ou por qualquer adminis-
trador com poderes para o designar.

2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por
um só administrador.

ARTIGO 13.º

Fica expressamente proibido aos administradores e mandatários obri-
gar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração  reunirá, normalmente, uma vez
por trimestre, e além disso, todas as vezes que o presidente ou dois
dos membros o convoquem, devendo as deliberações que forem to-
madas constar das respectivas actas.

2 � O conselho de administração só pode deliberar se a maioria
dos seus membros estiver presente ou representada.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria dos votos emitidos.
4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuniões

do conselho por outro administrador mediante carta, que explicitando
o dia e hora da reunião a que se destina, seja dirigida ao presidente,
mencionada na acta e arquivada.

5 � Os administradores poderão votar por correspondência a so-
licitação do presidente do conselho.

ARTIGO 15.º

1 � Em caso de morte, renúncia ou impedimento, temporário ou
definitivo, de qualquer administrador, o conselho de administração
providenciará quanto à sua substituição.

2 � Se se tratar de falta definitiva do administrador eleito ao abri-
go das regras especiais consignadas no artigo 10.º, proceder-se-á a
eleição.

ARTIGO 16.º

Os membros do conselho de administração caucionarão o exercí-
cio do seu cargo conforme for deliberado pela assembleia geral que os
eleger ou, na falta de deliberação, pela importância mínima legalmente
exigida e por qualquer das formas permitidas.

ARTIGO 17.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único sendo
eleitos em assembleia geral um membro efectivo e um suplente.

ARTIGO 18.º

As atribuições do fiscal único são as que são especificadas na lei e
as que ficam consagradas nestes estatutos.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 19.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto possuidores de acções ou títulos de subscrição que as

substituam que, até oito dias antes da realização da assembleia, as
tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo
nominativas;

b) Registado em seu nome nos livros da sociedade ou depositados
em instituição de crédito sendo ao portador;

c) Inscritas em conta de valores mobiliários escriturais, se revesti-
rem essa natureza.

2 � O depósito junto de intermediário financeiro e a inscrição
referida na alínea c) do número anterior, têm de ser comprovados
por carta emitida pela respectiva instituição que dê entrada na so-
ciedade, pelo menos, oito dias antes da data da sua realização.

3 � Os accionistas só poderão comparecer na assembleia se co-
municarem essa intenção ao presidente da mesa da assembleia geral,
por escrito, até três dias antes da sua realização, salvo se tiverem
comprovado o depósito a que se refere o número anterior.

4 � A presença, nas assembleias gerais de accionistas titulares de
acções preferenciais sem voto e a sua participação na discussão dos
assuntos da ordem do dia depende de autorização do presidente da
mesa, a qual poderá ser revogada pela assembleia.

ARTIGO 20.º

A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os ac-
cionistas tantos votos quanto os correspondentes à parte inteira que
resultar da divisão por 100 do número de acções que possuam.

ARTIGO 21.º

1 � Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, ascendente
ou descendente, administrador ou outro accionista, mediante carta
dirigida ao presidente da mesa que indique o nome, domicílio do re-
presentante e data da assembleia.

2 � As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem através de carta cuja autenticidade será apre-
ciada pelo presidente da mesa.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 22.º

A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião desde que
se encontrem presentes ou representados accionistas possuidores de
acções que titulem mais de 50% do capital social.

ARTIGO 23.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presiden-
te, um vice-presidente e um secretário.

2 � O vice-presidente substituirá o presidente, em caso de ausên-
cia ou impedimento deste, competindo-lhe, nomeadamente, convo-
car assembleias gerais, dirigi-las e praticar quaisquer actos ou compe-
tências previstas na lei, neste pacto ou em deliberação de accionistas.

ARTIGO 24.º

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no prazo fixado na lei para a reunião da

assembleia geral anual;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de administra-

ção ou fiscal único o julguem conveniente ou a requerimento de ac-
cionistas que representem, pelo menos, o mínimo de capital social
imposto por lei para este efeito.

ARTIGO 25.º

1 � A remuneração dos membros dos membros do conselho de
administração  será fixada pela assembleia geral.

2 � A assembleia geral poderá eleger uma comissão de vencimen-
tos, para o cumprimento do disposto no número anterior.

ARTIGO 26.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 27.º

O exercício social coincide com o ano civil.
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ARTIGO 28.º

Aos resultados líquidos evidenciados pelos documentos de presta-
ção de contas anuais serão deduzidas as importâncias necessárias à
formação ou reconstituição da reserva legal, tendo o remanescente a
aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta deliberar dis-
tribuí-los, total ou parcialmente, ou afectá-los a reservas.

ARTIGO 29.º

O conselho de administração, obtido o consentimento do fiscal
único, poderá fazer adiantamentos aos accionistas sobre lucros no
decurso de um exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 30.º

1 � A assembleia geral poderá deliberar que o capital seja reem-
bolsado, total ou parcialmente, recebendo os accionistas o valor no-
minal de cada acção ou parte dele.

2 � A assembleia geral poderá determinar que, em caso de reem-
bolso parcial, se proceda a sorteio.

ARTIGO 31.º

Em caso de emissão de novas acções em virtude de aumento de
capital, estas quinhoarão nos lucros a distribuir, conforme for deter-
minado na deliberação de aumento ou, na falta de tal disposição, pro-
porcionalmente ao período que mediar entre o último dia do período
de subscrição das acções e o encerramento do exercício social.

ARTIGO 32.º

Em caso de aumento de capital social por incorporação de reser-
vas, a emissão das novas acções respeitará a proporção de entre as
várias categorias existentes sendo, pois atribuídas ao accionista ac-
ções de espécie por ele detida.

Está conforme.

7 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 1000154290

LASER DERMATOLOGIA E COSMÉTICA
DR. ANTÓNIO MASSA-II, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 294/021008; identificação de pessoa colectiva
n.º 505595591; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
021008; pasta n.º 26 084.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos se seguem: 

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Laser Dermatologia e Cosmética � Dr.
António Massa-II, L.da e tem a sua sede na Rua de Álvares Cabral,
153, freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.

§ 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 podem ser abertas filiais, sucursais ou
outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste nos serviços de medicina no âmbito
de dermatologia, cosmética e laser.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, correspondendo à soma de duas quotas, uma de
4500,00 euros pertencente ao sócio António Augusto Guerra Massa e
outra de 500,00 euros pertencente ao sócio António Augusto
Fernandes Massa.

ARTIGO 4.º

A gerência, com ou sem remuneração conforme for deliberado em
assembleia geral, fica afecta ao sócio Dr. António Augusto Guerra
Massa, desde já nomeado gerente, que só por si obrigará a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

§ 1.º A sociedade em assembleia geral poderá nomear quaisquer outros
gerentes.

§ 2.º Em ampliação dos poderes normais, o gerente poderá, com-
prar, vender ou trocar veículos motorizados, para e da sociedade efec-

tuar contratos de arrendamento de e para a sociedade, independente-
mente do prazo; adquirir bens por sistema leasing; confessar, desistir
e transigir em qualquer acção judicial.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da socie-
dade, ficando conferido o direito de preferência à sociedade, em pri-
meiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo.

§ único. No caso de mais de um sócio exercer o direito de prefe-
rência, a quota será paga pelo preço que resultar do balanço a efec-
tuar para esse fim, e no prazo de um ano.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais, salvo quando a lei não determine formalida-
des especiais, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos
sócios, com aviso de recepção e a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

11 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 1000154307

SAMPAIO FERNANDES � CLÍNICA DE MEDICINA
DENTÁRIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL , L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 295/021008; identificação de pessoa colectiva
n.º 505956659; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
021008; pasta n.º 26 085.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos se seguem: 

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sampaio Fernandes � Clínica de Me-
dicina Dentária, Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem a sua sede na Rua do Amial, 283, 3.º, esquerdo,
freguesia de Paranhos, concelho do Porto.

ARTIGO 3.º

O seu objecto social consiste no exercício de medicina dentária.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, representado por uma quota, pertencente ao único
sócio João Carlos Antunes Sampaio Fernandes.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da Sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a um gerente.

2 � A Sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

3 � Fica designado gerente o sócio João Carlos Antunes Sampaio
Fernandes.

ARTIGO 6.º

1 � O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a Sociedade desde que sirvam à prossecução do seu objecto.

2 � Os negócios jurídicos entre o sócio e a Sociedade obedecem à
forma legalmente prescrita e em todos os casos, devem observar a
forma escrita.

Está conforme.

11 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 1000154305

MOG � M. OLIVEIRA GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 296/020925; identificação de pessoa colectiva
n.º 506299163; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
020925; pasta n.º 26 086.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos se seguem: 

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M O G � M. Oliveira Gomes, L.da

tem a sua sede na Rua da Rainha D. Estefânia, 246, 5.º, sala 15, da
freguesia de Massarelos, do concelho do Porto.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar fi-
liais, sucursais, agências ou outras formas de representação social, no
território nacional ou estrangeiro, sem necessidade de consentimento
da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a arquitectura de espaços decorativos
e mobiliários para criança.

§ único. A sociedade poderá participar como sócia de responsabi-
lidade limitada em sociedades com o mesmo ou diferente objecto do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, em dinheiro,
é de 50 000,00 euros, está dividido em três quotas, sendo uma de valor
nominal de 28 000,00 euros, pertencente à sócia A. S. L. �
SGPS, S. A., outra no valor nominal de 17 000,00 euros, pertencente
à sócia Maria de Fátima Barbosa Oliveira Gomes Leitão e outra no
valor nominal de 5000,00 euros pertencente ao sócio Vitor Manuel
de Magalhães Azevedo Duarte.

ARTIGO 4.º

Por deliberação tomada em assembleia geral, por unanimidade, po-
dem os sócios decidir que sejam exigidas prestações suplementares à
sócia A. S. L. � SGPS, S. A., até ao montante de 500 000,00 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação, fica
afecta a um gerente.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os actos ou contratos, pela
assinatura de um único gerente.

3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência poderá o ge-
rente comprar, vender e permutar bens móveis ou imóveis, incluindo
automóveis, bem como tomar de trespasse ou de arrendamento quais-
quer estabelecimentos ou locais, e alterar ou rescindir os respectivos
contratos, celebrar contratos de leasing de bens mobiliários e/ou imo-
biliários.

ARTIGO 6.º

Entre os sócios são livremente permitidas as cessões de quotas,
carecendo a cessão a estranhos do consentimento expresso da socie-
dade, cabendo a esta e depois aos sócios, o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial;
c) Por falência do respectivo titular;
d) Por cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios com 15 dias de antecedência
desde que a lei não exija outras formalidades.

ARTIGO 9.º

Dissolvida a sociedade, far-se-á a liquidação de acordo com o que
for estabelecido unanimemente pelos sócios. Se não houver unanimi-
dade, será todo o seu activo, depois de pagas as dívidas aos credores,
adjudicado ao sócio que, em licitação, melhores condições oferecer
em preço, garantias e condições de pagamento.

Que fica desde já nomeada gerente a sócia Maria de Fátima Barbo-
sa Oliveira Gomes Leitão.

Está conforme.

12 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 1000154303

IMONIZAÇÕES � IMÓVEIS E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 974/820914; identificação de pessoa colectiva
n.º 501332189; inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 29/
020919; pasta n.º 9072.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Projecto de cisão simples.
Modalidade: destaque de parte do património, para com ele consti-

tuir uma nova sociedade.
Sociedade cindida: a própria.
Sociedade a constituir: denominação: FRAGEST � Sociedade

Gestora, SGPS, S. A.
Sede: Rua da Mainça, sem número de polícia, freguesia de Leça do

Balio, Matosinhos.
Objecto: gestão de participações sociais noutras sociedades como

forma indirecta do exercício de actividades económicas.
Capital: € 1 275 000,00
Alterações projectadas na sociedade cindida: capital: € 620 000,00.

Está conforme.

9 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 1000154301

QUINTA DE NEVOGILDE � INICIATIVAS IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 51 737/950209; identificação de pessoa colectiva
n.º 503701904; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 5; números e data das apresentações: 1 e 2/021002; pasta
n.º 13 456.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Aumento de capital � redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 5.º
Montante do reforço: € 0,31, por incorporação de reservas legais

na proporção das quotas dos sócios.
Capital: € 74 820,00.
Sócias e quotas: CIMENTA � Empreendimentos Imobiliários, S. A.

e R. F. � Imobiliária, Administração e Serviços, S. A., € 37 410,00,
cada uma.

Sede: Rua da Paz, 66, 2.º, salas 26 e 27, freguesia de Cedofeita,
Porto.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 1000154299

MARECHAL IMOBILIÁRIA � COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 293/020725; identificação de pessoa colectiva
n.º 506237559; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
020725; pasta n.º 26 083.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos se seguem: 

Estatutos da sociedade

CAPÍTULO I

Denominação, objecto, sede e duração

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação social Marechal Imobiliá-
ria � Compra e Venda de Imóveis, S. A., tem a sua sede na Avenida
do Marechal Gomes da Costa, 1020, Porto, e durará por tempo
indeterminado.

2 � O administrador único ou o conselho de administração pode
criar ou extinguir filiais, sucursais, agências, delegações ou outras for-
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mas locais de representação, no território nacional ou no estrangei-
ro, bem como deslocar a sede social dentro do concelho do Porto ou
concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens imó-
veis, adquiridos ou não para revenda, revenda dos adquiridos para esse
fim, promoção, exploração, gestão e administração de bens imóveis,
pertencentes à sociedade ou a terceiros, realização de quaisquer ope-
rações sobre esses bens, construção, por conta própria ou através de
empreitada, de edifícios para venda, arrendamento de imóveis e exer-
cício de quaisquer direitos reais; urbanização e loteamento de terre-
nos; realização de empreendimentos imobiliários; prestação de servi-
ços de consultoria, engenharia e arquitectura, elaboração de estudos e
projectos técnicos e económicos, sua execução, administração e co-
ordenação, bem como prestação de quaisquer serviços relacionados
com aqueles bens e actividades e realização de operações financeiras
necessárias ou adequadas aos referidos fins; gestão de carteira própria
de títulos; investimentos através de participações sociais.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações em quaisquer ou-
tras sociedades comerciais de responsabilidade limitada, ainda que com
objecto diferente do seu, bem como em sociedades reguladas por leis
especiais, e ainda associar-se com outras pessoas jurídicas para for-
mar agrupamentos complementares de empresas, novas sociedades,
consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000,00 euros, dividido e representado
por 50 000 acções com o valor nominal de 1,00 euro cada uma.

2 � As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis segundo manifestação de vontade do accionista, a  cargo
de quem ficam as despesas de conversão.

3 � O capital social encontra-se totalmente subscrito e realizado
em 15 000,00 euros, em dinheiro.

4 � Os restantes 35 000,00 euros serão realizados até 31 de De-
zembro de 2005, por uma ou mais vezes, de acordo com a chamada
do administrador único ou do conselho de administração da socieda-
de, efectuadas, por carta registada com aviso de recepção, com a
antecedência mínima de 60 dias.

5 � As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100,
500, 1000, 5000, 10 000, podendo assumir a forma escritural, mediante
deliberação da assembleia geral tomada em relação a cada emissão.

6 � Os títulos representativos das acções são assinados pelo admi-
nistrador único ou por dois administradores, podendo as assinaturas ser
apostas por chancela ou reproduzidas por meios mecânicos, ou por dois
mandatários da sociedade para o efeito designados, devendo, neste caso,
ser os títulos autenticados com o selo branco da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade pode emitir obrigações, nos termos legais, incluin-
do as convertíveis em acções.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar acções e obrigações pró-
prias dentro dos limites e sob as condições previstas na lei.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 6.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito de voto e que, com antecedência mínima de 15 dias sobre a
data da respectiva reunião, tenham acções registadas em seu nome no
livro de registo de acções da sociedade ou que, no mesmo prazo, fa-
çam a prova da sua titularidade através de depósito das mesmas na
sociedade ou numa instituição de crédito.

2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � A representação voluntária de qualquer accionista em

assembleia geral poderá ser efectuada, no caso de pessoas singulares
nos termos previstos na lei. No caso de pessoas colectivas serão re-
presentados por um membro da sua administração.

4 � Os instrumentos de representação deverão ser entregues na
sede social, dirigidos ao presidente da mesa da assembleia geral, até ao
início da reunião.

ARTIGO 7.º

A mesa da assembleia geral compõe-se de um presidente e de um
secretário, eleitos pela assembleia geral de entre accionistas ou outras
pessoas.

ARTIGO 8.º

1 � As convocatórias das assembleias gerais são efectuadas nos
termos e prazos legais.

2 � A assembleia geral extraordinária reúne sempre que o conse-
lho de administração, o fiscal único ou accionistas que sejam titulares
de acções correspondentes a mais de 20% do capital social solicitem
ao presidente da mesa a sua convocação, com simultânea indicação
da ordem do dia.

3 � Para que a assembleia geral, ordinária ou extraordinária, se
considere ressalvando-se constituída em primeira convocatória tor-
na-se necessário que os accionistas presente ou representados sejam
titulares de, pelo menos, acções correspondentes a metade do capital
social, reservando-se as disposições legais que exijam quórum diferen-
te. Em segunda convocatória, a assembleia reúne com qualquer núme-
ro de accionistas.

ARTIGO 9.º

1 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria
absoluta dos votos emitidos, excepto nos casos em que a lei imponha
outra maioria.

2 � As votações efectuam-se pelo modo que o presidente da mesa
indique, a não ser que a assembleia geral, em virtude de reclamação,
delibere adoptar outro modo de votação.

3 � As actas das reuniões da assembleia geral são redigidas e assi-
nadas por quem nelas tenha servido de presidente e de secretário.

SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 10.º

A administração da sociedade é exercida por um administrador único
ou por um conselho de administração composto por três ou cinco
membros, accionistas ou não, eleitos em assembleia geral, a qual de-
signará o presidente.

ARTIGO 11.º

Ao administrador único ou ao conselho de administração compe-
tem os mais amplos poderes de gestão dos negócios sociais, quer de
disposição, quer de administração, no interesse da sociedade, prati-
cando todos os actos tendentes à realização do objecto social que não
sejam reservados por lei ou estatutos a outro órgão, designadamente:

a) Adquirir, alienar, onerar, locar ou permutar quaisquer bens mó-
veis ou imóveis ou direitos da sociedade, incluindo quotas, quinhões,
acções e obrigações;

b) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, nos
termos do artigo 3.º destes estatutos;

c) Tomar de arrendamento, trespassar ou tomar de trespasse quais-
quer prédios;

d) Contratar empréstimos e outras formas de financiamento e rea-
lizar outras operações de crédito que não sejam vedadas pela lei;

e) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passiva-
mente, propor acções, confessá-las e delas desistir, transigir e com-
prometer-se em arbitragens;

f) Constituir procuradores e mandatários para a prática de determi-
nados actos, definindo a extensão dos respectivos mandatos.

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração reúne sempre que o presidente o
entenda conveniente, por sua iniciativa ou a solicitação da maioria
dos seus membros sendo exigida a presença da maioria dos seus mem-
bros para que se considere regularmente constituído.

2 � As deliberações são tomadas por maioria absoluta dos votos
emitidos, tendo o presidente, em caso de empate, voto de qualidade.

3 � Qualquer administrador se pode fazer representar, numa reu-
nião do conselho por outro administrador, mediante carta dirigida ao
presidente.

4 � Na sua falta ou impedimento, o presidente é substituído no
exercício das suas funções pelo vice-presidente, se o houver, e, na
ausência deste ou caso não tenha sido designado, pelo administrador
mais antigo, e, em caso de igualdade, pelo mais idoso.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 273 � 26 de Novembro de 2002 25 511

ARTIGO 13.º

O conselho de administração poderá delegar em algum ou alguns
dos seus membros ou numa comissão executiva formada por um nú-
mero ímpar de administradores, a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 14.º

1 � No caso da existência de administrador único, a sociedade
obriga-se:

a) Pela assinatura única do administrador único;
b) Pela assinatura de um procurador dentro dos limites do respec-

tivo mandato.
2 � No caso da existência do conselho de administração a socie-

dade obriga-se: 
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador e de um procurador dentro

dos limites do respectivo mandato;
c) Pela assinatura de dois procuradores, nos termos previstos na

alínea b) anterior;
d) Pela assinatura de um administrador ou de um procurador, den-

tro dos limites dos poderes que lhes tenham sido conferidos, respec-
tivamente, em acta do conselho de administração  ou em procuração.

3 � Nos assuntos de mero expediente basta a assinatura de um
administrador ou procurador.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 15.º

1 � A fiscalização da sociedade incumbe a um fiscal único, que
terá um suplente, os quais deverão ser revisores oficiais de contas ou
sociedades de revisores oficiais de contas.

2 � As atribuições do fiscal único são as que se encontram legal-
mente previstas.

SECÇÃO V

Disposições comuns

ARTIGO 16.º

1 � Os membros dos órgãos sociais são eleitos pela assembleia geral,
por um período de três anos, sendo sempre permitida a reeleição.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que tenham sido eleitos e permanecem no exercício das suas funções
até à sua substituição efectiva.

CAPÍTULO IV
Ano social e aplicação dos resultados

ARTIGO 17.º

O ano financeiro da sociedade coincide com o ano civil.

ARTIGO 18.º

Sobre a aplicação dos resultados decide anualmente a assembleia
geral, depois de efectuadas as deduções legais obrigatórias.

CAPÍTULO V
Dissolução e liquidação

ARTIGO 19.º

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos estabelecidos pela lei.

ARTIGO 20.º

A assembleia geral, quando vote a dissolução da sociedade, deve
determinar a forma e o prazo da liquidação, assim como nomear os
liquidatários, que podem ser os administradores em exercício ao tem-
po da deliberação.

Designam desde já os órgãos sociais para o triénio de 2002/2004:
Administrador único � Rui Manuel da Costa Oliveira Macedo Sil-

va, atrás identificado; fiscal único: Maria Luisa C. F. Leite de Castro
Anacoreta Correia, casada, residente na Rua do Crasto, 208, 1.º, es-
querdo, no Porto, revisora oficial de contas n.º 1133; fiscal único
suplente: Raquel Sofia da Silva Faustino de Andrade, casada, residente
na Rua do Conselheiro Santos Viegas, 159, 3.º, direito, Vila Nova de
Famalicão, revisora oficial de contas n.º 1132.

Está conforme.

11 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 1000154298

TRANSPORTES CENTRAIS DE VALE DE CAMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 302/020314; identificação de pessoa colectiva n.º 500288259;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 10/020314; pasta
n.º 26 095.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, passando o artigo 1.º a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade sob a firma Transportes Centrais de Vale de
Cambra, L.da, tem a sua sede na Rua do Padre Alexandre, 24, fregue-
sia de Cedofeita, concelho do Porto.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

16 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 1000154370

RUI BARBOSA MOTA � CLÍNICA MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 289/980812; identificação de pessoa colectiva
n.º 504242377; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/
020228; pasta n.º 18 768.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Montante do reforço: 2410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios,

na proporção das respectivas quotas.
Capital: € 5000,00.
Sócios e quotas: Rui Manuel Barbosa Mota, € 4000,00; José Paulo

Barbosa Mota, € 1000,00.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

9 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 1000154365

VIDRARIA CENTRAL DA CORUJEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 045/980505; identificação de pessoa colectiva n.º 504140868;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e da-
tas das apresentações: 4/021009 e 35/020228; pasta n.º 18 377.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Sede:  Rua da Fonte do Outeiro, 347, armazém 21, Porto.
Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do reforço: 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos só-

cios na proporção das respectivas quotas.
Capital: € 5000,00.
Sócios e quotas: Cláudia Raquel Pinto Castelo dos Santos Amorim,

€ 4500,00; José João Monteiro dos Santos, € 500,00.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

9 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 1000154363

SUPERMARITIME PORTUGAL � ACTIVIDADES
MARÍTIMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55/020228; identificação de pessoa colectiva n.º 503579599;
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inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 52/020228; pasta
n.º 26 088.

Certifico que foi efectuado o registo de:
Criação da representação permanente SUPERMARITIME POR-

TUGAL � Actividades Marítimas, L.da , com sede na Avenida de
Visconde Valmor, 35, rés-do-chão, direito, freguesia de Nossa Senho-
ra de Fátima, Lisboa.

Capital: € 49 879,79. Objecto: prossecução da actividade comer-
cial compensação e contratação por termo ou para entrega futura
conhecida por forwarding, agência marítima por conta de armadores,
afretadores e embarcadores; serviços de estiva, carga, descarga, arma-
zenagem, empacotamento e demais serviços de assistências nos por-
tos; agente de rotas marítimas regulares; reserva e contratação de fretes
marítimos; outros serviços relacionados com actividades marítimas.

Nacionalidade: portuguesa.
Local da representação: Rua de Antero de Quental, 236, rés-do-chão,

sala 14, escritório Este, Porto.

Está conforme.

14 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 1000154360

JOSÉ DOS SANTOS TEIXEIRA & LIMA DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 522/930429; identificação de pessoa colectiva
n.º 503021113; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12, inscrição
n.º 15 e inscrição n.º 16; números e data das apresentações: 2, 5 e
6/020314; pasta n.º 11 328.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de gerente de Manuel Ferreira Ribeiro, em 21 de
Novembro de 2001, por renúncia.

Designado gerente, em 21 de Novembro de 2001, o sócio José Luís
Teixeira Monteiro, residente na Rua de Arnaldo Leite, torre 101, casa
52, Porto.

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato, pas-
sando o artigo 4.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000,00 euros, divi-
dido em duas quotas iguais de 2500,00 euros, uma de cada um dos sócios
Júlia Maria Martins Marvão Monteiro e José Luís Teixeira Monteiro.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 1000154357

LEMA � REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 708/920228; identificação de pessoa colectiva
n.º 502704780; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 28/
020314; pasta n.º 9037.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Aprovação das contas em 17 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 1000154355

JOSÉ LUÍS GOMES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 123/780925; identificação de pessoa colectiva
n.º 500805024; inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 20/
020314; pasta n.º 16 827.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Montante do reforço: 502 410$, em dinheiro, subscrito pelos só-

cios com 251 205$, cada um.
Capital: € 5000,00.
Sócios e quotas: Cláudia Augusta Ferreira de Andrade Morais,

€ 2500,00; Nuno Miguel Ferreira Morais, € 2500,00.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

17 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 1000154350

MANUEL RAMOS & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 672/920219; identificação de pessoa colectiva
n.º 502702937; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 30/
020314; pasta n.º 8929.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, passando o corpo do artigo 1.º a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Fim de Boca � Comer-
cialização, Importação de Bebidas e Produtos Alimentares, L.da, tem
a sua sede na Rua de Monte da Estação, 357, Campanhã, Porto.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

17 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 1000154347

SALOMÉ DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 419/981023; identificação de pessoa colectiva n.º 504284770;
inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 13 e 14/020314;
pasta n.º 18 971.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Aumento de capital � redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Montante do reforço: 5 024 100$, em dinheiro.
Capital: € 50 000,00, representado por 10 000 acções, com o valor

nominal de € 5,00 cada uma.

Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio 2001/2003:
Conselho de administração � presidente: Luís José Salomé Correia

de Almeida, solteiro, maior, residente na Rua do Crasto, 744, bloco
C, 5.º, Porto; vogais: José Luís Cid Monteiro de Lacerda e Megre,
casado, residente na Rua do Marechal Saldanha, 445, habitação 42,
Porto; e Luís Pedro Salomé Correia de Almeida, casado, residente na
Rua do Crasto, 744, bloco C, 5.º, Porto.

Conselho fiscal � presidente: António Manuel Pires Maia, casa-
do, residente na Rua do Amial, 1041, casa 24, Porto; vogais: Luís Cid
Monteiro de Lacerda e Megre, casado, residente na Rua de Santa
Helena, 214, São Pedro da Cova, Figueiredo, Azevedo e Caravela,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por António
Paulo Marques Figueiredo, revisor oficial de contas, casado;
suplente: Palmira Fernandes Martins Caravela, revisor oficial de con-
tas, divorciada, ambos com domicílio profissional na Avenida de Fran-
ça, 256, sala 4.4, Porto.

Data da deliberação: 30 de Março de 2001.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

16 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 1000154389
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MICROPORTO � EDIÇÕES CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 679/920220; identificação de pessoa colectiva
n.º 502703229; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 18 e 19/020314; pasta n.º 8957.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Sede: Rua de Santos Pousada, 220, Central Shopping, loja 300-A,
piso 5, freguesia do Bonfim Porto.

Aumento de capital, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 4.º
Montante do reforço: 402 410$, em dinheiro, subscrito pelos só-

cios com 201 205$ cada um.
Capital: € 5000,00.
Sócios e quotas: Eloy Tuffi e Marlene Rito Nicolau, € 2500,00,

cada um.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

17 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 1000154338

IBERLAB � EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 889/950424; identificação de pessoa colectiva n.º 503406694;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 16 e 17/020314; pasta n.º 14 046.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções de gerente de Maria do Céu Ferreira Amaral,
em 6 de Outubro de 2001, por destituição.

Designados gerentes, em 6 de Outubro de 2001, os sócios João Pedro
de Carvalho Teixeira e Joana Luísa de Carvalho Teixeira, residentes
na Travessa de Chaimite, 100, Rio Tinto.

Está conforme.

17 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 1000154335

TROFA

LUÍS GONÇALVES � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3944/
980326; identificação de pessoa colectiva n.º 504107100;
data: 020702.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

26 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000154615

MAIA VINHOS � SOCIEDADE VINÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3420/
960404; identificação de pessoa colectiva n.º 503633836;
data: 020702.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000154614

REIS & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 814/
790817; identificação de pessoa colectiva n.º 500863180;
data: 020702.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2001.

Conferi e está conforme.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000154612

PINHEIRO MANSO � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 1772/
880222; identificação de pessoa colectiva n.º 501939121;
data: 020702.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000154611

J. J. & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3704/
970515; identificação de pessoa colectiva n.º 503881066;
data: 020702.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

25 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000154593

JÚLIO CRUZ � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4164/
981126; identificação de pessoa colectiva n.º 504758438;
data: 020626.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

27 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000154630

OLIVEIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 1243/
830325; identificação de pessoa colectiva n.º 501389156;
data: 020626.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

30 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000154629

REPARAÇÕES AUTO DE AVELINO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5161/
010925; data: 020626.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

30 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000154628

AUTO PINTURA TROFENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 1986/
890728; identificação de pessoa colectiva n.º 502218304;
data: 020626.
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Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de
2001.

Conferi e está conforme.

30 de Agosto de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000154627

TRANSPORTES ALTO ROQUE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5120/010914;
identificação de pessoa colectiva n.º 505716623; data: 020702.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000154622

JATIUCA � CAFÉ SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5732/
021011; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/021011.

Certifico que pela inscrição n.º 1 os sócios da sociedade acima re-
ferida deliberam: constituir uma sociedade com a denominação referi-
da, cujo contrato se segue:

Contrato de sociedade

Paulo Roberto de Araújo, que outorga por si e na qualidade de pro-
curador de sua mulher Maria Fernanda da Silva Oliveira Araújo, casa-
dos sob o regime da separação de bens pela presente escritura, celebra
entre si e a sua representada mulher, um contrato de sociedade
unipessoal por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação JATIUCA � Café Snack-
-Bar, L.da e tem a sua sede na Rua do Dr. Adriano Fernandes de Aze-
vedo, Edifício Vinha, loja 3, freguesia de Bougado (São Martinho),
concelho da Trofa.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em café, snack-bar, restaurante.
2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-

tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do respectivo
objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500,00 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

1 � A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Conferi e está conforme.

17 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Adélia da Con-
ceição Rodrigues Vieira de Castro. 2001870396

A INDUSTRIAL DE SÃO MAMEDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 111/
511203; identificação de pessoa colectiva n.º 500002495;
data: 020702.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000154621

VALECORONADO � PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3138/
950110; identificação de pessoa colectiva n.º 503348651;
data: 020702.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2001.

Conferi e está conforme.

30 de Setembro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Florinda
Almeida dos Santos. 1000154619

VALONGO

D. I. T. � DISTRIBUIÇÃO INTERNACIONAL DE TAPETES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 13 840/
20001117; identificação de pessoa colectiva n.º 504876058.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2001.

Está conforme.

5 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 2001584466

SCUSI � SERVIÇOS DE CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 11 717/
990806; identificação de pessoa colectiva n.º 504537091.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2001.

Está conforme.

5 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 2001584440

BARBOSA & SÉRGIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 5042/
970128; identificação de pessoa colectiva n.º 503841129.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2001.

Está conforme.

5 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 2001584431

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA DE TABUAÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 10 939/
99022002; identificação de pessoa colectiva n.º 504538802.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de
2001.

Está conforme.

5 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 2001584423
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RAPIPEÇAS � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 47 966/
900924; identificação de pessoa colectiva n.º 502418370.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2001.

Está conforme.

5 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 2001584415

COUTO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 24 820/
800128; identificação de pessoa colectiva n.º 500929220.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2001.

Está conforme.

5 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 2001584490

EUROVERNIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 7800/
961206; identificação de pessoa colectiva n.º 503774782.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2000.

Está conforme.

21 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 2001584695

METALÚRGICA EDUARDO DA SILVA ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 40 262/
850919; identificação de pessoa colectiva n.º 501540601.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2001.

Está conforme.

5 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 2001584482

ANARI � CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 11 962/
991007; identificação de pessoa colectiva n.º 504598368.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2001.

Está conforme.

5 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 2001584474

FORMAS ÚTEIS � ARTIGOS DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 11 591/
990709; identificação de pessoa colectiva n.º 504396900.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2001.

Está conforme.

5 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 2001584504

STILUS � COMÉRCIO DE OURIVESARIA E RELOJOARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 4398/
940418; identificação de pessoa colectiva n.º 503186830.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de
2001.

Está conforme.

5 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 2001584512

R. & OLIVEIRA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 5480/
950221; identificação de pessoa colectiva n.º 503372200.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2001.

Está conforme.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 2001584032

MORADINOVA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 12 450/
20000124; identificação de pessoa colectiva n.º 504782304.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2001.

Está conforme.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 2001584024

ESQUADRIA IMPAR � GABINETE DE ARQUITECTURA
E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 231/
20010705; identificação de pessoa colectiva n.º 505420465.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2001.

Está conforme.

2 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 2001584016

SORETRI � DECORAÇÕES PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 14 2387571217; identificação de pessoa colectiva n.º 500276072.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2001.

Está conforme.

3 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 2001584040

MARTINS, CABRAL & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 301/
20010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505681790.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2001.

Está conforme.

5 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 2001584393

AUTO ISRAEL MOREIRA, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 1939/
920306; identificação de pessoa colectiva n.º 502716029.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 273 � 26 de Novembro de 200225 516

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de
2001.

Está conforme.

5 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 2001584385

KASMYR � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 10 633/
981116; identificação de pessoa colectiva n.º 504296035.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2001.

Está conforme.

5 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 2001584377

EUROVERNIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 7800/
961206; identificação de pessoa colectiva n.º 503774782.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano de 2001.

Está conforme.

21 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 2001584709

VILA DO CONDE

CLÍNICA MÉDICA CIRÚRGICA GONÇALVES DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1647/940713; identificação de pessoa colectiva n.º 503231690;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 19/020102.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Aumento de capital com 602 410$ e redenominação deste com
alteração do contrato.

Alterado: artigo 4.º
ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000,00 e
euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500,00 euros, perten-
cendo uma ao sócio Carlos Manuel Malgueiro Gonçalves Dias e outra
à sócia Maria Teresa Ramos Ferreira Gonçalves Dias.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Abril de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000154740

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES IRMÃOS PILOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1386/920928; identificação de pessoa colectiva n.º 502844221;
data: 24052002.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

4 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000154738

FIBROBETÃO � INDÚSTRIA DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1504/930630; identificação de pessoa colectiva n.º 502306629;
inscrição n.º 1/020524; número e data da apresentação: 1/020524.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato social:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 21 de Março de 2002.

Está conforme.

4 de Março de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000154708

BRASMAR � PRODUTOS DO MAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1691/941207; identificação de pessoa colectiva n.º 503310760;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 4/020516.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Alteração do contrato:
Alterado: artigo 4.º

ARTIGO 4.º

§ único. Os sócios individualmente poderão, ceder ou transferir
parte ou a totalidade das suas quotas a irmãos, sobrinhos, esposa e
ainda a futuras SGPS � Sociedade Gestora de Participações Sociais,
constituídas para esse fins.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

29 de Agosto de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000154736

DIÁCRIA EDITORA � CULTURA, MARKETING
E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3238/011205; identificação de pessoa colectiva n.º 503897051;
data: 16052002.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000154734

CONSTRUÇÕES JOSÉ A. MESQUITA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3407/020516; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
020516.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato social:

Contrato de sociedade

No dia 26 de Março do ano de 2002, no 1.º Cartório Notarial de
Vila do Conde, perante mim, licenciada Maria de Lurdes Dias Olivei-
ra Ramos, notária do mesmo Cartório, compareceu como outor-
gante: José António Mesquita, número de identificação fiscal
215661265, solteiro, maior, residente na Rua de Nossa Senhora de
Fátima, 390, rés-do-chão, lugar de Areia, da freguesia de Árvore, deste
concelho, natural de Angola e de nacionalidade angolana, titular da
autorização de residência n.º 281908, emitida em 19 de Novembro de
1999 pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do Porto.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição da referida auto-
rização de residência.

O outorgante declarou:
Que, constitui uma sociedade comercial por quotas unipessoal que

se regerá pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções José A. Mesquita,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora de Fá-
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tima, 390, rés-do-chão, da freguesia de Árvore, do concelho de
Vila do Conde.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como pode a sociedade instalar e manter sucursais e outras formas de
representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a pintura e colocação de vidros; re-
vestimento de pavimentos e de paredes; actividades de acabamento;
decoração de interiores.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal de que é titu-
lar o único sócio José António Mesquita.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que esta care-
cer, nas condições de reembolso e juros que delibere em assembleia
geral e a sociedade poderá exigir ao sócio prestações suplementares
de capital até ao décuplo do seu montante inicial.

ARTIGO 3.º

1 � A administração e representação da sociedade fica a cargo do
único sócio José António Mesquita que desde já é nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura do gerente nomeado.

3 � O sócio único pode celebrar negócios jurídicos com a socieda-
de desde que sirvam para a prossecução do objecto da sociedade.

ARTIGO 6.º

A gerência fica autorizada a praticar quaisquer negócios directa-
mente relacionados com o objecto social, assumindo-os a sociedade
de pleno direito com o registo definitivo na Conservatória do Regis-
to Comercial.

Está conforme.

29 de Agosto de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000154732

DIÁCRIA II � MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2701/20000607; identificação de pessoa colectiva
n.º 505019957; data: 16052002.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000154731

OLIVEIRA MAGALHÃES & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 3408/
020517; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/020517.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato social:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado, e faz parte integrante da escritura
de constituição de sociedade, lavrada em 16 de Abril de 2002, exarada
a fls. 72, do livro de notas para escrituras diversas n.º 301-D.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Oliveira Magalhães & Dias, L.da,
e tem a sua sede na Rua das Minas, 446, da freguesia de Guilhabreu,
deste concelho.

2 � A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede social,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como, a
criar filiais, sucursais ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de carpintaria.

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 uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Nelson dos Santos
Dias e José Carlos Oliveira Magalhães.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao montante global de 50 000 euros, e os sócios poderão fazer supri-
mentos que ela carecer, nas condições de juro e reembolso acordados
em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral fica afecta a ambos os sócios que desde já
ficam nomeados gerentes.

ARTIGO 6.º

Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos é obrigatória a assinatura de ambos os sócios em
conjunto; os documentos de mero expediente poderão ser assinados
por qualquer gerente.

ARTIGO 7.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em quais-
quer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras
de favor, fianças, abonações e outros actos semelhantes.

ARTIGO 8.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permitida,
porém, a favor de estranhos, carecem do consentimento dos sócios
não cedentes, ficando reservado o direito de preferência, primeiro para
a sociedade, e depois para os sócios, quanto à quota a cedida ou a
ceder.

ARTIGO 9.º

Por falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade
continuará com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros do faleci-
mento ou legal representante do interdito, devendo aqueles nomear
um entre si que a todos represente enquanto a quota se mantiver em
comunhão hereditária, no prazo máximo de 30 dias a contar do evento.

ARTIGO 10.º

No caso de dissolução da sociedade, todos os sócios serão liquidatá-
rios e entre si procederão à partilha e liquidação dos bens sociais
conforme comum acordo, no entanto, por falta daquele, serão os
referidos bens entregues aos sócios que melhor preço e condições de
pagamento oferecer.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais, para as quais a lei não prescreva outros prazos
e formalidades especiais, serão convocadas por carta registada endereçada
aos sócios e expedida com a antecedência mínima de 15 dias.

Nelson Santos Dias.
José Carlos Oliveira Magalhães.

A Notária, (Assinatura ilegível.)

Está conforme.

2 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000154728

ALTRA-ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2796/20001124; identificação de pessoa colectiva
n.º 505197219; data: 20052002.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000154727

CONVIAVE � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2212/980128; identificação de pessoa colectiva n.º 504057596;
data: 21052002.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 273 � 26 de Novembro de 200225 518

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000154725

LUDARTIS � EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 922/880707; identificação de pessoa colectiva n.º 500911568;
data: 1806201.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do anos de 2001.

10 de Outubro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000154729

FONTES & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1412/921215; identificação de pessoa colectiva n.º 501694986;
data: 01062002.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

10 de Outubro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000154726

MANUEL FERREIRA AMARO, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 480/810428; identificação de pessoa colectiva n.º 501145974;
data: 18062002.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

10 de Outubro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000154724

COOPERATIVA DE CONFECÇÕES CORGO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 13/
011228; identificação de pessoa colectiva n.º 500879885; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/020521.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Aumento de capital e redenominação deste com alteração do con-
trato.

Alterado: artigo 4.º
ARTIGO 4.º

O capital social da Cooperativa é ilimitado e variável com o nú-
mero de associados, mas nunca inferior a 5000 euros que é o actual
capital realizado, dividido e representado por títulos de capital
nominativos com o valor de 5 euros cada, encontrando-se totalmen-
te realizado.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizado foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000154722

ESTUQUE PROJECTADO DE SILVAS & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1429/930125; identificação de pessoa colectiva n.º 502912103;
data: 22052002.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

3 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000154723

SOCIEDADE DE TRANSPORTES PARADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 3288/020327; identificação de pessoa colectiva n.º 502296526;
data: 22052002.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

3 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000154721

VIDRARIA GUILHABREU DE AZEVEDO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1995/961031; identificação de pessoa colectiva n.º 503775266;
data: 22052002.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de conta do ano de 2001.

3 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000154719

A MAFALDA � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 663/840907; identificação de pessoa colectiva n.º 501537210;
data: 22052002.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

2 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000154717

EMPRESA OLFAIXE � PRODUTORA DE ÓLEO
E FARINHA DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 59/
090643; identificação de pessoa colectiva n.º 500097062;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14; número e data da apresenta-
ção: 3/020523.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação de funções de gerente, Timóteo Guimarães Vasconcelos,
por renúncia em 20 de Fevereiro de 2002.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000154715

TRIBO � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 938/880929; identificação de pessoa colectiva n.º 502042516;
data: 23052002.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

5 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000154713
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MARIA DE FÁTIMA GOMES DE ALMEIDA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2335/980721; identificação de pessoa colectiva n.º 504195557;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/020523.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 4 de Março de 2002.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000154711

SEIXAS FERREIRA & SEIXAS FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1203/910904; identificação de pessoa colectiva n.º 502612452;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 11/020524.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Nomeação de gerente.
Nomeado: Joaquim Cândido da Costa Lopes.
Data: 26 de Fevereiro de 1996.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000154709

CASAASTRIDE � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
GASOSOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1552/931027; identificação de pessoa colectiva n.º 503168653;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 13/020524.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Alteração do contrato alterado: n.º 2 do 8.º

ARTIGO 8.º

2 � A sociedade ficará validamente obrigada pela intervenção de dois
gerentes, António do Rosário Alves, Maria Cristina Oliveira Pessoa do
Rosário Alves ou Ana Cristina Oliveira Pessoa Alves, indistintamente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Setembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000154707

SANTARÉM
ABRANTES

VADRAPE � ADUBOS, RAÇÕES E PESTICIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 419/
750101; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/020109.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos, a contar de 5 de Novembro de 2001.

19 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 3000070962

NOVA CASA MACIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 81/
380812; identificação de pessoa colectiva n.º 500203458; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 10/020115.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe que, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: dissolução.
Prazo para a liquidação: três anos, a contar de 13 de Julho de 2001.

19 de Agosto de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 3000070965

ALCANENA

CALDAS 2000 � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena.

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 234, de 9 de Outubro de 2001, a p. 21 696-(214), foi publica-
da com inexactidão a denominação da sociedade CALDAS 2000 �
Sociedade de Mediação Imobiliária, L.da Assim, a denominação cor-
recta é a atrás mencionada, e não como foi publicada. 3000078757

AUTO-TÁXIS ANTÓNIO CONSTANTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena.

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 230, de 4 de Outubro de 2002, a p. 21 402-(89), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade Auto-Táxis António
Constantino, L.da Assim, rectifica-se que onde se lê «ARTIGO 4.º»
deve ler-se «ARTIGO 3.º». 3000078756

PROJECTOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena.

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 230, de 4 de Outubro de 2002, a p. 21 402-(89), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade P3 Soft, Projectos de
Informática, L.da Assim, rectifica-se que, em epígrafe, onde se lê «4.º»
deve ler-se «3.º». 3000078755

ALPIARÇA

GELCATARINA � GELATARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 226/
960819; identificação de pessoa colectiva n.º 503699209; data da
apresentação: 20021017.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados todos os documentos respeitantes ao registo de prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Fernando José de
Lima Gonçalves. 2001346220

CONSTÂNCIA

BR � PLANEAMENTO DE EMPRESAS,
GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 80/
970314; identificação de pessoa colectiva n.º 503832650.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2001, da so-
ciedade em epígrafe, em 27 de Setembro de 2002.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria de Jesus
Pereira Morais. 2001406207

IMO CONSTÂNCIA � CONSTRUÇÃO CIVIL
E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 108/
990331; identificação de pessoa colectiva n.º 504538101; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 3/021003.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital de
14 000,00 € para 180 000,00 €, subscrito por incorporação de pres-
tações suplementares de capital, pelos sócios António Manuel Viegas
Pereira Mateus e João Abel da Costa Nogueira, com 20 000,00 € cada
um, em reforço das suas quotas e em dinheiro com a entrada do sócio
Vítor Félix Aquino, com 126 000,00 €, e alterado os artigos 1.º, 3.º
e 5.º do contrato que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMO Constância � Construção
Civil e Imobiliária, L.da, com sede na Capareira, lote 1, freguesia e
concelho de Constância.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
180 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma de
27 000 euros, pertencente ao sócio António Manuel Viegas Pereira
Mateus, uma de 27 000 euros, pertencente ao sócio João Abel da
Costa Nogueira e uma de 126 000 euros pertencente ao sócio Vítor
Félix Aquino.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade pertence aos sócios Vítor Félix Aquino,
António Manuel Viegas Pereira Mateus e João Abel da Costa Noguei-
ra, desde já designados gerentes, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se da seguinte forma:
a) Assinaturas conjuntas dos gerentes Vítor Félix Aquino e António

Manuel Viegas Pereira Mateus, ou,
b) Assinaturas conjuntas dos gerentes Vítor Félix Aquino e João

Abel da Costa Nogueira, ou
c) Assinatura de um dos gerentes, isoladamente, somente para a

aquisição de imobiliário, podendo outorgar as respectivas escrituras de
compra e toda a demais documentação para esse fim.

Declararam ainda os outorgantes que a referida importância de
126 000 euros, já deu entrada na Caixa Social e que não é exigido
pela lei, pelo contrato ou pela deliberação a realização de outras en-
tradas, o que confirmam sob a sua inteira responsabilidade, na qualida-
de de gerentes e de que a sociedade não tem órgão de fiscalização e
que não têm conhecimento de que, desde o dia a que se reporta o
balanço adiante referido até ao dia de hoje, hajam ocorrido diminui-
ções patrimoniais que obstem ao aumento de capital por incorpora-
ção de reservas.

Foi depositado na pasta respectiva o texto actualizado do contrato.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria de Jesus
Pereira Morais. 2001406509

DINIS & DINIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula n.º 81/
970418; identificação de pessoa colectiva n.º 503857564.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do exercício de 2001, da soci-
edade em epígrafe, em 27 de Junho de 2002.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria de Jesus
Pereira Morais. 2001406215

CORUCHE

COSTA & SOBRINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 563/
900122; identificação de pessoa colectiva n.º 502274484; inscri-
ção n.º 8 e inscrição n.º 12; números e data das apresentações: 1 a
5/011002.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu aos seguintes actos
de registo:

Autorização da manutenção do nome Costa na sociedade pela ex-
sócia Cecília da Conceição Silva da Costa, por deliberação de 19 de
Agosto de 2002.

Cessão de funções como gerente da ex-sócia Cecília da Conceição
Silva da Costa, por renúncia a partir de 19 de Agosto de 2002;

Alteração parcial do pacto social quanto ao artigo 4.º dos estatutos
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Que o capital social integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas no valor
nominal de 2500 euros, cada uma, pertencendo uma a cada um dos
sócios, Nuno Pedro Roque Silva e João Paulo Roque Silva.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fer-
reira de Carvalho. 2001221851

GOLEGÃ

CUNHA & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Golegã.

Rectificação. � No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 211, de 12 de Setembro de 2002, a p. 19 534 (79), saiu com
inexactidão a publicação relativa à sociedade Cunha & Duarte, L.da,
onde se lê «averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2», deve ler-se
«Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1» e onde se lê «freguesia da
Azinhaga, concelho da Golegã», deve ler-se «freguesia e concelho da
Golegã».

22 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000160947

OURÉM

AGROTURISMO SERRANA DO OLIVAL, L.DA

Sede: Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1203;
identificação de pessoa colectiva n.º 503228699.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2001, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia geral que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2002.

Conferida está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Natalina Fer-
reira Rodrigues. 1000154467

RIO MAIOR

PAVIHOUSE � APLICAÇÃO DE TECTOS FALSOS
E PAVIMENTOS, L.DA

Sede: Rua da Parreira Fonte da Bica, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1323/
021016; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/021016.

Certifico que entre Américo Henriques da Silva, casado com Milene
de Jesus Sequeira Costa da Silva, comunhão de adquiridos, residente na
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Avenida de Paulo VI, lote 7, 4.º, esquerdo, Rio Maior e Francisco
Carlos da Costa Soares Gonçalves, Tomás casado com Ana Margarida
Fróis Tomás Soares Gonçalves, comunhão de adquiridos, residente na
Rua da Parreira, Fonte da Bica, Rio Maior, foi constituída a sociedade
comercial por quotas, com a denominação em epígrafe que se há-de
reger pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PAVIHOUSE � Aplicação de
Tectos Falsos e Pavimentos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Parreira, Fonte da Bica,
freguesia e concelho de Rio Maior.

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 prestação de serviços de aplica-
ção de tectos falsos, pavimentos flutuantes, vinílicos e linóleos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade 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, 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.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Conferida. Está conforme.

23 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2001409141

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE RIO MAIOR, C. R. L.

Sede: Estrada de Santarém, freguesia e concelho de Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 449/
840327; identificação de pessoa colectiva n.º 500997810; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 15/011228.

Certifico que, pela acta n.º 3 de 7 de Dezembro de 2001, foi au-
mentado e redenominado o capital social da sociedade em epígrafe,
de 498,80 euros para 5000 euros, após o reforço de 4501,20 euros,
em dinheiro, e em consequência foi alterado o respectivo contrato
social, quanto ao artigo 6.º o qual ficou com a seguinte redacção:

O capital, é representado por títulos de 25 000 euros cada um.

Depositado o texto completo do contrato na sua redacção actua-
lizada.

Conferida. Está conforme.

23 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2001409176

SITROL � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.
(anteriormente SITROL � SOCIEDADE INDUSTRIAL

TRANSFORMADORA DE ROCHAS, S. A.)

Sede: Bairro Abúm, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 73/
660820; identificação de pessoa colectiva n.º 500251533; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 9/021009.

Certifico que, por escritura de 11 de Setembro de 2002 no Cartó-
rio Notarial de Póvoa de Varzim, foi aumentado e redenominado o
capital social da sociedade epígrafe, de 149 639,37 euros para
150 000 euros, após o reforço de 360,63 euros, por incorporação de
reservas legais, e em consequência foi alterado o respectivo contrato
social, quanto aos artigos 1.º e 2.º e n.º 1 do artigo 4.º que ficou com
a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação SITROL � Investimentos
Imobiliários, S. A. e tem a sua sede social no Bairro do Abúm, em Rio
Maior.

§ único. (Mantém-se.)

2.º

O objecto social consiste em investimentos em projectos imobi-
liários, designadamente compra e venda de imóveis para revenda, cons-
trução civil e administração de propriedades.

§ único. (Mantém-se.)

4.º

1 � O capital social é de 150 000 euros representado por
30 000 acções no valor nominal de 5 euros, cada uma, em títulos de
1, 5, 20, 50, 100, 500 e 1000 acções.

2 � (Mantém-se.)

Depositado o texto completo do contrato social na sua redacção
actualizada.

21 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2001409095

SANTARÉM

FIEL EUSÉBIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2062/
890626; identificação de pessoa colectiva n.º 502190957.

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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154623

AGROCONFIANÇA � AGRICULTURA E COMÉRCIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1798/
861113; identificação de pessoa colectiva n.º 501739599.

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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154616

EURORURAL � EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3779/
000303; identificação de pessoa colectiva n.º 504843826.
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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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154613

MALACA CENTRO DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2230/
900806; identificação de pessoa colectiva n.º 502395796.

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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154610

PISOTUR � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3914/
900219; identificação de pessoa colectiva n.º 502066652.

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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154609

RAFAEL & SANTOS, EXTRACÇÃO DE ROCHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4097/
010716; identificação de pessoa colectiva n.º 505542412.

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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154608

MLH � CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3148/
960605; identificação de pessoa colectiva n.º 503660442.

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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154607

NUTRISCALA � NUTRIÇÃO E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 4172/
011107; identificação de pessoa colectiva n.º 505853302.

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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154606

CALCÁRIOS DA SERRA DO ALECRIM � C. A. L. S. A. L., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2593/
920930; identificação de pessoa colectiva n.º 502846127.

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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154605

LINGUACULTURA � INSTITUTO DE LÍNGUAS
DE SANTARÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1044/
771209; identificação de pessoa colectiva n.º 500710660.

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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154681

MULTICULTURA � APOIO ESCOLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2741/
930727; identificação de pessoa colectiva n.º 503034886.

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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154680

RICARDO DA CONCEIÇÃO MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1370/
981203; identificação de pessoa colectiva n.º 501176780.

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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154678

MENDES ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 820.

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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154676

LIVROCULTURA, LIVROS E TRADUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2582/
920915; identificação de pessoa colectiva n.º 502836946.

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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154674

ANTÓNIO SILVA & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3784/
000316; identificação de pessoa colectiva n.º 504865625.
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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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154671

PATRÍCIA, MENDES & REIS � SAPATARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3393/
971125; identificação de pessoa colectiva n.º 504007831.

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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154669

PEREIRAS � EXTRACÇÃO DE ROCHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2300/
910130; identificação de pessoa colectiva n.º 502490233.

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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154659

BARREIRO SANTOS & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1484/
820804; identificação de pessoa colectiva n.º 501315110.

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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154657

SALIMO � SOCIEDADE AGRÍCOLA LÍBANO MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1968/
881003; identificação de pessoa colectiva n.º 501800832.

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.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154655

BRAINWORK � SOLUÇÕES MULTIMÉDIA E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3814/
000512; identificação de pessoa colectiva n.º 504888528.

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.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154653

AMÉRICO & TAVAR, VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3846/
910403; identificação de pessoa colectiva n.º 502537213.

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.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154650

IBERCALÇADAS � FABRICO DE CALÇADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3701/
990907; identificação de pessoa colectiva n.º 504575449.

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.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154648

TRINDADE & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1007/
770802; identificação de pessoa colectiva n.º 500685673.

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.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154647

TRANSPORTES CALÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 610/
690117; identificação de pessoa colectiva n.º 500956251.

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.

17 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154643

PROJECTO OURO � OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2947/
950110; identificação de pessoa colectiva n.º 503341568.

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.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154641

J. DOURADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1766/
860711; identificação de pessoa colectiva n.º 501689370.

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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154604

SCALOBRA � PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2676/
930224.
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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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154603

SILVA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 924/
980731; identificação de pessoa colectiva n.º 500622965.

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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154602

QUIMONTE � CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2661/
930205; identificação de pessoa colectiva n.º 502938021.

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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154601

COPIMODEL � FOTOCÓPIAS, PAPELARIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2906/
940901; identificação de pessoa colectiva n.º 503274038.

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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154600

SILVA, GOMES & ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 566/
680628; identificação de pessoa colectiva n.º 500248893.

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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154599

Z. I. � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3389/
971119; identificação de pessoa colectiva n.º 504007840.

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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154598

ROAD MÓVEIS � AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3660/
990622; identificação de pessoa colectiva n.º 504389980.

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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154597

CIBERCULTURA � PRODUTOS E COMUNICAÇÃO
GLOBAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3288/
970428; identificação de pessoa colectiva n.º 503890979.

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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154596

CONSTRÁLIA � EMPRESA NACIONAL
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1039/
771205; identificação de pessoa colectiva n.º 500710813.

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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154595

CONSTRÁLIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2791/
931207; identificação de pessoa colectiva n.º 503115240.

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.

21 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 1000154594

SARDOAL

CATALFAP � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Sardoal. Matrícula n.º 182/
021016; identificação de pessoa colectiva n.º; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 1/021016.

Certifico que entre: Alcino da Piedade Caseiro casado com Justina
Maria de Oliveira Pissarreira Caseiro, comunhão de adquiridos; e Pau-
lo Jorge Alves Pires casado com Maria de Fátima da Piedade Caseiro,
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade com a denomina-
ção em epígrafe que se rege pelos artigos constantes do seguinte con-
trato.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CATALFAP � Sociedade de
Construções, L.da, e tem a sua sede no lugar de Ribeira Acima, fregue-
sia e concelho de Sardoal.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
pode a Sociedade instalar, manter ou extinguir sucursais e outras for-
mas de representação social.

ARTIGO 2.º

1 � A Sociedade tem por objecto: construção de edifícios.
2 � A Sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-

ponsabilidade ilimitada, em sociedades com o objecto diferente do seu,
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em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 500 euros e está dividido em duas quotas de 6250 euros, uma de
cada um dos sócios.

2 � Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos que
lhe sejam exigidas prestações suplementares até ao valor global de
125 000 euros.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento prévio
da sociedade, à qual em primeiro lugar e depois dela aos sócios não
cedentes fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da Sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta aos
gerentes designados em assembleia geral, ficando desde já designados
gerentes ambos os sócios.

2 � A Sociedade fica obrigada com as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

Sempre que a lei não exija formalidades especiais as assembleias
gerais serão convocadas, por carta registada com aviso de recepção,
com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios podem ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Conferida, está conforme.

16 de Outubro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001770219

SETÚBAL
MOITA

A. P. COUCEIRO, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Teófilo Braga, 28, 1.º B, 2860 Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 513/
880802; identificação de pessoa colectiva n.º 502017031.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

21 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Marmeleira Migas Monteiro. 1000155212

PEDRO & HUGO, SALÃO DE CHÁ, PASTELARIA, L.DA

Sede: Rua de São Domingos, Alto dos Moinhos,
Sarilhos Pequenos, 2860 Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1683/
0000217; identificação de pessoa colectiva n.º 504404628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2001.

Conferida está conforme.

21 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Marmeleira Migas Monteiro. 1000155207

CONSTRUXAMA � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Sede: Rua de Luís de Camões, 13B, Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 2102/
0020328; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/0020328.

Certifico que entre Alexandra Isabel Matos dos Santos e Marta Sofia
Matos dos Santos foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONSTRUXAMA � Construções
Civis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís de Camões, 13-B,
freguesia de Baixa da Banheira, concelho da Moita.

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 na actividade da construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 10 000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
5000 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 de
um gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente, a não sócia, Maria da Piedade
Coelho de Matos Santos, casada, residente na Quinta da Torre, lote 1,
S. Gonçalo Cabanas, Palmela.

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.

19 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda Ne-
ves Abrunheiro Andrade. 1000155141

BARÃO & BARÃO, L.DA

Sede: Rua do Padre José Feliciano, 59, rés-do-chão,
Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1166/
951017; identificação de pessoa colectiva n.º 501294635; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 11/11062002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi lavrada a
inscrição n.º 10, cujo teor é o seguinte:

Facto inscrito: Alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 4.º.
Gerência: Os sócios António Assunção Barão, António Manuel

Barão Gomes, Anabela da Costa Barão, Adolfo Miguel da Costa Ba-
rão e Gilberto Carlos da Costa Barão.

Forma de obrigar a sociedade: Com a assinatura de António Assun-
ção Barão e António Manuel Barão Gomes, ou a assinatura de António
Manuel Barão Gomes conjuntamente com duas assinaturas dos res-
tantes gerentes.

O texto do contrato na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

26 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, Germano dos San-
tos Sousa. 1000154931

SINES

JOMARLIMPA, SOCIEDADE DE LIMPEZAS, L.DA

Sede: Zil 2, lote 116, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 323/
900716; identificação de pessoa colectiva n.º 501510443; data da
apresentação: 20020705.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2001, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 30 de Março de 2002.

17 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 1000155310

TDCIM � CONCESSÃO DA CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES,
EXPLORAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO

DE CIMENTOS, S. A.

Sede: Rua do Marquês de Pombal, 167, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 732/
060201; identificação de pessoa colectiva n.º 505178087; data da
apresentação: 20020724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2001, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 12 de Março de 2002.

30 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 1000155284

ESTORSINES � ESTORES E PORTÕES, L.DA

Sede: Zil 2, Rua F, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 591/
070897; identificação de pessoa colectiva n.º 503954268; data da
apresentação: 20020703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2001, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2002.

26 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 1000155280

A FUNERÁRIA SINIENSE, L.DA

Sede: Rua de Gago Coutinho, 5, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 220/
130985; identificação de pessoa colectiva n.º 501563431; data da
apresentação: 20020913.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2001, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2002.

15 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 2001490380

A PALMEIRA � CAFÉ, RESTAURANTE, L.DA

Sede: Rua do Marquês de Pombal, 41, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 354/
111291; identificação de pessoa colectiva n.º 502685840; data da
apresentação: 20020912.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do exercício do ano de 2001, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2002.

15 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 2001490356

SNACK-BAR � MAR VERMELHO, L.DA

Sede: Avenida do General Humberto Delgado, 61,
rés-do-chão, direito, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 672/
110899; identificação de pessoa colectiva n.º 504400274; data da
apresentação: 20020911.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2001, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2002.

15 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 2001490348

SINESMARÍTIMA � SERVIÇOS MARÍTIMOS, L.DA

Sede: Rua do Poeta António Aleixo, 8, 3.º, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 471/
241094; identificação de pessoa colectiva n.º 503285897; data da
apresentação: 20020911.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2001, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2002.

15 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 2001490330

SINESRECI � RECICLAGEM DE CONSUMÍVEIS
INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, 14, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 742/
260301; identificação de pessoa colectiva n.º 505409011; data da
apresentação: 20020906.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2001, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 30 de Março de 2002.

15 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 2001490283

FERNANDO B. S. MARQUES � SERVIÇOS ADUANEIROS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de António Aleixo, 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 2; número e data da apresentação: 7/020926.

Certifico que, por escritura de 26 de Setembro de 2002, lavrada no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé,
a sociedade em epígrafe altera parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 1.º, n.º 1 do pacto social que passa a ter a seguinte nova
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando B. S. Marques � Des-
pachante Oficial, Unipessoal, L.da

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

18 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 2001490240
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PASTELARIA OLIVEIRA, L.DA

Sede: Avenida do General Humberto Delgado, 31-A, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 583/
030697; identificação de pessoa colectiva n.º 503905577; data da
apresentação: 20020913.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2001, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2002.

15 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 2001490372

ALBERTO JOSÉ DA GRAÇA SEROMENHO UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Loteamento S. Rafael, lote 19, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 602/
170398; identificação de pessoa colectiva n.º 504216600; data da
apresentação: 20020906.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2001, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2002.

15 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 2001490291

FLORÊNCIO & GUERREIRO, L.DA

Sede: Quinta dos Passarinhos, lote 174, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 350/
090991; identificação de pessoa colectiva n.º 502624884; data da
apresentação: 20020920.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2001, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 30 de Março de 2002.

15 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 2001490453

LEAL & VICÊNCIO, L.DA

Sede: Tanganheira de Baixo, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 84/070176;
data da apresentação: 20020909.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2001, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 29 de Julho de 2002.

15 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 2001490305

SOCIEDADE URBANIZADORA DA QUINTA DAS FLORES, L.DA

Sede: Quinta das Flores Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 157/
210981; identificação de pessoa colectiva n.º 501182420; data da
apresentação: 20020924.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2001, bem como, a acta da assembleia
geral que as aprovou, realizada em 31 de Março de 2002.

15 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Isabel Rute de
Albuquerque Matos Quintão de Freitas Leal. 2001490470

VIANA DO CASTELO
CAMINHA

TÁXI JÁCOMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 685/
010530; identificação de pessoa colectiva n.º 505464993; data da
apresentação: 020628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538561

EMFORAL � EMPRESA DE INFORMÁTICA E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 433/
931021; identificação de pessoa colectiva n.º 503077534; data da
apresentação: 020628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538472

COLINARTE, RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 692/
010611; identificação de pessoa colectiva n.º 505502534; data da
apresentação: 020628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538758

MAR DE MOLEDO � RESTAURANTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 734/
020121; identificação de pessoa colectiva n.º 505807661; data da
apresentação: 020628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538596

SULPOENTE, PROMOÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 339/
900131; identificação de pessoa colectiva n.º 502284960; data da
apresentação: 020628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538502

PEREIRA & CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 155/
790508; identificação de pessoa colectiva n.º 500834458; data da
apresentação: 020628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538685
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CONSTRUCAMINHA � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 661/
001220; identificação de pessoa colectiva n.º 505263696; data da
apresentação: 020628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538570

PREDIMOLEDO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 658/
001108; identificação de pessoa colectiva n.º 504943227; data da
apresentação: 020628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538499

IVO FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 338/
900117; identificação de pessoa colectiva n.º 502273089; data da
apresentação: 020628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538693

B. M. � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 665/
010119; identificação de pessoa colectiva n.º 505237334; data da
apresentação: 020628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538464

ABEL NARCISO JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 221/
831230; identificação de pessoa colectiva n.º 501413944; data da
apresentação: 020628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538669

JOÃO & JOSÉ FILHOS DE JÚLIO GUERREIRO PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 553/
980112; identificação de pessoa colectiva n.º 504137948; data da
apresentação: 020628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538600

COURÁGUA � COMÉRCIO DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 660/
001123; identificação de pessoa colectiva n.º 505218550; data da
apresentação: 020628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538847

ERVANÁRIA � CRUZ VELHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 469/
950201; identificação de pessoa colectiva n.º 503550264; data da
apresentação: 020628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538677

TERRA & TERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 476/
950509; identificação de pessoa colectiva n.º 503615811; data da
apresentação: 020628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538553

ENGITRAÇO � PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 386/
910423; identificação de pessoa colectiva n.º 502560533; data da
apresentação: 020628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538740

METALOCAMINHA � METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 633/
000203; identificação de pessoa colectiva n.º 504829629; data da
apresentação: 020628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538790

BOUTIQUE S. SEBASTIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 331/
891207; identificação de pessoa colectiva n.º 502264306; data da
apresentação: 020628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538774
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RESHOMOL � RESTAURAÇÃO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 541/
971003; identificação de pessoa colectiva n.º 503994839; data da
apresentação: 020628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538588

ESTUÁRIO DO MINHO � IMOBILIÁRIA TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 320/
890905; identificação de pessoa colectiva n.º 502213647; data da
apresentação: 020628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538529

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ÂNCORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 159/
790612; identificação de pessoa colectiva n.º 500845107; data da
apresentação: 020628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538812

FERROMECANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 409/
920605; identificação de pessoa colectiva n.º 502823020; data da
apresentação: 020628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538723

TÁXI CENTRAL DE DÉM � CAMINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 673/
010305; identificação de pessoa colectiva n.º 505356929; data da
apresentação: 020628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538804

GESSOSDÉM � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 716/
010911; identificação de pessoa colectiva n.º 505580527; data da
apresentação: 020628.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538731

GESSOCOURA � IMPORTAÇÃO E VENDA DE MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 653/
000912; identificação de pessoa colectiva n.º 505127881; data da
apresentação: 020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538707

ADEGA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 682/
010427; identificação de pessoa colectiva n.º 505408708; data da
apresentação: 020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538626

PEDROSO & VIVO � ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 554/
980116; identificação de pessoa colectiva n.º 504137964; data da
apresentação: 020628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas do exercício do ano de 2001.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2001538782

MONÇÃO

DARIO � GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 536/
000427; identificação de pessoa colectiva n.º 504546414; data da
apresentação: 28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

28 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Manuel Firmino
Gomes Barbosa Ferreira. 1000154468

PONTE DE LIMA

TRANSJAIME � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Sede: Póvoa, Fornelos, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1148/20020415; identificação de pessoa colectiva
n.º 504566997; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/
20021018.

Certifico que, pela acta n.º 1 de 30 de Julho de 2002, rectificada
pela acta n.º 2 de 20 de Agosto de 2002, foi, relativamente à socie-
dade em epígrafe, efectuada a designação de gerentes.

Nomeados: a sócia Maria do Sameiro de Araújo Gonçalves e Abel
Vieira Barbosa, casado, residente no lugar de Casas Novas, freguesia
de Anais, Ponte de Lima.

Data: 30 de Julho de [...].

Conferida está conforme o seu original.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2001785194
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CONFECÇÕES DO TROVELA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Ponte Nova, Fornelos, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 368/910911; identificação de pessoa colectiva n.º 502613548;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 7 e 9/20021018.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi registado
o seguinte:

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, a cessação de funções de
gerentes de António Martins Pinto de Sousa e Ernesto Soares
Cerqueira.

Data: 23 de Julho de 2002, por renúncia; e Pela inscrição n.º 5 o
aumento do capital social em 3004,80 euros em dinheiro, passando a
ser de 5000,00 euros e a transformação em sociedade unipessoal, tudo
através da escritura lavrada em 23 de Julho de 2002, de fl. 96 a fl. 98 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 164-C do Cartório Notarial
de Amares.

Data da deliberação da transformação: 23 de Julho de 2002, pas-
sando o contrato da sociedade a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Confecções do Trovela, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede no lugar de Ponte Nova, freguesia de Fornelos, con-
celho de Ponte de Lima.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a confecção de vestuário em série.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

A representação e administração da sociedade cabe ao próprio sócio.

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
necessário.

O texto completo do contrato da sociedade, na sua redacção actuali-
zada, ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme o seu original.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2001785186

CARLOS RIBEIRO � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Covo, Seara, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 941/20010531; identificação de pessoa colectiva n.º 505477580;
número e data da entrada: 2/20021018.

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.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2001785178

PEDRO LIMIANA � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Sede: Souto, Correlhã, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 695/980520; identificação de pessoa colectiva n.º 504157175;
número e data da entrada: 1/20021018.

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.

18 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2001785380

SOBRAL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
DE COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Sobral, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula n.º 267/
890303; identificação de pessoa colectiva n.º 502116838; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 4/20021017.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi pelo averbamento
n.º 1 exarado à inscrição n.º 6 registada a cessação de funções do gerente João
Gonçalves Pimenta, por renúncia em 7 de Outubro de 2002.

Conferida está conforme.

17 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2001785224

SOBRAL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
DE COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Sobral, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 267/890303; identificação de pessoa colectiva n.º 502116838;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 2/20021017.

Certifico que, por escritura lavrada em 7 de Outubro de 2002, de
fl. 86 a 87 do livro de notas para escrituras diversas n.º 284-S, do
Cartório Notarial de Ponte de Lima, foi alterado parcialmente o
contrato da sociedade quanto a: aditamento dos § 1.º e § 2.º dos arti-
gos 4.º e 6.º, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

4.º

§ 1.º Na hipótese do sócio ser uma pessoa colectiva e sempre que
pretenda ceder a terceiros percentagem superior a 50% do seu capital
social, a cessão não poderá ser efectuada sem que primeiro apresente
proposta de venda da quota que possui nesta sociedade aos demais
sócios da mesma.

§ 2.º Aos sócios é concedido o prazo de 15 dias para se pronun-
ciarem acerca da proposta da venda da quota. Caso não manifestem
interesse na aquisição, poderão propor ao sócio que seja pessoa co-
lectiva a venda das suas quotas nas mesmas condições de preço e
pagamento apresentadas por este, o qual se compromete a aceitar.

6.º

A gerência social incumbe a todos os sócios, que desde já são no-
meados gerentes, com ou sem remuneração, conforme vier a ser de-
liberado em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura de três gerentes a nomear em assembleia geral,
convocada para o efeito, excepto para os actos de mero expediente,
que poderão ser assinados por qualquer gerente.

§ 2.º A nomeação de gerente em representação de qualquer sócia
que seja pessoa colectiva dependerá sempre da votação favorável dos
demais sócios que sejam pessoas singulares.

O texto completo do contrato da sociedade, na sua redacção actuali-
zada, encontra-se depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme o seu original.

17 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2001785216

SOBRAL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE COMPRA
E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Sobral, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 267/890303; identificação de pessoa colectiva n.º 502116838;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 5/20021017.
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Certifico que, pela acta n.º 11 lavrada em 14 de Outubro de 2002 e,
pela inscrição n.º 8, foi, relativamente à sociedade em epígrafe regis-
tada a designação de gerente de João Gonçalves Pimenta, casado,
residente no lugar de Sernados, Feitosa, Ponte de Lima, em represen-
tação da sociedade SOPIMENTA � Sociedade Imobiliária e
Consultadoria, L.da, em 14 de Outubro de 2002.

Conferida está conforme o seu original.

17 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2001785232

VALENÇA

FRIVALENÇA � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Sede: Edifício Cidade Nova, 8, Loja E, Val Flores,
freguesia de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 254;
identificação de pessoa colectiva n.º 502207795; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 2/021017.

Certifico que foi registado aumento de capital e alteração parcial
do contrato:

Artigo alterado: 3.º
Capital; 24 939,90 euros, montante após o reforço em 0,01 euros

por incorporação de reservas.
Sócios e quotas: Artur Gonçalves Lopes e Maria Cândida Arial

Fernandes da Costa Lopes � 12 469,95 euros para cada.

Mais certifico que foram depositadas na pasta respectiva a acta e
o texto completo do contrato.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 2000579795

DANÚBIO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Avenida de Miguel Dantas, Edifício Miguel Dantas, A-B,
rés-do-chão, freguesia de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 852;
identificação de pessoa colectiva n.º 503832880; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 8 e 10/
021017.

Certifico que foi registado o averbamento de cessação de funções
do gerente Mário Rui Pinheiro Ramos.

Data: 4 de Outubro de 2002.
Causa: renúncia.
Mais certifico que foi registado o averbamento de cessação de fun-

ções do gerente: Maria Helena da Costa Silva Ramos.
Data: 4 de Outubro de 2002.
Causa: renúncia.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 2000579817

DANÚBIO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Avenida de Miguel Dantas, Edifício Miguel Dantas, A-B,
rés-do-chão, freguesia de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 852;
identificação de pessoa colectiva n.º 503832880; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 11/021017.

Certifico que foi registada a designação dos gerentes: Isabel Maria
Afonso Caldas de Brito, casada e Sara Pereira de Brito Gonçalves,
casada.

Data da deliberação: 4 de Outubro de 2002.

Mais certifico que foi feito o depósito da acta na pasta respectiva.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 2000579809

SISTEMECO � SISTEMAS ECOLÓGICOS PORTUGUESES, L.DA

Sede: Edifício Status, lojas 49/55, Avenida de São Teotónio,
freguesia de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 775;
identificação de pessoa colectiva n.º 505289130; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 12 e 13/020712.

Certifico que foi registado o averbamento de cessação de funções
de gerente: Luís San Frutos Gonzalez.

Data: 25 de Fevereiro de 2002.
Causa: renúncia.
Mais certifico que foi registada a alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 5.º, n.os 1 e 2, que passam a ter a seguinte

nova redacção:
ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado e subscrito em di-
nheiro é de 5000 euros, corresponde à soma de quatro quotas, duas de
valores nominais de 1250 euros cada e outra de valor nominal de
50 euros, pertencentes ao sócio José António Garcia Dias Morais e
uma de valor nominal de 2450 euros pertencente à sócia Maria Del
Pilar Mayor Crespo.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � [...]
4 � [...]

Foi feito o depósito na respectiva pasta do texto completo na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 2000579787

FRANCISCO MANUEL DURÃES & FILHOS, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Lopes da Silva, 14 a 18,
freguesia de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 3; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500119929; inscrição n.º 13; nú-
mero e data da apresentação: 6/021008.

Certifico que foi registado aumento de capital e alteração parcial
do contrato.

Artigo alterado: 4.º que passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado é de 88 000 euros, dividido
em duas quotas iguais de 44 000 euros cada, uma de cada um dos sócios,
Francisco Manuel Bastos Durães Ferreira e Luís Augusto Durães Ferreira.

Foi feito o depósito na respectiva pasta do texto completo na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 2000579710

MANUELA LIMA & SOUSA, L.DA

Sede: Rua da Igreja, 6, freguesia de São Pedro da Torre

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 370;
identificação de pessoa colectiva n.º 502827866; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 4/021016.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 31 de Dezembro de 2001.

21 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 2000579779
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A. L. PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Governo Militar, 8, freguesia de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 912;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/021015.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade unipessoal
celebrado por: António Lemos Pereira, casado com Maria Margarida
Afonso Ribeiro Lemos Pereira, dele separado judicialmente de pes-
soas e bens, cujo pacto social é o seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. L. Pereira, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Governo Militar, 8, freguesia e concelho de
Valença.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas legais de representação, onde e quando o julgar conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de café, cervejaria, bar,
casa de chá e pastelaria e outros estabelecimentos de bebidas com ou
sem espectáculo, restaurante, snack-bar, self-service e outros estabe-
lecimentos de restauração similares.

3.º

O capital social, subscrito e integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e está concentrado numa única quota pertencente ao sócio
António Lemos Pereira.

4.º

O sócio único fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, os quais devem servir a prossecução do objecto social.

5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, compete ao único só-
cio, o qual fica desde já nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
e representá-la em juízo ou fora dele, activa e passivamente, é sufi-
ciente a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 2000579760

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA J. GONÇALVES, L.DA

Sede: Edifício Luso Galaico, rés-do-chão, sem número
de polícia, Avenida do Colégio Português, freguesia de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 911;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/021015.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade celebrado
entre: Jorge Dinis da Silva Gonçalves e mulher Anabela Fernandes
Gonçalves, casados na comunhão geral, cujo pacto social é o seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica Médico-Dentária
J. Gonçalves, L.da, e tem a sua sede no Edifício Luso Galaico, rés-do-
-chão, sem número de polícia, Avenida do Colégio Português, fregue-
sia e concelho de Valença.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas legais de representação, onde e quando o julgar conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto as actividades de medicina dentária,
com ou sem internamento; actividades de estomatologia e outras acti-
vidades de saúde humana.

3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro é
de 50 000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais de

25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Jorge Dinis da
Silva Gonçalves e Anabela Fernandes Gonçalves.

4.º

1 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral.

2 � Poderão igualmente ser exigidas aos sócios prestações suple-
mentares de capital até ao valor do quíntuplo do mesmo, na propor-
ção das suas quotas.

5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Jorge
Dinis da Silva Gonçalves, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em
letras de favor, fianças, abonações ou em quaisquer actos semelhantes.

6.º

1 � A divisão e cessão de quotas, é livre entre os sócios que terão
sempre o direito de preferência em relação a estranhos.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota a terceiros, dará co-
nhecimento por escrito à sociedade e aos demais sócios nos termos
da pretendida cessão, identificando o cessionário, o preço e demais
condições de pagamento da mesma, a fim de poder obter o consenti-
mento da sociedade e dos sócios para aquela cessão e de proporcionar
o direito de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão em assembleia geral da sociedade, os de-
mais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 2000579752

VALORMINHO � VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS, S. A.

Sede: Lugar de Arraial, freguesia de São Pedro da Torre

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 546;
identificação de pessoa colectiva n.º 503796328; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 2/020812.

Certifico que foi registado a nomeação do conselho de administra-
ção e fiscal único.

Conselho de administração: presidente � Empresa Geral do
Fomento, S. A., representada por Nelson Carlos Geada de Sousa;
vogais: Mário Augusto Pais Patrício e Município de Valença, repre-
sentado por José Luís Serra.

Fiscal único; efectivo: P. Matos Silva Garcia Júnior, P. Caiado &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
por Pedro Matos Silva; suplente: Joaquim Manuel da Silva Neves,
revisor oficial de contas.

Prazo: triénio de 2002/2004.
Data da deliberação: 22 de Julho de 2002.

Mais certifico que foi feito o depósito da acta na pasta respectiva.

22 de Outubro de 2002. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 2000579825

VIANA DO CASTELO

DENTALNEIVA � LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3332; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20020725.

Certifico que por escritura de 21 de Junho de 2002, exarada de
fl. 42 a fl. 44 do livro de notas para escrituras diversas n.º 678-D de
2.º Cartório Notarial de Barcelos, foi celebrado por José Filipe Fer-
reira e Sónia Torres Queirós e Sã, um contrato de sociedade que se
rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DENTALNEIVA � Laboratório de
Prótese Dentária, L.da
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ARTIGO 2.º

A sedes social é no Largo da Feira, 456, freguesia de Barroselas,
concelho de Viana do Castelo.

§ único. A sociedade poderá, através de deliberação da gerência,
transferir a sua sede social para outro local do mesmo concelho ou de
concelho limítrofe, bem como estabelecer filiais, sucursais ou outras
formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto laboratório de próteses dentárias e
clínica dentária.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros, e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencendo uma a
cada um dos sócios, José Filipe Ferreira e Sónia Torres Queirós e Sá.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os
sócios, que desde já são nomeados gerentes.

1 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

2 � Incluem-se nos poderes da gerência a compra, venda, aluguer e
leasing de veículos automóveis, bem como o arrendamento, trespasse
e cessão de exploração de quaisquer estabelecimentos comerciais.

3 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em
letras de favor, fianças, abonações e outros semelhantes.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas total ou parcial é livre entre sócios, auto-
rizando-se a sua divisão para o efeito. A estranhos carece de prévio
consentimento da sociedade e dos sócios não cedentes, tendo direito
de preferência, em primeiro lugar os sócios e em segundo a sociedade.

ARTIGO 7.º

Podem ser exigíveis aos sócios prestações suplementares de capital
até ao triplo do valor do capital social.

ARTIGO 8.º

Os sócios podem deliberar, que os lucros de cada exercício sejam
destinados, no todo ou em parte, a reservas.

ARTIGO 9.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nas condições que forem estabelecidas em assembleia geral.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000866700

PAINHAS & ARIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 583; identificação de pessoa colectiva n.º 500974357; inscri-
ção n.º 13; números e data das apresentações: 7 e 9/20020625.

Certifico que por escritura de 7 de Junho de 2002, exarada de fl. 38 a
fl. 39 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 316-E do 1.º
Cartório Notarial de Viana do Castelo, foi aumentado o capital da
sociedade supra de 648 437,27 euros para 1 500 000,00 euros tendo
sido alterados o corpo do artigo 1.º, 3.º e 4.º, que passam a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Painhas & Arieira, L.da, tem a sua sede
na Zona Industrial do Neiva, Segunda Fase, lote 11, freguesia de Neiva,
do concelho de Viana do Castelo, e a sua duração é por tempo
indeterminado, contando-se o seu início desde 16 de Janeiro de 1980.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 500 000 euros e divide-se em duas quotas, uma no valor de
1 200 000 euros, pertencentes ao sócio Manuel Fernando Marinho

Felgueiras Painhas, e uma no valor de 300 000 euros, pertencente à
sócia Dulce Helena dos Santos Leal Painhas.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida por um gerente, ficando des-
de já nomeado o sócio Manuel Fernando Marinho Felgueiras Painhas.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente.

O texto do contrato na sua redacção actualizada, encontra-se de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2002. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2000866034

ELISA & FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1607; identificação de pessoa colectiva n.º 502829435; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 32/20020712.

Certifico que por escritura de 29 de Maio de 2002, exarada a fl. 75 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 315-E do Cartório Notarial
de Viana do Castelo, foi aumentado o capital de 24 939,89 euros para
50 000,00 euros, e alterados os artigos 1.º, 3.º e 5.º, que passaram a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Elisa & Freitas, L.da, tem a sua sede na
Zona Industrial segunda fase, lote 27, freguesia de Neiva, deste con-
celho de Viana do Castelo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas, uma no valor de 24 500 eu-
ros, pertencentes à sócia Elisa de Jesus Pereira de Freitas e outra no
valor de 25 500 euros, pertencente aos sócios Elisa de Jesus Pereira
de Freitas, João Pereira de Freitas, Joana Pereira de Freitas, Ana
Pereira de Freitas e Fernando Pereira de Freitas, em comum e sem
determinação de parte ou direito.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, fica a pertencer à sócia Elisa de Jesus
Pereira Freitas, que desde já é nomeada gerente.

O texto do contrato na sua redacção actualizada, encontra-se de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Ajudante Principal, Maria de Fátima
Ribeiro Morais de Macedo. 2000866921

VILA REAL
VILA POUCA DE AGUIAR

CLÍNICA VETERINÁRIA AGUIARENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrí-
cula n.º 328/021009; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/021009.

Certifico que, entre Carlos Ângelo Martins, solteiro, maior, resi-
dente em Soutelinho do Mesio Telões, Vila Pouca de Aguiar e Jorge
Manuel Henriques dos Santos Rodrigues, solteiro, maior, residente nos
Lavadouros, Vila Pouca de Aguiar, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Clínica Veterinária Aguia-
rense, L.da, fica com a sua sede no lugar dos Lavadouros, em Vila Pouca
de Aguiar, da freguesia e concelho de Vila Pouca de Aguiar, durará
por tempo indeterminado, a contar da data do registo definitivo na
respectiva Conservatória do registo Comercial.
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§ 1.º Por deliberação da gerência, a sociedade poderá abrir filiais,
agências ou outras formas de representação social no território na-
cional e estrangeiro.

§ 2.º A sede é cedida a título gratuito por Elias dos Santos Rodrigues,
enquanto gerente da supracitada sociedade.

2.º

A sociedade tem por objecto o exercício de clínica veterinária, bem
como, a venda de produtos alimentares para animais, venda de pro-
dutos dietéticos, desinfectantes, desparasitantes, vitaminas e cálcios
minerais e ainda a venda de adornos para animais.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 25 000 eu-
ros, correspondente à soma de uma quota de 12 500 euros pertencen-
te a Carlos Ângelo Martins, outra de 12 500 euros pertencente a Jorge
Manuel Henriques dos Santos Rodrigues.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até 10 vezes o montante do mesmo.

4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, activa ou
passiva, em juízo ou fora dele, será exercida pelo sócio Carlos Ângelo
Martins ou por Elias dos Santos Rodrigues, nomeados gerentes. com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
sendo necessária a assinatura de ambos os gerentes para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos, inclusive movimentar
contas bancárias compra e venda de veículos ou automóveis, máqui-
nas, contratos de locação financeira, cessão de actividade, bem como
dar ou tomar de arrendamento qualquer estabelecimento comercial.

5.º

A cessão de qualquer quota ou parte da quota a terceiros depende
do prévio consentimento da sociedade, gozando os sócios não
cedentes, do direito de preferência na respectiva aquisição.

6.º

As reuniões da assembleia geral, quando a lei não exigir outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios
com a antecedência de 15 dias.

7.º

A gerência fica desde já autorizada nos termos do artigo 202.º do
Código das Sociedades Comerciais, a proceder ao levantamento do
capital social, para fazer face aos custos com a constituição e registo
da mesma e outros necessários à prossecução da sua actividade.

Está conforme.

16 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Matos Teixeira. 2001830238

VISEU
CARREGAL DO SAL

CARLOS MARUJO � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Carregal do Sal. Matrícula
n.º 350; identificação de pessoa colectiva n.º 506168042; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/020724.

Certifico, que Carlos Alberto Moreira Marujo, solteiro, maior, re-
sidente na Rua de São Domingos, 24, no lugar de Vila Meã, freguesia
de Oliveira do Conde, concelho de Carregal do Sal, constituiu uma
sociedade comercial unipessoal por quotas, que se rege pelo pacto social
constante dos artigos que seguem:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Marujo � Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua de São Domingos, 24, lugar de Vila Meã,
freguesia de Oliveira do Conde, concelho de Carregal do Sal.

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 sucursais, filiais, agên-
cias, ou outras formas locais de representação em qualquer ponto do
país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de café, bar, snack-bar
e restaurante.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
a ele sócio Carlos Alberto Moreira Marujo.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Carlos Alberto Moreira Ma-
rujo, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estra-
nhas 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 ca-
pital 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.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já, o gerente autorizado a adquirir quaisquer equipamentos e
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD, bem
como a tomar de trespasse estabelecimentos e de arrendamento imó-
veis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu
registo definitivo, e a levantar o capital social depositado, a fim de
custear as despesas de constituição e registo da sociedade, a aquisição de
equipamento e instalação da sede social, despesas estas que a sociedade
assume, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

14 de Agosto de 2002. � A Conservadora, Graça Fernanda Nunes
de Pina. 2001344090

ILPAL � INDÚSTRIAS DE LÃ E PALHA DE AÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Carregal do Sal. Matrícula
n.º 23; identificação de pessoa colectiva n.º 500136661.

Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2001.

12 de Julho de 2002. � A Conservadora, Graça Fernanda Nunes
de Pina. 2001344066

METALÚRGICA DO DÃO � CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Carregal do Sal. Matrícula
n.º 326; identificação de pessoa colectiva n.º 505785838; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/020826.

Certifico, que relativamente à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte facto:

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 8/020826.
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Julho de 2002.

Está conforme.

20 de Setembro de 2002. � A Conservadora, Graça Fernanda
Nunes de Pina. 2001344040
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SETWORK � PROJECTOS DE ENGENHARIA
E TOPOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Carregal do Sal. Matrícula
n.º 318; identificação de pessoa colectiva n.º 505645661.

Certifico, que relativamente à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 1/020729 �
Cessação das funções de gerente de Carla Sofia Ferreira de Almeida,
por renúncia desde 25 de Junho de 2002.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 2/020729 �
Cessação das funções de gerente de António Gabriel Santos Temido
Neves Mendes, por renúncia desde 25 de Junho de 2002.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2002. � A Conservadora, Graça Fernanda Nunes
de Pina. 2001344074

LAMEGO

ANTÓNIO DE SOUSA, CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 849;
identificação de pessoa colectiva n.º P506331008; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/20021007.

Certifico que por escritura outorgada em 3 de Outubro de 2002, a
fl. 68 do livro de notas para escrituras diversas n.º 334-A do Cartório
Notarial de Resende, foi celebrado um contrato de sociedade
entre: António de Sousa casado com Maria Ermelinda do Amaral
Campelo Sousa, nas dela separado judicialmente de pessoas e bens, Quinta
de São Gens, bloco 8, rés-do-chão, direito, Lamego; e Maria Dulce
Rodrigues de Almeida Barros, solteira, maior, bloco 8, rés-do-chão,
direito, referido, cujo contrato se rege pelos artigos integralmente re-
produzidos.

1.º

A sociedade adopta a firma António de Sousa, Contabilidade, L.da,
e tem a sede na Urbanização do Paraíso, bloco 9, loja 3-C, freguesia
de Almacave, concelho de Lamego.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste em gabinete de contabilidade.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de 3750 euros
pertencente ao sócio António de Sousa e outra do valor nominal de
1250 euros pertencente à sócia Maria Dulce Rodrigues de Almeida
Barros.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares, na pro-
porção das suas quotas, até ao montante de 80% do capital social.

5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, dependendo do consen-
timento da sociedade quando feita a terceiros, que terá o direito de
preferência em primeiro lugar e os sócios em segundo.

6.º

1 � A gerência da sociedade, que será remunerada, competirá aos
gerentes a nomear em assembleia geral, ficando desde já nomeada
gerente a sócia Maria Dulce Rodrigues Almeida Barros.

2 � A assembleia geral fixará o montante da remuneração a pagar
mensalmente aos gerentes.

3 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária e suficiente a intervenção de um gerente.

E por eles foi ainda dito:
Que a sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fi-

cando a gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos,

antes do competente registo comercial e a proceder ao levantamento
do capital social desde que necessário à efectivação dos fins sociais.

Assim outorgaram.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 1000154223

MANGUALDE

FERMICA MINERAIS INDÚSTRIAS, S. A.
(anteriormente FELMICA � SOCIEDADE MINEIRA

DA CARRASQUEIRA, S. A.)

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 952;
identificação de pessoa colectiva n.º 500110751; inscrição n.º 21;
número e data da apresentação: 2/20021014.

Certifico que por escritura de 5 de Setembro de 2002 exarada a
fl. 25 do livro de notas para escrituras diversas n.º 375.º do 2.º Cartó-
rio Notarial de Viseu, foi aumentado o capital da sociedade em epí-
grafe, mediante o reforço de 405 000 000 €, realizado por incorpo-
ração de reservas livres, mediante a emissão de 81 000 acções ao
portador, de valor nominal de 5,00 € cada, participando todos os
accionistas na proporção do capital que já detinham, alterando,
consequentemente os artigos 1.º, 2.º e 4.º os quais passam a ter a se-
guinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Felmica Minerais Industriais, S. A.

2.º

1 � Tem a sua sede na Quinta do Ribeiro, freguesia de Moimenta
de Maceira Dão, concelho de Mangualde.

2 � Por decisão do conselho de administração poderá a sociedade
transferir a sua sede para outro local em território nacional e instalar
sucursais, filiais, agências, delegações, armazéns, depósitos ou qualquer
outra forma de representação, quando e onde julgar conveniente.

4.º

O capital social é de 1 755 000,00 euros, encontrando-se totalmen-
te realizado e representado por 351 000 acções do valor nominal de
5,00 € cada.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

22 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Armanda Ma-
ria Paiva Giestas. 2001640226

MOIMENTA DA BEIRA

ANTÓNIO AGUIAR SERRALHEIRO
ALUGUER DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícula
n.º 422; identificação de pessoa colectiva n.º P506282007; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/03102002.

Certifico que entre António Aguiar Serralheiro, casado com Maria
Alice Mendes dos Santos Serralheiro, na comunhão de adquiridos;
Pedro António Santos Serralheiro, solteiro, menor; e Emídio Santos
Serralheiro, solteiro, maior, todos residentes em Castelo, Moimenta
da Beira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Aguiar Serralheiro � Aluguer
de Máquinas e Equipamentos, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril em Moimenta
da Beira.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada livremente dentro do mesmo concelho ou para conce-
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lhos limítrofes, podendo do mesmo modo criar ou suprimir filiais,
sucursais ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 3.º

O objecto social da sociedade consiste na: realização de desaterros,
despedregas, escavações, movimentação e transporte de terras, com
o auxílio de máquinas rectroescavadoras e camião.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de três quotas, uma no valor de 4000 euros
pertencente ao sócio António Aguiar Serralheiro e duas iguais de
500 euros cada, pertencentes uma ao sócio Emídio Santos Serralheiro
e outra a Pedro António Santos Serralheiro.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral pertence ao sócio António Aguiar
Serralheiro, que desde já fica nomeado gerente, estando dispensado de
caução.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.
3 � Sem necessidade de deliberação expressa a sociedade pode ar-

rendar imóveis ou adquirir veículos ou máquinas no seu interesse ex-
clusivo, nomeadamente efectuando contratos de leasing.

ARTIGO 6.º

É livre a divisão e cessão de quotas entre os sócios, dependendo a
favor de estranhos do consentimento da sociedade que terá direito de
preferência em primeiro lugar e em segundo qualquer um dos restan-
tes sócios.

ARTIGO 7.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor, fian-
ças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou estranhos aos
negócios sociais.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento das
importâncias depositadas na conta da sociedade na Caixa Geral de
Depósitos, S. A., agência em Moimenta da Beira, para fazer face às
despesas com a sua constituição e registo, bem como a aquisição de
bens de equipamento e material necessária à sua instalação.

Conferida, está conforme.

3 de Outubro de 2002. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2001690053

X. X. L. � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícula
n.º 337; identificação de pessoa colectiva n.º 504839691; data da
apresentação: 07102002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de pres-
tação de contas do ano de 2001.

10 de Outubro de 2002. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2001690061

ERNESTO DE MATOS & MALAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícula
n.º 145; identificação de pessoa colectiva n.º 501456970; data da
apresentação: 07102002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de pres-
tação de contas do ano de 2001.

10 de Outubro de 2002. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2001690070

MORTÁGUA

MANUEL DA FONSECA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mortágua. Matrícula n.º 304;
identificação de pessoa colectiva n.º P506305996; número e data
da apresentação: 1/021004.

Certifico que Manuel José de Almeida e Sousa Rodrigues da Fonse-
ca, casado com Maria Paula de Sousa e Alvim Montezuma de Carva-
lho Rodrigues da Fonseca, na comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Manuel da Fonseca,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Tomás da Fonseca, 51,
freguesia e concelho de Mortágua.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

O seu objecto social consiste na prestação de serviços médicos.

3.º

O capital social é de 5000 euros, representado por numerário, in-
tegralmente realizado, representado por uma só quota, pertencente
ao sócio Manuel José de Almeida e Sousa Rodrigues da Fonseca.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Ma-
nuel José de Almeida e Sousa Rodrigues da Fonseca, que desde já fica
nomeado gerente.

5.º

A sociedade fica obrigada, nos seus actos e contratos, com a assi-
natura de um gerente.

6.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital até ao
montante de 25 000 euros.

7.º

Os negócios jurídicos celebrados entre o sócio único e a sociedade
devem servir à prossecução do objecto da sociedade, nos termos do
artigo 270.º-F do Código das Sociedades Comerciais.

Transitório

Fica desde já autorizada a gerência a efectuar o levantamento do
dinheiro, na conta aberta em nome da sociedade na Agência do Cré-
dito Predial Português, em Coimbra, para comprar equipamentos e
fazer face a outras despesas inerentes ao início de actividade.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 2002. � A Ajudante, Maria Aurelinda de Sousa
Saldanha. 2001768133

OLIVEIRA DE FRADES

ROSALAP � EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA, L.DA

Sede: Lugar e freguesia de São Vicente de Lafões,
concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 536/021011; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
021011.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Maria
Rosa Gonçalves Lopes Santos, casada com José Manuel Marques dos
Santos, na comunhão de adquiridos e José Manuel Marques dos San-
tos, já referido, residentes na Corredoura, São Vicente de Lafões,
Oliveira de Frades, a qual se rege pelo contrato do teor seguinte: 

1.º

A sociedade adopta a firma ROSALAP � Exploração Agrope-
cuária, L.da, e vai ter a sua sede no lugar e freguesia de Vicente de
Lafões, concelho de Oliveira de Frades.
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§ único. Fica desde já a gerência da sociedade autorizada a mudar a
sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes poden-
do também deliberar o estabelecimento em território nacional ou
estrangeiro de sucursais, agências, delegações ou outras formas de re-
presentação local.

2.º

A sociedade tem por objecto social, exploração, e comercialização
de produtos agrícolas e animais.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e realizado
em dinheiro e é formado por duas quotas iguais de 2500 euros cada, per-
tencentes uma a cada sócio.

4.º

Os sócios poderão efectuar suprimentos gratuitos ou onerosos que a
sociedade carecer, nos termos e condições que vierem a ser acordadas
em assembleia geral. Poderão também efectuar prestações suplementa-
res de capital à sociedade, até ao montante global de 50 000 euros,
mediante deliberação tomada por unanimidade em assembleia geral
convocada para esse fim.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, pertencente à sócia Maria Rosa
Gonçalves Lopes Santos, que fica desde já nomeada gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, basta a assinatura de um gerente.

Conferi, está conforme.

14 de Outubro de 2002. � A Ajudante em substituição legal do
Conservador, Aida Fernandes Gaspar. 2001740298

SANTA COMBA DÃO

DEFESA DA BEIRA � SOCIEDADE DE NOTÍCIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 480; identificação de pessoa colectiva n.º 502136626; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/01042002.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

A) Foram depositados na pasta própria da sociedade, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2000;

B) Aumento de capital de 400 000$ para 5000 euros, e
redenominado o capital para euros ficando assim alterado parcialmente
o contrato quanto ao artigo 3.º, que ficou com a redacção seguinte:

3.º

O capital social, representado por numerário, entrado na caixa
social, é de 5000 euros, representado por seis quotas, sendo: uma de
1250 euros pertencente ao Centro Paroquial de Santa Comba Dão, e
cinco iguais de 750 euros, uma de cada um dos sócios Ludgero de
Figueiredo Matos, Santa Casa da Misericórdia, de Santa Comba Dão,
Dr. António Maria Oliveira de Matos, António Amadeu de Sousa Prata
e Francisco António dos Santos.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto social
na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2002. � O Conservador, Rui Martins Portugal.
2001500769

SÃO PEDRO DO SUL

HOTEL DO PARQUE � ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 258/870713; identificação de pessoa colectiva n.º 501850201.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos de presta-
ção de contas, referente ao ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 1000155181

DANIEL, SANTOS & AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 213/821108; identificação de pessoa colectiva n.º 501332898.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos de presta-
ção de contas, referente ao ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 1000155177

ALMEIDA & RODRIGUES � COMÉRCIO DE CARNE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 429/960318; identificação de pessoa colectiva n.º 503616311.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos de presta-
ção de contas, referente ao ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 1000155174

MANUEL FIGUEIREDO FERREIRA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 486/981019; identificação de pessoa colectiva n.º 504267752.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos de presta-
ção de contas, referente ao ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 1000155232

ROCHA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 517/991028; identificação de pessoa colectiva n.º 504815016.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos de presta-
ção de contas, referente ao ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 1000155224

PEDIPEÇAS � SOCIEDADE COMERCIAL
DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 247/860616; identificação de pessoa colectiva n.º 501679855.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos de presta-
ção de contas, referente ao ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 1000155219

JOÃO PINTO DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 138/761221; identificação de pessoa colectiva n.º 500621349.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos de presta-
ção de contas, referente ao ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 1000155215
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OLIVEIRA & BANDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 118/740522; identificação de pessoa colectiva n.º 500391262.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos de presta-
ção de contas, referente ao ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 1000155211

FINTAS � COMÉRCIO DE OBRAS TÊXTEIS
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 316/910321; identificação de pessoa colectiva n.º 502526831.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos de presta-
ção de contas, referente ao ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 1000155208

FEIJÃO & FEIJÃO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 538/20000229; identificação de pessoa colectiva n.º 504728806.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos de presta-
ção de contas, referente ao ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 1000155204

PINTO DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 208/820506; identificação de pessoa colectiva n.º 501263640.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos de presta-
ção de contas, referente ao ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 1000155200

BERNARDINO DE ALMEIDA E COSTA & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 246/860612; identificação de pessoa colectiva n.º 501686584.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos de presta-
ção de contas, referente ao ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 1000155196

RODRIGUES & OLIVEIRA � COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 443/961218; identificação de pessoa colectiva n.º 503788724.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos de presta-
ção de contas, referente ao ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 1000155193

CROISANTERIA BELA VISTA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 402/950216; identificação de pessoa colectiva n.º 503364746.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos de presta-
ção de contas, referente ao ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 1000155190

STAND PICÔTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 432/960509; identificação de pessoa colectiva n.º 503654949.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos de presta-
ção de contas, referente ao ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 1000155189

COMPLADUR � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES
E CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 494/990205; identificação de pessoa colectiva n.º 504482033.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos de presta-
ção de contas, referente ao ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 1000155186

PIROTECNIA LAFÕES � MANUEL FIGUEIREDO
SUCESSORES � FIGUEIREDO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 261/870728; identificação de pessoa colectiva n.º 501859098.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos de presta-
ção de contas, referente ao ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 1000155182

SOLAR DA PONTE � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 548/20000710; identificação de pessoa colectiva n.º 504908731.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos de presta-
ção de contas, referente ao ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 1000155179

PÔR DO SOL � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 542/20000512; identificação de pessoa colectiva n.º 500490899.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos de presta-
ção de contas, referente ao ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 1000155176
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PEREIRA & CABRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 99/720310; identificação de pessoa colectiva n.º 500215065.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos de presta-
ção de contas, referente ao ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 1000155225

ENERGILAFÕES � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Pedro do Sul. Matrícula
n.º 482/980825; identificação de pessoa colectiva n.º 504267787.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos de presta-
ção de contas, referente ao ano de 2001.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Olga Maria
Fernandes de Almeida Morais. 1000155169

SÁTÃO

CLISATÃO � SERVIÇOS CLÍNICOS ESPECIALIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 237; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505015781; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 3 e
4/111002.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, que foram efectua-
dos os seguintes registos:

1 � Foi averbado à inscrição n.º 1, a cessação das funções de ge-
rente de António Rodrigues Bernardo e Eugénio Leite de Abreu Pais.

Causa: renúncia, em 6 de Junho de 2002.
2 � Foi alterado o artigo 4.º do respectivo contrato, o qual ficou

com a seguinte redacção:
4.º

A gerência fica a pertencer a ambos os sócios António Urbano
Lopes de Andrade e Ana Filipa de Menezes Figueiredo Monteiro de
Paiva, nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura de ambos para
vincular a sociedade perante terceiros.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Carlos
Moreira de Andrade Matos Albuquerque. 2001800118

RESTAURANTE O S. MIGUEL DE RODRIGUES E CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 127; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503513989; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 2/141002.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, que foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 10 de Setembro de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Carlos
Moreira de Andrade Matos Albuquerque. 2001800100

FRUTISSILVES � TRANSFORMAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SILVESTRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 57; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 1/171002.

Certifico em relação à sociedade em epígrafe, que foi efectuado o
seguinte registo:

Foi inscrita a nomeação dos gerentes: o sócio Domingos de Sousa
Saraiva e Michel Monteil, em representação da sócia Monteil
Investissements Devellopements, SARL.

Prazo: dois anos.
Data da deliberação: 17 de Setembro de 2002.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Carlos
Moreira de Andrade Matos Albuquerque. 2001800096

VILA NOVA DE PAIVA

JOSÉ LEITÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Paiva. Matrícula
n.º 157/20021018; identificação de pessoa colectiva n.º P 506361071;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/18102002.

Certifico que por José Leitão, foi constituída uma sociedade
unipessoal por quotas que se regerá pelas seguintes cláusulas:

1.º

A sociedade adopta a denominação José Leitão, Sociedade
Unipessoal, L.da

2.º

A Sociedade tem a sua sede no lugar de Pedralva, freguesia e con-
celho de Vila Nova de Paiva.

3.º

A Sociedade tem por objecto: transportes públicos de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros, transportes em táxi.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal pertencente
ao sócio José Leitão.

5.º

1 � A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos, a
designar em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente, o
sócio José Leitão.

2 � Para obrigar a Sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

6.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o
sócio único e a Sociedade, os quais devem servir à prossecução do
objecto da Sociedade, nos termos do artigo 270.º-F, do Código das
Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2002. � A Ajudante em substituição legal, Ana
Maria da Costa Fonseca. 2001891822

VISEU

VISDELFABER � MATERIAIS SIDERÚRGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2291;
identificação de pessoa colectiva n.º 502903970; número e data da
apresentação: 137/250602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

20 de Setembro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000140962

ARTUR ABRANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1200;
identificação de pessoa colectiva n.º 501376976.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

4 de Outubro de 2002. � (Assinatura ilegível.) 1000154019

JPC � SERVIÇOS DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4900;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/26092002.

Certifico que Carlos António Magalhães da Costa, Jorge Manuel
Magalhães da Costa e José Paulo Magalhães da Costa, constituíram
entre si a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma JPC � Serviços de Hotelaria, L.da, e
vai ter a sua sede no Largo de Mousinho de Albuquerque, 9, freguesia
de Santa Maria, concelho de Viseu.

§ único. Fica desde já a gerência da sociedade autorizada a mudar a
sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes poden-
do também deliberar o estabelecimento em território nacional ou
estrangeiro de sucursais, agências, delegações ou outras formas de re-
presentação local.

2.º

A sociedade tem por objecto: café, pastelaria e snack-bar.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: duas iguais de
1666,67 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos António
Magalhães da Costa e Jorge Manuel Magalhães da Costa e outra de
1666,66 euros, pertencentes ao sócio José Paulo Magalhães da Costa.

4.º

Os sócios poderão efectuar suprimentos gratuitos ou onerosos que a
sociedade carecer, nos termos e condições que vierem a ser acordadas
em assembleia geral. Poderão também, efectuar prestações suplemen-
tares de capital à sociedade, até ao montante global de 50 000 euros,
mediante deliberação tomada por unanimidade em assembleia geral
convocada para esse fim.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Carlos António
Magalhães da Costa, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos basta
a assinatura de um gerente.

6.º

Transitório

A gerência fica desde já autorizada a:
1 � Celebrar quaisquer negócios jurídicos por conta da sociedade,

no âmbito do respectivo objecto, ou que sejam necessários para a
satisfação dos seus fins sociais.

2 � A adquirir para a sociedade participações em sociedades com
objecto diferente daquele que aquela exerce e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

3 � A efectuar o levantamento do dinheiro da conta aberta em
nome da sociedade, na agência de Viseu/Emídio Navarro, do Banco
Comercial Português, para adquirir bens e equipamentos necessários
ao início da sua actividade.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta de Carvalho. 1000154720

CARDOSO D�ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4824;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/10072002.

Certifico que entre José Carlos d�Almeida e mulher Elisa Maria Perei-
ra de Oliveira Cardoso, foi constituída a sociedade em epígrafe que passa
a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Cardoso d�Almeida, L.da, com sede na
Rua dos Trambelos, 48, lugar de Vildemoinhos, freguesia de São Sal-
vador, concelho de Viseu.

§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste em clínica médica pediátrica; serviços de
engenharia.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é da quantia
de 5000 euros, e é formado por duas quotas iguais de 2500 euros, cada
pertencentes uma a cada um dos sócios José Carlos D�Almeida e Elisa
Maria Pereira de Oliveira Cardoso.

4.º

A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, que desde já
ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A gerência fica, desde já, autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto ou
que sejam necessários para a satisfação dos seus fins sociais.

6.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a ser acor-
dadas em assembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas
prestações suplementares de capital até ao montante global de
250 000 euros, mediante deliberação tomada por unanimidade de votos
dos sócios.

7.º

Fica desde já autorizada a sociedade a participar no capital de ou-
tras sociedades, mesmo que tenham objecto social diferente daquele
que esta vem exercendo.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Maria Eduarda Chã Madeira Coutinho
Rodrigues. 1000154718

MARTINS CUNHA & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4804;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 166/27062002.

Certifico que entre Maria Helena Pereira da Cunha Coelho, casada
e Jorge Pereira Martins da Cunha, casado, foi constituída a sociedade
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Martins Cunha & Coelho, L.da, tem a
sua sede na Rua Direita, 189, rés-do-chão, freguesia de Santa Maria,
concelho de Viseu.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O seu objecto é o comércio a retalho de material eléctrico e elec-
trónico e a reparação de equipamentos eléctricos e electrónicos.

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é de
5000 euros, corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria He-
lena Pereira da Cunha Coelho e Jorge Pereira Martins da Cunha.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, ficando desde
já nomeados gerentes .

§ único. Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus
actos e contratos, é necessária a assinatura de dois gerentes.

5.º

Dependerá de deliberação dos sócios a celebração de contratos de
suprimento, gratuitos ou onerosos e poderão ser-lhes exigidas presta-
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ções suplementares de capital até ao montante de 50 000 euros,
mediante deliberação da assembleia geral, tomada por unanimidade de
votos dos sócios.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2002. � A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro. 1000154716

SILVA & TRIGO � ESTÉTICA E COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4814;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/05072002.

Certifico que entre Amélia Maria da Silva Soares, divorciada e Maria
Gracinda da Cunha Marques da Silva, casada, foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Silva & Trigo � Estética e Comércio
de Flores, L.da, vai ter a sua sede na Rua Formosa, 36, freguesia de
Santa Maria de Viseu, cidade de Viseu.

2.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a mudar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3.º

O seu objecto consiste na actividade de comércio de flores, plantas
e sementes para jardim. Instituto de beleza, sauna, massagens, comér-
cio de produtos cosméticos e de higiene.

4.º

O capital social é de 10 000 euros, integralmente subscrito e realizado
em dinheiro e é formado por duas quotas, uma de 9000,00 euros perten-
centes à sócia Amélia Maria da Silva Soares e outra de 1000,00 euros
pertencente à sócia Maria Gracinda da Cunha Marques da Silva.

5.º

A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral pertence a ambas as sócias, que desde
já, ficam nomeados gerentes.

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, judicial e
extrajudicialmente basta a assinatura de um gerente.

6.º

A gerência fica, desde já, autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto ou
que sejam necessários para a satisfação dos seus fins sociais.

7.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a ser acor-
dadas em assembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas
prestações suplementares de capital até ao montante global de
250 000 euros, mediante deliberação unânime de votos dos sócios.

Está conforme o original.

5 de Julho de 2002. � A Escriturária Superior, Ida Judite de Car-
valho Rodrigues Monteiro. 1000154714

MAURÍCIO AUGUSTO PINTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4901;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/27092002.

Certifico que Maurício Augusto dos Anjos Pinto, constituiu a so-
ciedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Maurício Augusto Pinto, Unipes-
soal, L.da, vai ter a sua sede na Quinta do Bosque, lote 131, 4.º D,
freguesia de Coração de Jesus, desta cidade de Viseu.

§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O seu objecto consiste na compra e venda de máquinas e acessó-
rios para a indústria metalomecânica e afins.

3.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros, formado
por uma só quota de igual valor, pertencente ao sócio Maurício Augusto
dos Anjos Pinto.

4.º

A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Maurício Augusto
dos Anjos Pinto, que desde já fica nomeado gerente, sendo suficiente
a assinatura de um gerente, para obrigar a sociedade em quaisquer actos
e contratos.

5.º

A gerência fica desde já autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto ou
que sejam necessários para a satisfação dos seus fins sociais, bem como
participar no capital de outras sociedades, ainda que estas tenham
objecto social diverso do seu.

6.º

Pode o sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer,
gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a ser fixadas em
assembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de 50 000 euros,
mediante deliberação do sócio único.

7.º

Fica autorizado o único sócio a celebrar quaisquer contratos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto da
mesma.

Está conforme o original.

A Escriturária Superior, Maria da Conceição Aresta de Carvalho.
1000154712

EMPROD � MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4826;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/11072002.

Certifico que entre Daniel Augusto Estácio Marques Mendes Gaspar;
Maria Dulce Amaral Marques Antunes Santos e CFF � Consultores, L.da,
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação EMPROD � Manutenção e
Produção Industrial, L.da, com sede na Avenida de Alberto Sampaio,
65, 1.º, posterior esquerdo, freguesia de Coração de Jesus, concelho
de Viseu.

2.º

O objecto social consiste em prestação de serviços na área de en-
genharia e manutenção industrial; apoio na implantação de sistemas
de gestão de qualidade; formação e produção.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5025 euros, dividido em três quotas iguais de 1675 euros, perten-
cendo uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, pertence a pessoa a indicar pela sócia CFF �
Consultores, L.da, e que ora é António Pedro Martins Soares Pinto,
atrás identificado, e ao sócio Daniel Augusto Estácio Marques Men-
des Gaspar, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo suficiente
uma assinatura para obrigar a sociedade.

5.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares, confor-
me o disposto no artigo 210.º do Código das Sociedades Comerciais,
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ficando os sócios obrigados e efectuar prestações suplementares se
assim for exigido, até ao montante de 25 000 euros, por cada um dos
sócios.

6.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; em relação a estranhos
têm sempre preferência o sócio ou sócios não cedentes.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a movimentar o depósito cons-
tituído na Caixa Geral de Depósitos, com agência em Viseu, corres-
pondente ao capital da sociedade, para pagamento de despesas cor-
rentes da sociedade ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do
Código das Sociedades Comerciais, estabelecendo-se ainda que ficam
por conta da sociedade as despesas inerentes à sua constituição e
oficialização.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2002. � A Escriturária Superior, Ida Judite de
Carvalho Rodrigues Monteiro. 1000154710

NECKIDS COMÉRCIO VESTUÁRIO INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4183;
identificação de pessoa colectiva n.º 505202727; número e data da
apresentação: 147/280602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

23 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000155285

ABRANTES DA MOTA VEIGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 400; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500006938; número e data da
apresentação: 148/280602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

23 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000155283

ARMINDO DOS SANTOS MARQUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2126;
identificação de pessoa colectiva n.º 502674563; número e data da
apresentação: 149/280602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

23 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000155278

LUDARE � CENTRO DE ESTUDOS E EXPLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4554;
identificação de pessoa colectiva n.º 505837285.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

23 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000155275

JOSÉ DA COSTA GUIMARÃES, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 642; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500369330; número e data da
apresentação: 143/280602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

23 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000155270

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1994;
identificação de pessoa colectiva n.º 502531371; número e data da
apresentação: 142/280602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

23 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000155268

TONEL DO BACO � COMÉRCIO DE BEBIDAS
ALCOÓLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4238;
identificação de pessoa colectiva n.º 505310520; número e data da
apresentação: 141/280602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

23 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000155263

IMAGINA � COMÉRCIO DE BRINQUEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3589;
identificação de pessoa colectiva n.º 504266187; número e data da
apresentação: 139/280602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

23 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000155260

REPEVISEU � DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS
PETROLÍFEROS DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4122;
identificação de pessoa colectiva n.º 505055503; número e data da
apresentação: 138/280602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

23 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000155258

AUTO REPARADORA DA MUNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2525;
identificação de pessoa colectiva n.º 503125644; número e data da
apresentação: 215/280602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

23 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000154928

MOTOSLEITE � MOTORIZADAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2929;
identificação de pessoa colectiva n.º 503582239; número e data da
apresentação: 216/280602.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

23 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000154926

CADOPA � ARTIGOS DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1895;
identificação de pessoa colectiva n.º 502381515; número e data da
apresentação: 217/280602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

23 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000154924

NUNO STATTMILLER ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4381;
identificação de pessoa colectiva n.º 505532816; número e data da
apresentação: 123/270602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

25 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000143547

GRANIVISEU � ROCHAS ORNAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3521;
identificação de pessoa colectiva n.º 504183869; número e data da
apresentação: 175/270602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

26 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000143535

VISOFIBRACAR � ISOTÉRMICOS E POLIESTERES
DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1643;
identificação de pessoa colectiva n.º 502077743; número e data da
apresentação: 174/270602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Conceição
Aresta de Carvalho. 1000143532

NEOPAN � NOVA EMPRESA PANIFICADORA DO DÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1892;
identificação de pessoa colectiva n.º 502381507; número e data da
apresentação: 173/270602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta de Carvalho. 1000143528

MÓVEIS REGIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3253;
identificação de pessoa colectiva n.º 503898759; número e data da
apresentação: 171/270602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

27 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta de Carvalho. 1000143526

VISFERAÇO � FABRICAÇÃO, COMÉRCIO
E ESTRUTURAS EM FERRO E AÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4095;
identificação de pessoa colectiva n.º 505040336; número e data da
apresentação: 188/270602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta de Carvalho. 1000143521

SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA
FONTE DE SÃO FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3385;
identificação de pessoa colectiva n.º 504039032; número e data da
apresentação: 186/270602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

26 de Setembro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta de Carvalho. 1000143515

LF � SOCIEDADE DE COMÉRCIO PARA HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 284; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503462756; número e data da
apresentação: 161/270602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

26 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000143510

PASTELARIA GELATARIA RODRIGUES & CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3372;
identificação de pessoa colectiva n.º 504034022; número e data da
apresentação: 172/270602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

26 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000143506

MARTINS & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3207;
identificação de pessoa colectiva n.º 503858463; número e data da
apresentação: 178/270602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

26 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000143501

AGRODIAS & RIOS � DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4000;
identificação de pessoa colectiva n.º 504875914; número e data da
apresentação: 134/270602.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

25 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000143474

AEQUILIBRIUM � SOCIEDADE DE PERITAGENS
AGRÍCOLAS E AVALIAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3737;
identificação de pessoa colectiva n.º 504452568; número e data da
apresentação: 132/270602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

25 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000143473

SNACK-BAR ROCHEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2415;
identificação de pessoa colectiva n.º 503022373; número e data da
apresentação: 106/270602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

25 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000143471

KERNEL � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3639;
identificação de pessoa colectiva n.º 504370227; número e data da
apresentação: 105/270602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

25 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000143470

MUNDICÂMBIOS � AGÊNCIA DE CÂMBIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2826;
identificação de pessoa colectiva n.º 503459585; número e data da
apresentação: 130/270602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

25 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000143458

BRACONTA � CONTABILIDADE E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1687;
identificação de pessoa colectiva n.º 501724184; número e data da
apresentação: 129/270602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

25 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000143455

RENTI-FOZ � SOCIEDADE DE ALUGUER
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4477;
identificação de pessoa colectiva n.º 503564192; número e data da
apresentação: 128/270602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

25 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000143453

ITINERÁRIO PRINCIPAL � COMÉRCIO DE PRODUTOS
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4258;
número e data da apresentação: 175/260602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

17 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000139056

PETROCENTRO � COMÉRCIO DE DERIVADOS
DE PETRÓLEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1468;
identificação de pessoa colectiva n.º 501819797; número e data da
apresentação: 176/260602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

17 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000139055

VALENTIM CARDOSO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3894;
identificação de pessoa colectiva n.º 504773780; número e data da
apresentação: 11/250602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

18 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000139054

LOURAPA � ELECTRICIDADE DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3331;
identificação de pessoa colectiva n.º 503978671; número e data da
apresentação: 10/250602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

18 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000139053

AUTO-TÁXIS BELMOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 480; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500562504; número e data da
apresentação: 11/250602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

18 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000139052

OLIVEIRA & SERÔDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4309;
identificação de pessoa colectiva n.º 504301420; número e data da
apresentação: 12/250602.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

18 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000139051

IRMÃOS ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1138;
identificação de pessoa colectiva n.º 501252100; número e data da
apresentação: 13/250602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

18 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000139050

ORLANDO MARTINS & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3406;
identificação de pessoa colectiva n.º 504054376; número e data da
apresentação: 14/250602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

18 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000139049

LEMOS & IRMÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 426; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500164819; número e data da
apresentação: 154/280602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

18 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000139047

ANTÓNIO LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 492; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500948461; número e data da
apresentação: 163/260602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

18 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000138979

VISOTAXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3042;
identificação de pessoa colectiva n.º 500565406; número e data da
apresentação: 23/250602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

18 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000138973

BARROCA & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 366; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500042063; número e data da
apresentação: 5/250602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

18 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000138970

CARLOS ALBERTO & CARDOSO
MOBILIÁRIO EM FERRO E ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4357;
identificação de pessoa colectiva n.º 505527537; número e data da
apresentação: 145/260602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

17 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000138966

ANSELMO & CARLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4465;
identificação de pessoa colectiva n.º 505419122; número e data da
apresentação: 417/260602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

17 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000138961

AQUAPLUS � REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2914;
identificação de pessoa colectiva n.º 503576697; número e data da
apresentação: 148/260602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

17 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000138958

ARTEVIS � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2514;
identificação de pessoa colectiva n.º 503152250; número e data da
apresentação: 149/260602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

17 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000138951

VISONORMA � ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE
E SERVIÇOS DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1601;
identificação de pessoa colectiva n.º 502017520; número e data da
apresentação: 13/05082002.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

17 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000138867
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TEVILAR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1839;
identificação de pessoa colectiva n.º 502319240; número e data da
apresentação: 12/05082002.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

17 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000138864

OS CARIOQUINHAS � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2469;
identificação de pessoa colectiva n.º 503068632; número e data da
apresentação: 19/02082002.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

17 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000138860

MATOS & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 905; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500797927; número e data da
apresentação: 18/02082002.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

17 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000138847

MOVICOM � SOCIEDADE DE AVICULTURA
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4223;
número e data da apresentação: 31/17072002.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

17 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000138832

MAXPORT � INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1912;
identificação de pessoa colectiva n.º 502406526; número e data da
apresentação: 1/02082002.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

17 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000138828

CASA LEORNE � BICICLETAS E MOTORIZADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1015;
identificação de pessoa colectiva n.º 500986568; número e data da
apresentação: 168/260602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

17 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000138816

TRUCAUTO � PEÇAS DE ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1112;
identificação de pessoa colectiva n.º 501239839; número e data da
apresentação: 169/260602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

17 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000138812

LUÍS SANTOS & MONTEIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3381;
identificação de pessoa colectiva n.º 501679499; número e data da
apresentação: 3/250602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

18 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000138803

CYCLOID � PROJECTOS DE TELECOMUNICAÇÕES
E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4196;
identificação de pessoa colectiva n.º 504894889; número e data da
apresentação: 14/13082002.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

18 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000138806

ETQAF � EMPRESA TÉCNICA DE QUALIDADE
ALIMENTAR E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3870;
identificação de pessoa colectiva n.º 504755099; número e data da
apresentação: 45/05082002.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

18 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000138811

EXPORFURO � EXPLORAÇÃO DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1529;
identificação de pessoa colectiva n.º 501904336; número e data da
apresentação: 15/05082002.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

18 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000138814

J. ROCHA PINTO � PROJECTOS E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4282;
identificação de pessoa colectiva n.º 505358980; número e data da
apresentação: 171/260602.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

17 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000139057

M. C. � LEMOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4544; identificação de
pessoa colectiva n.º 505746115; número e data da apresentação: 101/270602.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2001, na pasta respectiva.

25 de Setembro de 2002. � A Ajudante, Maria Leontina Gonçal-
ves Ascenso. 1000143468

VOUZELA

MANGUALTEL � TELECOMUNICAÇÕES, INFORMÁTICA,
PROJECTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 286/
991203; identificação de pessoa colectiva n.º 504673882; data da
apresentação: 021010.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2001873611
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Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A., 
Departamento Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5, 1099-002  Lisboa

AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se

que não serão aceites quaisquer originais destina-
dos ao Diário da Repúblicadesde que não tragam
aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas
e estrangeiro, contados da data da sua publicação.

Diário da República Electrónico: Endereço Internet: http://www.dr.incm.pt
Correio electrónico: dre @ incm.pt • Linha azul: 808 200 110 • Fax: 21 394 57 50

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 50  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Avenida Lusíada — 1500-392 Lisboa
(Centro Colombo, loja 0.503)
Telef. 21 711 11 25   Fax 21 711 11 21  Metro — C. Militar

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/08    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64
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início da recepção das publicações e 31 de Dezembro. A INCM não se obriga a fornecer os números anteriormente publicados.

2 � Não serão aceites pedidos de anulação de assinaturas com devolução de valores, salvo se decorrerem de situações da res-
ponsabilidade dos nossos serviços.

3 � Cada assinante deverá indicar sempre o número da assinatura que lhe está atribuída e mencioná-lo nos contactos que tenha
com a INCM.
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Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5, 1099-002 Lisboa.
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2 Preço exclusivo por assinatura do Diário da República em suporte de papel.

Preços para 2002 (euros)

BUSCAS/MENSAGENS (IVA 19%)1

E-mail 25 .....................................................
E-mail 250 ..................................................
E-mail 500 ..................................................
E-mail 1000 ................................................
E-mail + 25 .................................................
E-mail + 250 ...............................................
E-mail + 500 ...............................................
E-mail + 1000 .............................................

  5,36
 38,68
 65,45
119,00
 11,31
 81,34
130,90
238,00

ACTOS SOCIETÁRIOS (IVA 19%)

100 Acessos ...............................................
250 Acessos ...............................................
500 Acessos ...............................................
N.º de acessos ilimitados até 31/12 ..........

  19,33
 43,22
 76,28
508,55

CD-ROM 1.ª série (IVA 19%)

170,47
610,26
228,29
228,29
228,29
 68,50

216,33
711,97
253,77
253,77
253,77
 68,50

Assinatura CD mensal ...........................................................
CD histórico (1970-2001) ....................................................
CD histórico (1970-1979) ....................................................
CD histórico (1980-1989) ....................................................
CD histórico (1990-1999) ....................................................
CD histórico avulso ..............................................................

1.ª série ...................................................................................
2.ª série ...................................................................................
Concursos públicos, 3.ª série ..............................................

68,60
68,60
68,60

INTERNET (IVA 19%)

89,70
89,70
89,70

Assinante papel2 Não assinante papel

Assinante papel2 Não assinante papel


